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Załącznik Nr 1.2a do formularza oferty 

Wykonawca: 

.................................................. 

(pieczątka wykonawcy) 

 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 

 
Część 1: Pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć z programowania i robotyki, zajęć artystycznych,  

              zajęć specjalistycznych oraz stanowiących wyposażenie sal dydaktycznych. 

 

  

L.p. Rodzaj Wymagania zamawiającego Ilość  Produkt równoważny Opis produktu równoważnego 

NIE TAK 

Zadanie nr 1: Przedszkole kompetencji - zajęcia dodatkowe ukierunkowane na kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych 
umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na dalszym etapie edukacyjnym (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). 

Kompetencje matematyczno-przyrodnicze 

1 Segregujemy 
odpady. 

Interaktywny 
zestaw 

demonstracyjny 

 

Pomoc edukacyjna, która pozwala przygotować 
atrakcyjne zajęcia dydaktyczne z zakresu ekologii, 

celowości i sposobu segregacji odpadów. Zestaw 
składa się z 3 dużych makiet kontenerów na śmieci 

oraz 36 kolorowych obrazków produktów z trzech 

grup recyklingowych: plastik, szkło i papier. 39 
elementów.: 3 makiety kontenerów (niebieski, 

żółty, zielony), 36 obrazków odpadów 

9 
 

 

   

2 Nasza misja - Gra zespołowa, której celem jest podnoszenie 9    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,39552.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,39552.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,39552.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,39552.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,39552.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,64974.html
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Posprzątajmy las. 
Gra planszowa 

 

świadomości oraz wiedzy dzieci w zakresie ochrony 
środowiska poprzez naukę rozpoznawania 

i sortowania śmieci. Gra dodatkowo rozwija 
umiejętność współpracy i osiągania wspólnego 

celu. 1 plansza obrazująca las (wym.: 39x39cm), 

28 symboli śmieci (wym.: 3x3cm), 4 pojemniki na 
śmieci (wym.:13x10cm), 1 kostka, 1 para zielonych 

szczypiec, 1 symbol gracza; 2-4 graczy 

 

3 Model Ziemi 
dmuchany 

 

Duża, lekka dmuchana piłka - model Ziemi, na 
którym zaznaczone są kolorowe kontynenty. Za 

pomocą zmywalnych flamastrów można po niej 
pisać i rysować, a po skończonej zabawie 

wyczyścić. śr. 68 cm 

9 
 

 
 

   

4 Kasa fiskalna 
 

Posiada kalkulator zasilany energią słoneczną oraz 
wyświetlacz LCD. Kasa wzbogacona dźwiękiem, 

który uaktywnia się przy otwieraniu szufladki 
z pieniędzmi. Zestaw obejmuje kasę, euro 

banknoty i plastikowe euro monety, imitację karty 

kredytowej, podręczny notes i instrukcję obsługi. 
Kasa wykonana z tworzywa sztucznego. O 98 

elementach.: kasa, 30 euro banknotów, 65 euro 
monet, karta kredytowa, notes 30- kart., instrukcja 

obsługi; wym. ok. 27 x 24 x 15 cm 

9 
 

   

5 Tęczowa mata. 
Ruszam się i uczę 

Okrągła winylowa mata śr. 122 cm; 5 dmuchanych 
kostek wym. 13 cm; 5 woreczków z grochem śr. 8 

cm; instrukcja 

9 
 

   

6 Miękkie kostki 

 

6 kolorowych, miękkich i lekkich kostek, które 

dziecko może rzucać i dopasowywać. Pakowane 

w PVC, Torba z uchwytem. Można prać w pralce. 
Wielkość: 10 cm (4") kostki. 

9 

 

   

7 Liczenie. Gra ścienna, która rozwija umiejętności 9    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,64974.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,64974.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,9964.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,9964.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,78346.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,19928.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,19928.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,78197.html
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Manipulacja na 
ścianę 

 

matematyczne, logiczne myślenie oraz koordynację 
wzrokowo - ruchową. Manipulując cyframi, liczbami 

i znakami arytmetycznymi dziecko uczy się 
podstawowych działań matematycznych. Z gry 

można również korzystać przy stoliku. wym.: 60 x 

3,5 x 40 cm 

 

8 Skrzynka z 

bryłami 

 

Skrzynka z wieczkiem, w którym znajdują się 

otwory na trzpienie (możliwość wyjmowania ich 

ułatwia składowanie skrzyneczek). Ćwiczy 
koordynację psychoruchową oraz umiejętność 

sortowania i przeliczania elementów. 5 trzpieni (dł. 
18 cm); bryły w 5 kształtach i 5 kolorach (wym. 3 

cm); sznurek; wym. skrzynki: 28 x 11,5 x 7 cm 

9 

 

   

9 Czas i zegar 
zestaw 

 

Pomoc edukacyjna, która pozwoli dzieciom 
zrozumieć pojęcie czasu i zdobyć umiejętność 

odczytywania godzin na zegarze cyfrowym 
i analogowym. Zestaw daje także okazję do 

rozwijania kompetencji językowych. Zestaw składa 

się z trzech rodzajów pomocy do ćwiczeń 
praktycznych. Dwustronne tabliczki w formie puzzli 

z dwoma rodzajami tarcz zegarów pomogą 
wyjaśnić relację między zapisem cyfrowym 

i analogowym. Karty z rysunkami 

przedstawiającymi zegar oraz codzienne czynności 
uczą organizowania i planowania zajęć. Na tarczy 

plastikowego zegara dla ułatwienia umieszczono 
cyfry w kolorach odpowiadających kolorom 

ruchomych wskazówek. Karta z tarczą zegara 
doskonali umiejętność samodzielnego rysowania 

wskazówek i ćwiczy zapis godzin. Zmywalna 

powierzchnia pozwala na wielokrotne 

9 
 

 
 

 

 

   

https://sklep.nowaszkola.com/pro,78197.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,78197.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,1548.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,1548.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,78410.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,78410.html
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wykorzystanie. W dołączonym przewodniku dla 
nauczyciela uwzględniono kilka ciekawych 

i praktycznych pomysłów do wykorzystania 
zestawu podczas lekcji. Zestaw zawiera: 3 kostki 

do gry z zapisem cyfrowym - dwie z godzinami 

i jedna z minutami; 24 dwustronne karty w formie 
puzzli z analogowymi i cyfrowymi tarczami 

zegarów; 12 dwustronnych kart z rysunkami 
przedstawiającymi zegar oraz codzienne czynności; 

plastikowy zegar ze wskazówkami (długość 

wskazówki - 13 cm); zmywalna karta z tarczą 
zegara; przewodnik dla nauczyciela; 

10 Pierwsze kroki z 

magnesem 
 

1 duży magnes w kształcie podkowy, 1 magnes 

w kształcie podkowy, 4 magnetyczne różdżki, 14 
magnetycznych kulek, 40 przeźroczystych żetonów 

z magnetyczną obręczą dookoła 

9 

 

   

11 Zestaw badacza 

magnetycznych 

atrakcji 
 

Gra składa się z zestawu magnesów 

zróżnicowanych wielkością, kolorem, kształtem 

oraz z samochodzików. Dołączona jest instrukcja 
kierująca graczem w czasie kolejnych zadań 

edukacyjnych. Materiał został podzielony na 
kategorie według stopnia skomplikowania zadań, 

w celu ułatwienia pracy nauczycielowi, mając na 

uwadze różne poziomy trudności podczas pracy 
z dziećmi. 2 magiczne szpatułki (2,3 x 1,4 x 16 

cm); 1 linijka (3 x 0,3 x 20 cm); 1 stojak (śr. 4 cm, 
wys. 11 cm); 2 samochodziki, (10,5 x 6 x 3,3 cm); 

2 ludziki (3 x 3 x 8,2 cm); 2 pudełeczka 
z drobinkami żelaza (6,8 x 9,3 cm); 8 

dwukolorowych pierścieni z magnesem (śr. 3,5 

cm); instrukcja 

9 

 

 

   

https://sklep.nowaszkola.com/pro,20468.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,20468.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,23915.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,23915.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,23915.html
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12 Warsztat 
mieszania 

kolorów. Zestaw 
 

Umożliwia przeprowadzanie eksperymentów 
mieszania barw podstawowych. Dzieci same tworzą 

barwy pochodne. 4 probówki, 3 barwniki, 1 stojak, 
3 miarki 100 ml, 1 miarka 200 ml, 1 pipeta, 1 

łyżka, 1 koło barw 

9 
 

 

   

Zadanie nr 2: Mój mały krok do nauki programowania i robotyki – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje informatyczne (nauka programowania i 
robotyka). 

13 Złapmy lwa! Gra 

dywanowa dla 
zaawansowanych. 

 

Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby 

zagrać w pełną wersję japońskich szachów na 
wielkim dywanie, dzięki czemu demonstrowanie 

zasad, wspólne analizowanie partii, rozgrywanie 

partii pokazowych lub finałowych w turniejach jest 
bardzo wygodne. W zestawie: 40 kartonowych 

figur - zwierząt o wym.: 22 x 22 cm, planszę 
o wym. 250 x 250 cm 

1 

 
 

   

14 Klocki Morphun 

do nauki 
kodowania i 

programowania 
 

Pozwolą dzieciom układać sekwencje ruchów 

i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia 
ich ze sobą eliminuje problem przesuwających się 

elementów. Trzy kolory klocków pozwalają 
rozróżnić zastosowanie: 24 żółte klocki - polecenia; 

20 białe klocki - cyfry 0-9; 110 niebieskich klocków 

- operatory kierunkowe i nawiasy do tworzenia 
zapętleń. Łącznie 154 klocki. 

1 

 
 

 
 

 

 
 

   

15 Botley. Zestaw z 
robotem 

 

Robot Botley z akcesoriami to duży zestaw do 
początkowej nauki kodowania. Jest on rozszerzoną 

wersją Robota Botley LR2936. W prosty sposób 

dzięki pilotowi, dzieci mogą zaprogramować 
Botleya i narzucić mu konkretną sekwencje 

ruchów, mogą programować przenoszenie 
przedmiotów (poprzez wymienne ramiona 

dołączone do zestawu), budować proste i bardziej 

1    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,16717.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,16717.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,16717.html
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skomplikowane trasy dla robota tak, aby unikał 
przeszkód. Botley ma pod spodem czujnik, który 

pozwala mu podążać za czarną linią która jest 
umieszczona na kartach pracy przeznaczonych do 

tworzenia różnych tras. Zestaw zawiera 77 

elementy: Robot Botley i 3 baterie AAA; Pilot 
kodujący i 2 baterie AAA Akcesoria: odłączane 

ramiona robota, 40 kart kodujących, 6 tabliczek, 8 
patyczków, 12 kostek, 2 stożki, 2 flagi, 2 kulki, 

arkusz naklejek. W zestawie również obszerny 

wielojęzyczny przewodnik. Wymiar Robota: 12.5cm 
x 10cm. 

16 Robot myszka. 

Zestaw 
edukacyjny  

 

Specjalnie zaprojektowany, aby zaciekawić dzieci 

dziedziną nauki, technologii, inżynierii 
i matematyki. Mysz należy tak zaprogramować, aby 

pokonała trasę z labiryntem i tunelami w celu 
zdobycia sera. Atrakcyjny zestaw zawiera: 16 

płytek podłoża, 22 ściany labiryntu, 3 części 
tunelu, 30 dwustronne karty kodowania, 10 

dwustronnych kart działania, klin sera i instrukcja 

obsługi. Elementy.: mysz (wym.: 10 cm), 16 płytek 
podłoża, 22 ściany labiryntu, 3 części tunelu, 30 

dwustronne karty kodowania, 10 dwustronnych 
kart działania, klin sera, instrukcja obsługi; 

materiał: tworzywo sztuczne; bateria AAA x 3. 

1    

17 Miasto. Mata do 
Bee-bota 

 

Elastyczna mata podłogowa przeznaczona do 
Pszczółki - robota edukacyjnego. Jest 

urozmaiceniem zabawy i nauki programowania, 
ułatwia wyznaczenie trasy i określenie celu do 

którego ma dotrzeć Pszczółka. wym. 120 x 45 cm 

1    

18 Blue - Bot. Robot Można nim sterować i go kontrolować za pomocą 1    
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na Bluetooth 
 

tableta lub komputera. Dzięki temu w szybki 
i łatwy sposób można tworzyć algorytmy i wysyłać 

je bezpośrednio do robota. Blue-Bot ma 
przezroczystą skorupkę, co daje możliwość 

obserwacji komponentów, z których jest 

zbudowany i określenie, który z nich jest 
odpowiedzialny za co. Blue-Botem można sterować 

również w tradycyjny sposób naciskając strzałki na 
jego grzbiecie. Dane: sterowany przez tablet lub 

komputer, kompatybilny z iOS, Android, Windows 

7, Mac OS, posiada ładowarkę, bluetooth 

Zadanie nr 4: Atrakcyjne przedszkole – wysoka jakość edukacji przedszkolnej (wydłużenie godzin pracy, doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania 

przedszkolnego, zajęcia dodatkowe). 

Doposażenie PSP Piotrówka 

19 Wyprawka 

plastyczna dla 25-

osobowej grupy 
dzieci na cały rok 

 

Skład wyprawki: Karton kolorowy A3 (15kol.) - 

60ark. Tektura falista złota i srebrna A3 - 12ark. 

Papier rysunkowy biały A4 - 750ark. Plastelina 
zestaw klasowy - 2,4kg Brystol A4 - 250ark. Bibuła 

karbowana – 10 rolek. Pasy papieru 
wycinankowego - 300szt. Bibuła Tygrys - 1rolka 

Bibuła Leopard - 1rolka Bibuła Krowa - 1rolka 

Tektura falista beżowa - 50ark.Tempery 1-litrowe – 
6 kolorów. Klej uniwersalny 1l. - 1szt. Kredki 

świecowe – grube (12kol.) - 25op. Brystol biały A3 
- 100ark. Papier wycinankowy A4 – 130 ark. 

Brystol kolorowy A4 - 100szt. Papier rysunkowy 
kolorowy A3 - 150ark. Bibuła gładka - 30ark. 

Tektura falista kolorowa - 10ark. Kredki zestaw 

klasowy 60szt. - 5op. Buteleczki z dozownikiem - 
25szt. Samoprzylepne arkusze folii piankowej - 

10ark. Kolorowe ruchome oczka - 100szt. Druciki 

1    
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kreatywne kolorowe - 100szt. Pompony zwierzęce - 
100szt. Pędzle standard okrągłe 4mm - 7szt. 

Pędzle standard okrągłe 8mm - 11szt. Pędzle 
standard płaskie 9mm - 7szt. Dziurkacz kombinerki 

i 4 wkłady – 1 zestaw. Teczka - 25szt. Nożyczki 

tradycyjne - 5szt. 

20 Mobilna szafka z 

klockami i 

plastikowymi 
pojemnikami 

 

Szafka na kółkach z 8 różnorodnymi zestawami 

klocków zapakowanymi w wytrzymale plastikowe 

pojemniki z przykrywkami. Przezroczyste ścianki 
pojemników pozwolą dzieciom szybko rozpoznać 

swoje ulubione klocki. 8 plastikowych pojemników 
z pokrywkami 8 rodzajów klocków 

konstrukcyjnych, w tym: multiklocki, ażurki, śruby 

z nakrętkami, jeżyki, patyczki, kolanka ścięte, 
płotki, morphun. Łącznie 1200 elementów. Stelaż 

wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 
brzoza. 4 kółka w tym 2 z blokadą wym. szafki 

z pojemnikami 34 x 39 x 97 cm 

1    

21 Jeździk rowerek 
dla najmłodszych 

 

Rowerek biegowy dla maluchów - profilowane 
siedzenie; piszczałka w kierownicy; wym. 48 x 22 x 

41 cm, wys. siedziska: 22 cm; max. obciążenie: 25 
kg 

1    

22 Charlie. Jeżdzik 2 

w 1. 
 

Jeździk 2 w 1 wspomaga rozwój zdolności 

ruchowych i manualnych dziecka, jednocześnie 
zapewniając mu rozrywkę. Śmigło się kręci, 

dźwignia przesuwa się w górę i w dół, a kompas 
obraca się, wydając trzeszczące dźwięki. wym. 

50,5 x 31 x 34 cm 

1    

23 Lew. Jeździk 2 w 
1 

 

Zabawka wyposażona jest w wygodną rączkę do 
prowadzenia, przycisk włączenia i regulacji 

głośności (2 poziomy), mini liczydło, obrotowe koło 

1    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,83778.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,83778.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,83475.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,83475.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,83696.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,83696.html
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z obrazkami zwierzątek, przesuwanego motylka, 
książeczkę z lusterkiem, różowe kuleczki do 

obracania, 3 interaktywne przyciski do wygrywania 
melodii, przycisk na nosie wydający odgłos 

ryczącego lewka oraz piszczałkę, max. obciążenie: 

20 kg 

24 Kolorowy dom do 

zabawy z pianki 

 

Lekkie i bezpieczne piankowe konstrukcje 

składające się z kolorowych elementów o różnej 

fakturze. wym. 79 x 79 x 100 cm 

3    

25 Betoniarka z 

akcesoriami 

 

Duża betoniarka z ruchomymi elementami. Do 

wnętrza betoniarki można wsypać piasek, a za 

pomocą korby mieszać jej zawartość. Kierownica 
urządzenia umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie 

betoniarki. Dodatkowo umieszczona blokada, która 
zabezpiecza przed przypadkowym wysypaniem 

zawartości betoniarki. o wym.:49,5 x 70 x 65,5cm; 
8 elementów.: betoniarka, kask ochronny, łopatka 

z drewnianą rączką, wiaderko, konewka, kielnia, 

packa, foremka cegły z rączką; materiał: plastik, 
drewno 

1    

26 Zestaw murarski 

 

Zestaw dla małego murarza składa się z ciekawych 

narzędzi takich jak: kielnia, paca tynkarska, forma 
do tworzenia cegieł oraz kask który zapewni 

ochronę podczas pracy. 4 elementy, wym.: 27,5 x 
19 x 17,8 cm 

1    

27 Wózek ogrodnika 

 

Wózek ogrodnika to zestaw najważniejszych 

narzędzi do uprawy roślin: grabki, sekator, 
konewka, wiaderko i wiele innych ciekawych 

przyrządów niezbędnych do pielęgnacji zieleni. 
Wszystko to umieszczone jest na czterokołowym 

wózku, który ułatwia pracę w różnych miejscach 

1    
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ogródka. Kolor: różnokolorowe, 24 elementy., 
wym.: 32 x 59 x 32 cm 

28 Stół wodny. 

Statek Piracki 
 

Płynąca z wierzchołka masztu poprzez pompę 

wodną (lub wlewana przez dziecko) woda porusza 
kolorowymi młynkami. Można podnosić i opuszczać 

kotwicę za pomocą korbki oraz obracać kołem 
sterowym. Zestaw zawiera dwóch sympatycznych 

piratów, strzykającego wodą rekina oraz zabawki 

przydatne do zabawy w morskich odmętach. 
wym. 102 x 74 x 48 cm; waga 13 kg;  

1    

29 Maxi kanapa 

Różyczka 

Wygodne siedzisko dla 2 osób. Trwała tkanina 

pozwala na długi okres użytkowania, pokryte 
trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW 

wym. 90x45x55cm 

1    

30 Szafka 

wielokolorowa 10 

szuflad 
 

Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej 

w kolorze brzoza. Komoda posiada 8 dużych 

szuflad o frontach z płyty MDF w 4 kolorach: 
niebieskim, zielonym, żółtym i czerwonym. Tylna 

ściana wykonana z płyty HDF. 

1    

31 Moja kuchnia - 
zestaw 

kolorowych 
naczyń 

kuchennych z 
ociekaczem 

 

Plastikowy zestaw do kawy czy herbaty. Wszystkie 
elementy zestawu wykonane z doskonałej jakości 

plastiku, w realistycznych kształtach i wymiarach 
dostosowanych do dziecięcych rączek. o wym: 

28x30x7cm; 15 elementów.: 4 spodki, 4 kubki, 4 
łyżeczki, 1 dzbanek, 1 gąbka, 1 ociekacz; materiał: 

plastik 

1    

32 Kryjówka 
niespodzianek do 

zabaw ruchowych 

 

Podstawowa część zestawu - siatkowy namiot 
zawiera m. in. planszę do gry opartej na zasadzie 

gry w kółko i krzyżyk. Należy tak rzucać piłeczkami 

aby 3 piłeczki w tym samym kolorze znalazły się 
w jednej linii. Na kolejnej ściance namiotu znajdują 

1    
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się specjalne otwory oznaczone punktacją co 
sprzyja tworzeniu własnych gier wykorzystujących 

proste działania matematyczne. Kolejna atrakcją 
jest gra - rzut to kosza. Konstrukcja zestawu jest 

tak dopracowana że po celnym rzucie do kosza 

piłeczka wraca specjalnym tunelem do gracza. 
Kryjówka stanowi głównie zestaw gier 

zręcznościowych. Niezależnie od ustawienia 
i wybranego wariantu gry głównym celem jest 

oddanie trafnego rzutu. Dołączona do zestawu 

duża mata winylowa służy jako gra w klasy. Lekka 
a po złożeniu łatwa do przechowywania 

konstrukcja może być wykorzystana w sali zabaw 
w ogrodzie na plaży i wszędzie tam gdzie bawią się 

dzieci. wys. 110 cm ; wym. maty 84 x 210 cm 

33 Dywan dziecięcy, 
szary Motyle 4 x 5 

m 
 

Dywan wykonany w technologii Heat-SET frise 
charakteryzuje się wysokim włosiem o dużej 

gęstości. Runo dywanu o specjalnym, karbowanym 
splocie nici ma być przyjemny i miły w dotyku, 

w użytkowaniu jak i wyglądem przypominać wełnę. 

Włókna antyelektrostatyczne, odporne na 
odkształcanie i zużycie. Runo antybakteryjne, 

zabezpieczone przed wnikaniem brudu w głęboką 
strukturę włosia, dodatkowo dywan pokryty 

powłoką trudnopalną w celu zapewnienia 

większego bezpieczeństwa. Spód tkany z juty co 
sprawia, że nie rysuje podłogi i może być 

stosowany przy ogrzewaniu podłogowym. Ma 
poddawać się wszelkim zabiegom czyszczącym, 

przyjazny alergikom. Objęty Polskim Certyfikatem 
Higienicznym wolny od szkodliwych substancji 

1    
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chemicznych. Parametry dywanu: Runo +/- 13mm 
Waga +/- 2400 g/m2 Skład 100% PP Heat set frise 

wym.: 4 x 5 m 

34 Dywan - twister 
 

wym. 200 x 100cm do dywanu dołączone są 2szt 
kostek, na których są wzory dłoni i stóp 

1    

35 Mata 2 w 1 

 

Zabawka 2 w 1: domek - pojemnik do 

przechowywania zabawek i mata. wym. domku 25 
x 25 x 38 cm, wym. maty: 25 x 38 x 78 cm, 

materiał: poliester 

1    

36 Komplet z 
kryjówkami 

 

Kolorowe namioty kryjówki i tunele wykonane 
z miękkiego ortalionowego materiału. Lekkie a po 

złożeniu łatwe do przechowywania. Łatwe 
w montażu. 4 tunele o wym. śr. 46 cm, dł. 88 cm 

koło środkowe o wym. 90 x 47 cm  
namiot o wym. 105 x 105 x 85 cm domek o wym. 

93 5 x 67 5 x 100 cm 

1    

37 Pojemnik na 
zabawki   

wym. 58 x 39 x 32 cm, 46 l, na kółkach 
jasnoniebieski 

2    

38 Pojemnik na 

zabawki  

wym. 58 x 39 x 32 cm, 46 l, na kółkach różowy 

 

2    

39 Rowerek 

rehabilitacyjny 

 

Solidna metalowa konstrukcja oraz wykończenia 

z tworzywa sztucznego i miękkiej pianki. 

Wbudowany wyświetlacz wskazuje czas, pokonany 
dystans i ilość zużytej energii. max. obciążenie 68 

kg, waga produktu 8,6 kg, wym. 75 x 38 x 90 cm 
siedzisko regulowane w zakresie:12,5cm -17 cm; 

kierownica nieregulowana 

2    

40 Hokej zestaw 12 
szt. 

 

Zestaw do gry w hokeja, wykonany z solidnego 
tworzywa odpornego na silne uderzenia podczas 

rozgrywek. kije do hokeja 12 szt.; piłka; krążek 

1    

41 Golf. Zestaw Zestaw sportowy do gry w golfa. 6 kijów w 6 1    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,13541.html
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klasowy 
 

kolorach z gumowaną rączką o dł. 74 cm 6 
składanych obręczy i 6 winylowych piłeczek 

42 Krokodyl. Mega 

zestaw paneli do 
manipulacji 

 

Ścienna tablica manipulacyjna podzielona jest na 5 

części, z których każda w inny sposób wspiera 
zdolności motoryczne i koordynacyjne. Na tablicy 

znajdują się: labirynty manipulacyjne, koło 
z koralikami, obracane koła zębate, dzwonki, 

lusterko, magnetyczny labirynt, labirynty 

przestrzenne z koralikami. wym. 187 x 1,5 x 61 cm 

1    

43 Domek 

manipulacyjny 

 

Wykonany z drewna o stabilnej konstrukcji. Duże 

płaszczyzny umożliwiają swobodne dojście do ścian 

kilkorgu dzieciom jednocześnie lub dojazd wózkiem 
inwalidzkim. Dwustronna mozaika z drewnianymi 

krążkami w 4 kolorach zachęca do tworzenia 
różnych wariantów zabaw w grupie. Drewniane 

tory, z możliwością montażu wewnątrz lub na 
zewnątrz, tworzą drogę dla umieszczonych w nich 

drewnianych kul. Dwustronny labirynt, liczydło 

i zegar ćwiczą dostrzeganie rytmów, kolorów 

i kształtów, przeliczanie oraz określanie czasu. 
Księżyce i gwiazdki wycięte w suficie tworzą 

bajkową atmosferę. Konstrukcja ścian umożliwia 
montowanie ich dowolną stroną. 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 (zawiera 100 korali w zestawie)  

1    

44 Drzewko 

manipulacyjne 

 

Wielofunkcyjne drzewko do ćwiczeń motorycznych. 

Na każdej ścianie inne ćwiczenie: magnetyczne 

listki do przyczepiania, szlaczki cyferki, labirynt 
przestrzenny, przewlekanka, kołowrotki w postaci 

1    
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zwierzątek. wym. 70 x 70 x 100cm; materiał: MDF; 
4 materacyki uzupełniające przestrzeń między 

drzewkiem / na każdej ścianie inna atrakcja 

Doposażenie PP Jemielnica 

45 Stół szkolny 

prostokątny z 

żółtym obrzeżem 
 

Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane są 

z litego drewna bukowego, blat z płyty wiórowej 

laminowanej w kolorze buk z zaokrąglonymi 
rogami i brzegami wykończonymi PCW w kolorze 

żółtym. Wym. blatu: szer. 120 cm, wys. 80 cm, gr. 
2 cm, wys. stołu: 58 cm, 64 cm. 

8    

46 Krzesło 

przedszkolne - 
żółte 

 

Krzesło sztaplowane, posiadające metalowy stelaż 

w kolorze żółtym. Nogi krzesła zakończone 
antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa 

sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie 
wykonane ze sklejki drewnianej. Krzesło dla 

dziecka o wzroście 108 - 121 cm. Wymiary krzesła: 

wys. siedziska 31 cm. wym. 19 x 1.5mm 

50    

47 Szafka 

wielokolorowa 10 

szuflad 
 

Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej 

w kolorze brzoza. Komoda posiada 8 dużych 

szuflad o frontach z płyty MDF w 4 kolorach: 
niebieskim, zielonym, żółtym i czerwonym. Tylna 

ściana wykonana z płyty HDF. 

4    

48 Szafka 

wielokolorowa z 

półkami (D) 
 

Stelaż szafki wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej w kolorze brzoza. Szafka posiada 4 

otwarte półeczki oraz 5 szuflad, których fronty 
wykonane są z płyty MDF w 4 wariantach 

kolorystycznych do wyboru: czerwonym, 
niebieskim, zielonym i żółtym. Tylna ściana 

wykonana z płyty HDF. Wymiary szafki: szer. 80 

cm gł. 47,5 cm wys. 108 cm. 

2    

49 Szafa Stelaż szafki wykonany z płyty wiórowej 2    
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wielokolorowa 
wysoka 

 

laminowanej w kolorze brzoza. Szafka posiada 2 
półeczki, 2 półki, 2 pary drzwiczek oraz 3 szuflady. 

Drzwiczki i szuflady wykonane są z płyty MDF w 4 
wariantach kolorystycznych do wyboru: 

czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym. Tylna 

ściana wykonana z płyty HDF. Wymiary szafki: 
szer. 80 cm gł. 47,5 cm wys. 200 cm 

50 Szafka 

wielokolorowa z 
drzwiczkami 

 

Stelaż szafki wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej w kolorze brzoza. Szafka posiada 2 
półki wewnętrzne i 2 pary drzwiczek, wykonanych 

z płyty MDF w 4 wariantach kolorystycznych do 
wyboru: czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym. 

Tylna ściana wykonana z płyty HDF.  

Wymiary szafki 80 x 47,5 x 89,5 cm 

2    

51 Szafka 

wielokolorowa z 
półkami (M) 

 

Stelaż szafki wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej w kolorze brzoza. Szafka posiada 3 
otwarte półeczki oraz 4 szuflady, których fronty 

wykonane są z płyty MDF w 4 wariantach 

kolorystycznych do wyboru: czerwonym, 
niebieskim, zielonym i żółtym. Tylna ściana 

wykonana z płyty HDF. Wymiary szafki: 80 x 47,5 
x 89,5 cm 

2 

 

   

52 Szafa Tęczowa 

 

Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej 

w kolorze brzoza. Moduł posiada 4 duże wnęki, 
każda z 1 półką. 2 pary drzwi z płyty MDF 

w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym 
i żółtym wraz z uchwytami. Tylna ściana z płyty 

HDF. wym. 86 x 40 x 192 cm 

2    

53 Szatnia 
przedszkolna 

Żyrafa 6 

Szatnia przeznaczona dla 6 dzieci. Stelaż z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, boki 

w formie żyrafy wykonane z płyty wiórowej 

2    
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 laminowanej w kolorze żółtym. Drzwi do z płyty 
MDF w kolorze żółtym. Pod górnymi półkami 

wieszaki w kształcie gwiazdki z potrójnymi 
uchwytami. Pod ławką metalowa kratka na obuwie. 

wym. 161 x 154 x 50 cm, wys. ławki 24 cm. 

54 Dywan dziecięcy 
Ocean 4 x5 m 

 

Dywan wykonany w technologii Heat-SET frise 
charakteryzuje się wysokim włosiem o dużej 

gęstości. Runo dywanu o specjalnym, karbowanym 

splocie nici ma być przyjemny i miły w dotyku, 
w użytkowaniu jak i wyglądem przypominać wełnę. 

Włókna antyelektrostatyczne, odporne na 
odkształcanie i zużycie. Runo antybakteryjne, 

zabezpieczone przed wnikaniem brudu w głęboką 

strukturę włosia, dodatkowo dywan pokryty 
powłoką trudnopalną w celu zapewnienia 

większego bezpieczeństwa. Spód tkany z juty co 
sprawia, że nie rysuje podłogi i może być 

stosowany przy ogrzewaniu podłogowym. Ma 
poddawać się wszelkim zabiegom czyszczącym, 

przyjazny alergikom. Objęty Polskim Certyfikatem 

Higienicznym wolny od szkodliwych substancji 
chemicznych. Parametry dywanu: Runo +/- 13mm 

Waga +/- 2400 g/m2  Skład 100% PP Heat set 
frise  wym.: 4 x 5 m 

2    

55 Dywan dziecięcy, 

szary Motyle 4 x 5 
m 

 

Dywan wykonany w technologii Heat-SET frise 

charakteryzuje się wysokim włosiem o dużej 
gęstości. Runo dywanu o specjalnym, karbowanym 

splocie nici ma być przyjemny i miły w dotyku, 
w użytkowaniu jak i wyglądem przypominać wełnę. 

Włókna antyelektrostatyczne, odporne na 

odkształcanie i zużycie. Runo antybakteryjne, 

2    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,83074.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,83074.html
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zabezpieczone przed wnikaniem brudu w głęboką 
strukturę włosia, dodatkowo dywan pokryty 

powłoką trudnopalną w celu zapewnienia 
większego bezpieczeństwa. Spód tkany z juty co 

sprawia, że nie rysuje podłogi i może być 

stosowany przy ogrzewaniu podłogowym. Ma 
poddawać się wszelkim zabiegom czyszczącym, 

przyjazny alergikom. Objęty Polskim Certyfikatem 
Higienicznym wolny od szkodliwych substancji 

chemicznych. Parametry dywanu: Runo +/- 13mm  

Waga +/- 2400 g/m2 Skład 100% PP Heat set frise 
wym.: 4 x 5 m 

56 Straganik-sklepik wym. 81x 82 x123 cm 2    

57 Kasa fiskalna 
 

Posiada kalkulator zasilany energią słoneczną oraz 
wyświetlacz LCD. Kasa wzbogacona dźwiękiem, 

który uaktywnia się przy otwieraniu szufladki 
z pieniędzmi. Zestaw obejmuje kasę, euro 

banknoty i plastikowe euro monety, imitację karty 

kredytowej, podręczny notes i instrukcję obsługi. 
Kasa wykonana z tworzywa sztucznego.  

o 98 elementach.: kasa, 30 euro banknotów, 65 
euro monet, karta kredytowa, notes 30- kart., 

instrukcja obsługi; wym. ok. 27 x 24 x 15 cm 

2 
 

   

58 Narzędzia 
budowlane 

3 elementy., kielnia, paca i poziomica, dł. 17 cm 
 

2    

59 Drewniany 

warsztat - zestaw 
narzędzi 

 

Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych 

wyposażony w śrubki, młotek, piłę oraz inne 
niezbędne narzędzia potrzebne małemu 

majsterkowiczowi. 

2    

60 Kuchenka 
 

Kuchnia wyposażona w palniki, piekarnik oraz 
zlewozmywak z kranem, szafka ,,pomocnik" na 

2    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,31808.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,78346.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,48879.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,48879.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,21425.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,21425.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,21425.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,18477.html
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przechowywanie akcesoriów kuchennych. wym. 68 
x 38 x 48 cm (z aplikacją 90 cm) 

61 Moja kuchnia- 

zestaw 
kolorowych 

naczyń 
kuchennych z 

ociekaczem 

 

Plastikowy zestaw do kawy czy herbaty. Wszystkie 

elementy zestawu wykonane z doskonałej jakości 
plastiku, w realistycznych kształtach oraz 

wymiarach dostosowanych do dziecięcych rączek. 
o wym: 28x30x7cm; 15 elementów.: 4 spodki, 4 

kubki, 4 łyżeczki, 1 dzbanek, 1 gąbka, 1 ociekacz; 

materiał: plastik 

2 

 
 

 
 

   

62 Zestaw żywności 

- 72 elementy 

72 elementy różnej żywności 

 

2    

63 Zestaw obiadowy 
 

Zestaw naczyń do przygotowania obiadu. 
Wszystkie elementy wykonane są z bezpiecznych 

materiałów. Mogą mieć kontakt z żywnością. 
Produkt można używać w zmywarce 

i mikrofalówce. Pakiet kolorowych naczyń składa 

się z: garnek i patelnia z pokrywką, rondelek 
z pokrywką, 4 miski, 4 talerze, 4 widelce, 4 noże, 4 

łyżki oraz taca. o wym. zestawu: 28x 11x 28 cm. 

2    

64 Garaż z drogą 
 

3 m trasy; wym. po złożeniu: 80 x 90 cm. W skład 
zestawu wchodzi 3-poziomowy garaż z windą oraz 

myjnią, 2 autka, stacja benzynowa, stanowisko 
diagnostyczne oraz 3m drogi. Dodatkowo do 

zestawu dołączono barwną wycinankę, przy 
pomocy której dziecko może z łatwością stworzyć 

ciekawe otoczenie. 

2    

65 Zestaw 
samochodów, 18 

sztuk 

Zestaw 18 pojazdów, od straży pożarnej po 
zabytkowe samochody osobowe. wym.: 14 cm; 

 

2    

66 Ubranko dla lalki 
- pajacyk 40 cm 

Jednoczęściowe ubranko plus para skarpetek, 
wzory i kolory mogą ulec zmianie 

2    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,64496.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,64496.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,64496.html
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https://sklep.nowaszkola.com/pro,16957.html
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67 Lalka Bobas 
średni 40 cm 

 

Lalka wykonana z przyjemnego w dotyku, bardzo 
wytrzymałego tworzywa. Korpus jest miękki, 

pokryty bawełną. Ciężar i wielkość dużej lalki 
odpowiadają naturalnym rozmiarom niemowlaka. 

2    

68 Wózek głęboki 

 

Posiada wszystkie cechy prawdziwego wózka. 

wyjmowana gondola,  
wym. 56 x 36,5 x 64 cm 

2    

69 Morphun Klocki 

Junior 3 
 

Posiadają możliwość łączenia również bokami co 

pozwala na tworzenie tysięcy niepowtarzalnych 
wzorów. 900 elementów, 9 instrukcji, dł. krawędzi 

klocka 3,2 cm; książeczka - przewodnik z modelami 

Klocków Morphun. 

2    

70 Miniwafle 

konstruktor 500 
szt. 

Zestaw zawiera 500 szt. klocków. 10 zupełnie 
nowych elementów. 

2    

71 Mobilna szafka z 

klockami i 
plastikowymi 

pojemnikami 

 

Szafka na kółkach z 8 różnorodnymi zestawami 

klocków zapakowanymi w wytrzymale plastikowe 
pojemniki z przykrywkami. Przezroczyste ścianki 

pojemników pozwolą dzieciom szybko rozpoznać 

swoje ulubione klocki. 8 plastikowych pojemników 
z pokrywkami 8 rodzajów klocków 

konstrukcyjnych, w tym: multiklocki, ażurki, śruby 
z nakrętkami, jeżyki, patyczki, kolanka ścięte, 

płotki, morphun. Łącznie 1200 elementów. Stelaż 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza. 4 kółka w tym 2 z blokadą wym. szafki 

z pojemnikami 34 x 39 x 97 cm. Szafka na kółkach 
z 8 różnorodnymi zestawami klocków 

zapakowanymi w wytrzymale plastikowe pojemniki 
z przykrywkami. Przezroczyste ścianki pojemników 

pozwolą dzieciom szybko rozpoznać swoje ulubione 

2    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,13524.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,13524.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,6853.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,24719.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,24719.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,65848.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,65848.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,65848.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,51573.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,51573.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,51573.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,51573.html


 
 

Biuro Projektu :                                                                                                               Przedszkolak na start.                                                                             Beneficjent 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                                                   Gmina Jemielnica 

ul. Kościuszki 98  Piotrówka                                                                                      RPOP.09.01.03-16-0002/18 

47-133 Jemielnica                                                                                                     
tel./fax (077) 463 23 35                                              
e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl                                                                                      

  

klocki. 8 plastikowych pojemników z pokrywkami 8 
rodzajów klocków konstrukcyjnych, w tym: 

multiklocki, ażurki, śruby z nakrętkami, jeżyki, 
patyczki, kolanka ścięte, płotki, morphun. Łącznie 

1200 elementów. Stelaż wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. 4 kółka 
w tym 2 z blokadą wym. szafki z pojemnikami 34 x 

39 x 97 cm 

72 Waflowe Klocki 
Safari w pudełku 

 

Duże i lekkie klocki do zabaw konstrukcyjnych. 
Elementy w łatwy sposób łączą się ze sobą na 

płaszczyźnie i w przestrzeni. Różne kształty 
i wielkości. Koła pozwalają na budowę pojazdów, 

a elementy w kształcie zwierząt uatrakcyjniają 

zabawę. wym. elementów od 10 do 21,5 cm , 
kartonowe pudełko z wieczkiem 200 szt. 

2    

73 Wyprawka 
plastyczna dla 25-

osobowej grupy 

dzieci na cały rok 
 

Skład wyprawki: Karton kolorowy A3 (15kol.) - 
60ark. Tektura falista złota i srebrna A3 - 12ark. 

Papier rysunkowy biały A4 - 750ark. Plastelina 

zestaw klasowy - 2,4kg Brystol A4 - 250ark. Bibuła 
karbowana – 10 rolek. Pasy papieru 

wycinankowego - 300szt. Bibuła Tygrys - 1rolka 
Bibuła Leopard - 1rolka Bibuła Krowa - 1rolka 

Tektura falista beżowa - 50ark.Tempery 1-litrowe – 

6 kolorów. Klej uniwersalny 1l. - 1szt. Kredki 
świecowe – grube (12kol.) - 25op. Brystol biały A3 

- 100ark. Papier wycinankowy A4 – 130 ark. 
Brystol kolorowy A4 - 100szt. Papier rysunkowy 

kolorowy A3 - 150ark. Bibuła gładka - 30ark. 
Tektura falista kolorowa - 10ark. Kredki zestaw 

klasowy 60szt. - 5op. Buteleczki z dozownikiem - 

25szt. Samoprzylepne arkusze folii piankowej - 

2    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,1874.html
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10ark. Kolorowe ruchome oczka - 100szt. Druciki 
kreatywne kolorowe - 100szt. Pompony zwierzęce - 

100szt. Pędzle standard okrągłe 4mm - 7szt. 
Pędzle standard okrągłe 8mm - 11szt. Pędzle 

standard płaskie 9mm - 7szt. Dziurkacz kombinerki 

i 4 wkłady – 1 zestaw. Teczka - 25szt. Nożyczki 
tradycyjne - 5szt. 

Plastyczne. 

74 Zestaw papierów 
pastelowych 

500 szt., A4, 10 kolorów, 125 g/m2 
 

3    

75 Zestaw papierów 

A3/A4 

375 szt., 125 szt. x A3 i 250 szt. x A4, 125g/m2 

różne kolory 

3    

76 Kredki świecowe 

 

300 szt. grubych kredek świecowych w 12 kolorach 

w tekturowym pudełku z przegrodami. Średnica 

kredki 11mm, długość 9 cm 

3    

77 Kredki grube 

długie 

Zestaw klasowy 300 szt. kredek w 12 pastelowych 

kolorach w  tekturowym pudełku z zamknięciem; 

dł. 17,5 cm, gr. 10 mm. 

3    

78 Kredki trójkątne 

drewniane 
cienkie. 

Zestaw klasowy 300 szt. kredek w 12 pastelowych 

kolorach w tekturowym pudełku z zamknięciem. 
Kredki z miękkim rysikiem. 

6    

79 Farby Tempery. 6 kolorów podstawowych w butelkach 1-litrowych. 3    

80 Farby Tempery. Kolory pochodne 8 butelek x 500 ml 3    

81 Podstawka na 
farbę 

Pojemnik do pobierania farb wałkami wym. 38,5 x 
23 x 4 cm 

3    

82 Wałki do 

malowania z 
fakturą 

3 szt. szer. 7 cm 

 
 

6    

83 Wałki proste 4 szt. w 4 kolorach szer. 7 cm 6    

84 Wałki 
dekoracyjne - 

Wałki z piankową rolką i plastikową rączką. 
Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy 

3    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,66154.html
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Wielkanoc 
 

tworzeniu ilustracji dekoracji itp. wym. 15 cm 
5 szt. 

85 Wałki 

dekoracyjne - 
Boże Narodzenie 

 

Wałki z piankową rolką i plastikową rączką. 

Zestawy odróżnione kolorami. Pomocne przy 
tworzeniu ilustracji dekoracji itp. wym. 15 cm 

5 szt. 

3    

86 Pojemniki na 
pędzle i wodę 

Plastikowe, praktyczne pojemniki na pędzle i wodę. 
wym. 44 x 33 x 21  3 szt. 

30    

87 Pędzle standard mix 24 szt. dł. 16,7; 17,2; 17,9; 18,4 cm śr. 4, 8, 

11, 13 mm włosie - szczecina 

3    

88 Tacki plastikowe 

z lejkiem  

4 szt., plastik 16 x 12 x 4 cm 

 

6    

89 Pędzle mopy. Duży zestaw - do tworzenia artystycznych prac 
oraz plastycznych eksperymentów 

z wykorzystaniem farb. 8 szt. pędzli z wytrzymałym 
trzonkiem z tworzywa sztucznego o dł. 14 cm, oraz 

różne końcówki, umożliwiające uzyskanie 

odmiennych efektów, podczas malowania. W 
zestawie m. in. końcówka z gąbką, plastikowym 

włosiem, skręconym sznurkiem czy nylonową 
siatką. 

3    

90 Mała podkładka 

do prac 
plastycznych 

Wykonana z trwałego, lekko elastycznego 

tworzywa. wym. 24 x 33 cm 
 

75    

91 Plastelina Zestaw klasowy- bardzo plastyczna, 

nietwardniejąca, w żywych kolorach 12 kolorów po 
15 laseczek 2,4kg 

9    

92 Play Foam Zestaw klasowy- małe piankowe kuleczki do 
modelowania, które kleją się między sobą nie 

brudząc przy tym rąk ani stołu. Materiał 

wielokrotnego użytku. Wszystkie kolory 

3    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,6406.html
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zapakowane w osobne torebki. Materiał 
nietoksyczny. 36 op. w tym: 14 w pastelowych , 16 

neonowych z brokatem, 6 świecących w ciemności. 
wym 1 op. 7 x 4 x 10,5 cm. 

93 Foremki do 

wykrawania   

Tematyka świąteczna. Plastikowe foremki do 

wykrawania kształtów z plasteliny. Przydatne 
również jako do odrysowywania. 6 szt. wym. 8,6 x 

5,6 cm 

6    

94 Foremki do 
wykrawania 

Zwierzęta. Plastikowe foremki do wykrawania 
kształtów z plasteliny. Przydatne również jako do 

odrysowywania. 6 szt. wym. 8,6 x 6,7 cm 

6    

95 Foremki do 
wykrawania 

Egzotyczne zwierzęta. Plastikowe foremki do 
wykrawania kształtów z plasteliny. Przydatne 

również jako do odrysowywania. 6 szt. wym. 8,6 x 
6,7 cm 

6    

96 Masa papierowa 

 

Gotowa do użycia, biała, łatwo formowalna biała 

masa do tworzenia małych rzeźb, a także 
większych konstrukcji na podłożach (butelki, 

styropianu, tektury i innych). Po wyschnięciu 

można malować farbami. 6 szt. łącznie 2,52 kg 

62    

97 Modelina. 5 opakowań po 6 kolorów, łącznie 1kg 6    

98 Forma do 

odlewanek  
 

2x Las (sarenka, dzik, sowa, jeż, wiewiórka, lis 

wym. 17 x 21 cm) 2x Bożenarodzenie (wym. formy 
13 x 19 cm) 

12 

 

   

99 Szopka Bożenarodzenie wym. formy 19 x 33 cm 3    

100 Gips modelowy  5 kg 6    

101 Narzędzia 

drewniane do 

modelowania 

Zestaw wygodnych bezpiecznych narzędzi do 

wykrawania i wytłaczania wzorów w plastelinie, 

modelinie itp. 12 elementów 

3    

102 Kółka do cięcia 

plasteliny 

Wzorki 3 szt. 

 

6    
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https://sklep.nowaszkola.com/pro,2442.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,2443.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,2449.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,6870.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,6870.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,6870.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,6415.html
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103 Kółka do ciecia 
plasteliny.   

Gładkie 3 szt. 
 

6    

104 Piankowe liście 

samoprzylepne 

Kolorowe samoprzylepne kształty listków. 60 szt. 

w dwóch rozmiarach 

3    

105 Piankowe 

zwierzątka 

samoprzylepne 

Sympatyczne samoprzylepne zwierzątka piankowe. 
28 szt. wym. od 3 do 5 cm 

3    

106 Filcowe 

kwiatuszki 

samoprzylepne 
 

Filcowe kwiatuszki samoprzylepne z okrągłymi 

środkami i zaokrąglonymi płatkami w 6 kolorach 

(niebieskim, różowym, czerwonym, zielonym, 
żółtym, pomarańczowym). 60 szt. każdy o śr. 3,3 

cm 

3    

107 Piórka. Zestaw 

klasowy 

750 szt 85 g 

 

3    

108 Filce. Zestaw 
klasowy 

Klasowy zestaw różnokolorowych filców 40 
arkuszy, A-4, 10 kolorów 

3    

109 Folia piankowa. 

Zestaw klasowy 
 

Zestaw 100 arkuszy folii piankowej w 16 kolorach. 

Wymiary arkuszy: 15 x 22,3 x 0,2 cm Po 7 arkuszy 
w następujących kolorach: czarny, niebieski, 

zielony, "hot pink", jasnoniebieski, limonkowy, 
pomarańczowy, fioletowy, czerwony i żółty 

Po 5 arkuszy w kolorach: brązowy, szary, 

jasnoróżowy, brzoskwiniowy, jasnobrązowy i biały. 

3    

110 Literki piankowe 

samoprzylepne 

405 szt., wym. ok. 3 x 2,5 cm 

 

3    

111 Filc 
samoprzylepny  

Zestaw klasowy 10 arkuszy w różnych kolorach 
o wym. 25 x 22 cm 

3    

112 Folia piankowa. Zestaw klasowy XXL. Zestaw zawiera: 20 arkuszy 

o wym. 23 x 30,5 cm, 10 arkuszy o wym. 30,5 x 46 
cm, 100 piankowych szpatułek o dł. 15 cm, 130 

wielkich i 130 małych liter o wys. ok. 5 cm, 100 

3    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,6414.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,21171.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,21171.html
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https://sklep.nowaszkola.com/pro,21174.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,21174.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,38300.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,38300.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,38300.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,34058.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,34058.html
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https://sklep.nowaszkola.com/pro,38118.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,38341.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,38341.html
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https://sklep.nowaszkola.com/pro,55620.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,55620.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,55312.html


 
 

Biuro Projektu :                                                                                                               Przedszkolak na start.                                                                             Beneficjent 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                                                   Gmina Jemielnica 

ul. Kościuszki 98  Piotrówka                                                                                      RPOP.09.01.03-16-0002/18 

47-133 Jemielnica                                                                                                     
tel./fax (077) 463 23 35                                              
e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl                                                                                      

  

cyfr o wys. ok. 5 cm, 200 kształtów, 50 serc, 50 
kwiatów , 100 kształtów zwierząt i 24 kwiaty 3D. 

Razem aż 914 elementów. 

113 Plastikowe igły 
 

Bezpieczne plastikowe igły z dużym oczkiem do 
nawlekania. 50 szt. 6 cm długie. 

9    

114 Filcowe motylki. 

Zestaw klasowy. 
 

Kreatywny zestaw motylków filcowych do 

samodzielnego "uszycia". Zawiera wszystko aby 
stworzyć 30 pięknych motyli. Zestaw zawiera: 60 

szt. kształtów motyli w 10 kolorach, po 30 
plastikowych igieł, cekinów, włóczek, drucików 

kreatywnych, kawałków filców oraz wypełniacz. 

Rozmiar motyla ok. 23 cm. 

3    

115 Tęczowe 

pompony 

Pompony tęczowe. 200 szt., śr. od 2.5 - 4 cm 

 

3    

116 Trawka Zielona 
 

Ścinki papieru łatwo poddające się układaniu. 
Świetne do wyściełania wypełniania itp. 30 g 

30    

117 Filcowe wzorki. 

Boże Narodzenie 

Aniołki, serca, śnieżynki, renifery, sanie, choinki; 

170 szt. 

3    

118 Filcowe wzorki Różne wzory i kolory; 170 szt. 3    

119 Szafka plastyczna 

na kółkach 

Funkcjonalna szafka na obrotowych kółkach, 

przeznaczona do przechowywania materiałów 
plastycznych. Stelaż wykonany z płyty laminowanej 

w kolorze buk, 4 półeczki z płyty HDF o gr. 3,2 
mm. W zestawie 3 małe i 2 duże kartonowe 

pojemniki. Wym. 80 x 75 x 40 cm 

3    

120 Akademia 
prezentów.  
Zrób to sam 

Seria książek dla dzieci i młodzieży z oryginalnymi 
pomysłami na twórcze spędzanie czasu. Zebrane 

w książkach pomysły rozwijają wyobraźnię, 
doskonalą sprawność manualną dziecka, a dla 

nauczycieli stanowią świetną pomoc i inspirację do 

wspólnej aktywności. wym.: 29,5 cm x 2 cm x 

3    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,65631.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,66159.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,66159.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,82240.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,82240.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,2027.html
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Biuro Projektu :                                                                                                               Przedszkolak na start.                                                                             Beneficjent 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                                                   Gmina Jemielnica 

ul. Kościuszki 98  Piotrówka                                                                                      RPOP.09.01.03-16-0002/18 

47-133 Jemielnica                                                                                                     
tel./fax (077) 463 23 35                                              
e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl                                                                                      

  

21cm; 108 str.; oprawa miękka 

121 Akademia 

ozdabiania.   

Zrób to sam 
 

Seria książek dla dzieci i młodzieży z oryginalnymi 

pomysłami na twórcze spędzanie czasu. Zebrane 

w książkach pomysły rozwijają wyobraźnię, 
doskonalą sprawność manualną dziecka, 

a dla nauczycieli stanowią świetną pomoc 
i inspirację do wspólnej aktywności. wym.: 29,5 cm 

x 2 cm x 21cm; 108 str.; oprawa miękka 

3    

122 Gwiazdki. 
Naklejki 

brokatowe 

Samoprzylepne błyszczące naklejki z pianki 
w czerwonym, srebrnym i złotym kolorze. 40 szt. 

wym. od 1,5 x 1,5 do 4,5 x 4,5 cm 

3    

123 Taśma 
dekoracyjna 

błyszcząca 

Komplet 6 rolek; 12 mm x 2 m 
 

 

3    

124 Nożyczki. 4 
wzorki 

Zestaw 4 szt. dł. 14 cm 
 

3    

125 Klej uniwersalny 

1 litr 
 

Klej do papieru, tektury, bibuły, drewna itp. Świeży 

zmywa się z pędzelków wodą. Bezpieczny dla 
dzieci!!! 

3    

126 Klej-Pistolet 
 

Pistolet do kleju w laskach. 11mm, 78W economic 
PK11 16x2x14 Polecany klej KLP11; KLM11; KLS11 

3    

127 Wkłady kleju do 

pistoletu 

średnica 20 mm; opak. 1 kg 

Polecany klej KLP11; KLM11; KLS11 

3    

128 Drewniana 
rodzinka 

 

Drewniane patyczki w kształcie postaci 
dziewczynek i chłopców, przeznaczone do 

samodzielnego malowania i ozdabiania. 12 szt. 

3    

129 Jajka 

styropianowe 

 

Kreatywne kule i jajka z masy papierowej. 

Wytrzymałe, trwałe, a jednocześnie lekkie 

i przyjemne w dotyku. Do dekoracji dowolną 
techniką, np. malowanie farbami, oklejanie. Z 

dziurką do nawlekania. wym.: 2,5 cm; 3 cm; 3,6 

75    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,78284.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,78284.html
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cm; 4,5 cm; 5 cm; 50 szt. (po 10 szt. z każdego 
wymiaru) 

130 Figurka do 

kukiełek 
 

Lekkie styropianowe figurki o oryginalnych 

kształtach, łatwe do malowania i oklejania. 
Stanowią podstawę do tworzenia kukiełek, 

dekoracji, pamiątek, stroików świątecznych 
i upominków. 1 szt. wys. 15 cm. 

150    

131 Kula. Styropian 6 cm 150    

132 Taśma 

dwustronna 

Nawój 48mm x 25y (jardów) 

 

6    

133 Oczka kolorowe z 

rzęsami 

Oczka samoprzylepne, płaskie, 10 wzorów. 1000 

szt, wym. oczka 12 mm. 

3    

134 Motylki do 
ozdabiania 

 

Plastikowe korpusy owadów do ozdabiania z 
otworami po bokach 24 szt., 4 kolory, dł. 6 cm 

6    

135 Oczka na roli. 
Naklejki 

 

Czarno-białe oczka samoprzylepne o różnych 
kształtach. 200 szt. lub 100 par; wym. 1,27 x 1,9 

cm 

3    

136 Dziurkacz 

brzegowy - 

Kokardka 
 

Do wycinania wzorów na krawędziach kartki, aby 

w ten sposób ozdobić małe jak i duże płaszczyzny. 

Kratownica na dziurkaczu pozwala na umieszczenie 
kartki we właściwym miejscu. 

3    

137 Karbownica do 

papieru - Serca 
 

Do zdobienia pasów papieru oraz mniejszych 

elementów papierowych wyciętych za pomocą 
dziurkaczy ozdobnych. Bezpieczne w użyciu dla 

dzieci. 

3    

138 Karbownica do 

papieru - Gwiazdy 

 

Do zdobienia pasów papieru oraz mniejszych 

elementów papierowych wyciętych za pomocą 

dziurkaczy ozdobnych. Bezpieczne w użyciu dla 
dzieci. 

3    

139 Wymienne 1 rączka, 4 wymienne motywy: śnieżynka, serce, 3    

https://sklep.nowaszkola.com/pro,7143.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,7143.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,16963.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,16963.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,31821.html
https://sklep.nowaszkola.com/pro,31821.html
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https://sklep.nowaszkola.com/pro,65971.html
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wkłady z rączką 
zestaw 

miś, jabłko 

140 Dziurkacz 32 cm - 

Choinka 

Dziurkacz 1,8 cm  

 

12    

141 Karbownica 

Kwiatki 

 

Karbownica do papieru za pomocą której można 

wytłaczać fakturowe wzory na całych arkuszach 

oraz małych papierowych elementach wyciętych za 
pomocą ozdobnych dziurkaczy. Wypukłe wzory 

otrzymuje się umieszczając papier pomiędzy 
plastikowymi wałkami i przesuwając jedno 

z bocznych pokręteł. Karbownica przystosowana 

jest zarówno dla dzieci prawo- jak i leworęcznych. 
Bezpieczne dla dzieci. 

3    

142 Wstążki Zestaw 
kreatywny.  

100 g różne wzory i rozmiary 
 

3    

143 Druciki 

kreatywne 
Kolorowe XL 

 

Wykonane z łatwo wyginającego się drutu 

obciągniętego miękkim tworzywem. Przydatne 
w pracach manualnych i plastycznych. Doskonałe 

do ozdabiania kostiumów tworzenia biżuterii itp. 50 

szt.; śr. 15 mm., dł. 50 cm. 9 kolorów 

3    

Teatralne 

144 Szafka z 

instrumentami 
muzycznymi 

 

Kolorowa szafka na obrotowych do klasowego 

kącika muzycznego. Pojemna szuflada, 6 
kartonowych pojemników i otwarta półka. Szafka 

wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 
buk, niebieski front szuflady oraz z fronty w kolorze 

czerwonym, (lub inne kolory) wykonane z płyty 

MDF. wym. 56 x 85 x 38 cm Zawartość szafki: 
dzwonki na drewnianej rączce (2 szt.), pałeczki 

z dzwonkami (2 szt.), talerze (2 szt.), 
trójkąty (3 szt.), talerzyki z rączką (1 szt.), 

2 
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marakasy (2 szt.), marakasy kolorowe (2 szt.), 
shaker marakas z tarką (1 szt.), tarka giro (1 szt.), 

tonblok z tarką (1 szt.), klawesy (4 szt.), tamburyn 
z membraną 21 cm (1 szt.), bębenek ręczny 25 cm 

(1 szt.), tamburyn 21 cm (1 szt.), pudełka 

akustyczne (2 szt.), kastaniety drewniane (4 szt.), 
kastaniety z rączką (2 szt.), marakasy jajka (2 

szt.), dzwonki z rączką (8 szt.), drewniane 
ksylofony (2 szt.) wym. 56 x 85 x 38 cm  

145 Torba z 

pacynkami na 
rękę  

 

Zestawy 14 miękkich, kolorowych, bajkowych 

pacynek zapakowanych w torbę z gumkami 
i uchwytami. W zestawie znajduje się 14 pacynek - 

postacie z bajek oraz zwierzątka: Czerwony 

Kapturek, babcia, myśliwy, wilk, rycerz, smok, 
królewna, wróżka, słoń, miś, pies, żaba, krowa, kot 

wymiary zamkniętej torby: 64 x 47 cm; wymiary 
otwartej torby: 64 x 94 cm 

2 

 
 

   

146 Walizka strojów. 

Policjant, lekarz, 
strażak 

 

Rozkładana, miękka walizka zawiera stroje: 

lekarza, policjanta i strażaka, idealnie pasujące na 
pacynki. Dzięki strojom, te duże pacynki szybko 

mogą przeistoczyć się w przedstawiciela jednej 
z trzech ważnych funkcji i "poprowadzić" lekcję na 

temat bezpieczeństwa na drodze, pierwszej 

pomocy, przepisów przeciwpożarowych. W walizce 
granatowa koszula i elementy strojów mocowanych 

do niej za pomocą rzepów. wym. walizki 25 x 22 x 
18 cm, po rozłożeniu: 75 x 67 cm, 30 elementów. 

2 

 
 

 
 

   

147 Zaczarowane 

królestwo. 
Teatrzyk cieni 

 

Zestaw tekturowych postaci, które ożywają jako 

cienie na ścianie pokoju. Dodatkowo, postacie po 
naświetleniu świecą w ciemności. Do zestawu 

dołączona jest książeczka z pomysłami na bajki 

2 
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i zabawy. 8 kształtów: królewna, rycerz, smok, 
zamek, rumak, wróżka, czarownica, las. 8 

patyczków i klipsów, książeczka z 10 
scenariuszami.  

148 Czerwony 

Kapturek. 
Teatrzyk 

z magnetycznymi 

kukiełkami 

Stolikowy teatrzyk magnetyczny przygotowany jest 
do odegrania bajki Czerwony Kapturek. Teatrzyk 

wyposażony jest w pałeczki z wbudowanymi 
magnesami, tak aby można było niewidocznie dla 

klienta poruszać postaciami. 

2 

 
 

 

 

   

149 Domek z 

pacynkami na 

palec 
 

Zestaw 12 pacynek w poręcznej torbie-domku 

z rączką do przenoszenia umożliwiającą również 

zawieszenie jej w wybranym miejscu. Domek oraz 
pacynki wykonane z kolorowego filcu. Zestaw 

zawiera torbę i pacynki: Szewczyk Dratewka, Król, 
Królewna, Królewicz, Smok, Rycerz, Owieczka, 

Czerwony Kapturek, Wilk, Myśliwy, Babcia, Mama. 
12 szt. wym. ok. 7 x 10 cm. wym. domku 

zamkniętego 35 x 30 x 4 cm, domku rozłożonego 

60 x 30 cm 

2 

 

 

   

150 Parawan wysoki - 

Teatrzyk 

 

Kolorowy, funkcjonalny teatrzyk, idealny do 

rozwijania dziecięcych umiejętności aktorskich. 

Posiada ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie do 
przechowywania pacynek lub mniejszych 

rekwizytów. Długa, foliowa kieszeń pozwala 
odpowiednio wyeksponować tytuł przedstawienia 

i imiona aktorów. W dole okienka teatrzyk posiada 
wytrzymałe, dokręcane do stelaża wzmocnienie, 

które nadaje tkaninie odpowiednią sztywność. 

Wymiary pozwalają małemu aktorowi ukryć się za 
teatrzykiem. wym. 87 x 168,5 cm 

2 

 

   

151 Pacynki na palec. Pacynki wykonane z kolorowego filcu. Zestaw 2    
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Zestaw Czerwony 
Kapturek 

zawiera 5 pacynek: Czerwony Kapturek, Wilk, 
Myśliwy, Babcia, Mama. 5 szt. wym. ok. 7 x 10 cm 

 

152 Pacynki na rękę 

Zwierzęta. 
Zestaw 1 

 

Kolorowe, miłe w dotyku pacynki uszyte 

z miękkiego weluru z elementami pluszu.  
W zestawie znajdują się: słoń, miś, pies, żaba, 

krowa, kot, 6 szt. wym. 18 cm 

2 

 

   

153 Pacynki emocje 
 

Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny 
z elementami pluszu, a ich budowa sprzyja 

dobremu trzymaniu się na dłoni małego aktora. 
wys. 25 cm; 6 pacynek: uśmiechnięta, smutna, 

przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona 

2 
 

   

154 Pacynki na rękę 
Zwierzęta. 

Zestaw 2 
 

Kolorowe, miłe w dotyku pacynki uszyte 
z miękkiego weluru z elementami pluszu.  

W zestawie znajdują się: świnka, lew, owieczka, 
żyrafa, koń 5 szt. wym. 18 cm 

2 
 

 

   

155 Zawody. Pacynki 

na rękę 
 

Zestaw pacynek przedstawiających popularne 

zawody, w tym: fryzjer, kucharz, lekarz, inżynier, 
strażak, ogrodnik, prawnik, mechanik 

samochodowy, pielęgniarka, policjant, listonosz, 

żołnierz, nauczycielka, pilot. Wykonane z filcu 
z aplikacjami z wielokolorowych tkanin. 14 szt., 

wys. 25 cm  

2 

 
 

   

156 Stroje teatralne 

dla najmłodszych. 

Zestaw 
 

Zestaw 12 przebrań w postaci kostiumów lub 

pelerynek przeznaczone specjalnie dla 

najmłodszych dzieci. Dzięki napom i rzepom 
w łatwy i szybki sposób przebierzesz maluchy. W 

zestawie: owca, król, biedronka, kwiat, krokodyl, 
muchomorek, dinozaur, ośmiornica, królik, lampart, 

lew, małpka tkanina welurowa: 100% poliester, 

można prać w temperaturze 30 ° C, wym. ok. 60 x 
65 cm;  

2 
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157 Miotła wiedźmy. 
Strój teatralny 

dł. 120 cm 
 

2 
 

   

158 Czapka Wilk Rozmiar uniwersalny 2    

 
159 

Piesek. Nakrycie 
głowy. Strój 

teatralny 

Wykonana z grubego filcu, gumka, ruchome oczy, 

śr. 20 cm 

2 
 

   

160 Kotek. Nakrycie 
głowy. Strój 

teatralny 

Wykonana z grubego filcu, gumka, ruchome oczy, 

śr. 20 cm 

2 
 

   

161 Myszka. Nakrycie 
głowy. Strój 

teatralny 

Wykonana z grubego filcu, gumka, śr. 20 cm 
2 
 

   

162 Czapka Lis Rozmiar uniwersalny 2    

163 Czapka Królik Rozmiar uniwersalny 2    

 

 
 

 
 

 

 

………………………………………… 

(podpis/y) 
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