
Załącznik nr 1 do umowy  Szczegółowe zestawienie zabawek i pomocy dydaktycznych (Arkusz cenowy)    

           

CZĘŚĆ 1: DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA ŻŁOBKA 
SAMORZĄDOWEGO NR 18 W KRAKOWIE      

 

Lp. rodzaj wyposażenia/nazwa opis, minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane wyposażenie 
liczba 
sztuk 

cena brutto 
za 

wyposażenie 

Stawka 
podatku VAT 

w % 

1 
karty do prezentacji - dźwięki 
wokół nas 

zestaw kart ze zdjęciami wraz z płytą CD do dopasowywania dźwięków. 
Tematyka kart: zwierzęta, muzyka, przedmioty, transport, emocje, 
odpoczynek. Wymiar dużej karty min. 29 x 21 cm. Karta mała i duża 
stanowią parę. Pomocne przy ćwiczeniach aparatu artykulacyjnego, 
umożliwiają poznanie świata, koncentrację na dźwięku. 1   

 

2 

pakiet demonstracyjny  dla 
nauczyciela z zakresu 
dźwięków i rytmu 

pakiet demonstracyjny dla nauczyciela - zestaw ilustracji przedstawiających 
karty z obrazkami do których można dopasować konkretne dźwięki i rytmy 
wym. Karty min. A5 (np. zwierzęta pukanie do drzwi) 1   

 

3 drążek sensoryczny prosty 

do wzmacniania mięśni ciała, wspomagający utrzymanie pionowej pozycji 
ciała dziecka, rozwijający koordynacją wzrokowa - ruchową. Metalowy lub 
drewniany drążek, z możliwością montażu do ściany do ściany i kolorowymi 
kształtami do manipulowania. Dopasowane do lustra logopedycznego. 
dł. min. 131,2 cm 1   

 

4 drążek sensoryczny zygzak 

metalowy lub drewniany, zygzakowaty drążek z możliwością montażu do 
ściany, wspomagający utrzymanie pozycji pionowej dziecka, rozwija 
koordynację wzrokowo-ruchową. Na drążku ruchome, przesuwne elementy 
do manipulacji. 3   

 

5 pacynka terapeutyczna 

pluszowa pacynka z ruchomą głową o wym. 70x12x15 (+- 5 cm) posiada 
ruchomy język do którego można włożyć palce ,ma otwór z tyłu głowy i 
workowate ręce w które mieszczą się zarówno dłonie dziecka jak i osoby 
dorosłej. Pacynka terapeutyczna pomaga w nauce prawidłowych zachowań 
akceptowanych społecznie 1   

 



6 dyski z fakturami (zestaw) 

zestaw okrągłych małych( śr. 11 cm) i dużych( śr.27 cm)+- 2 cm dysków 
sensorycznych w różnych kolorach i z różnymi fakturami, wykonane z gumy. 
Nadające się do masażu stóp i dłoni, stymulujące zmysł dotyku poprzez 
kontakt z różnymi fakturami, stymulacja rozwoju ruchu dziecka w zakresie 
motoryki dużej.  Zestaw min 8 sztuk. 2   

 

7 

drewniane zabawki - 
drewniane wałki fakturowe - 
zestaw 

zestaw drewnianych wałków ( dł.21 cm śr. 3.5 cm +- 1 cm.) o różnych 
fakturach do masażu ciała dziecka, dla rozwoju zmysłu dotyku, w zestawie 
min. 3 szt. 1   

 

8 
fakturowa opaska z kulką - 
zabawka manipulacyjna 

materiałowa opaska (pętla) śr. min. 18 cm. Szer. 6.5 cm (+- 2 cm)  
wykonana z prostokątnych  kawałków tkanin o różnej fakturze z kulką 
zaszytą wewnątrz. Kulkę można przesuwać stymulując zmysł dotyku oraz 
rozwijać percepcję wzrokową i motorykę małą (motorykę ręki dziecka) 1   

 

9 gumowe półkola z fakturami 

urządzenia składające się z kompletu (2 szt.) geometrycznych półokrągłych 
kształtów wykonanych z gumy stymulujących zmysł dotyku poprzez kontakt 
z różnymi fakturami, o wym.14-16cm wypełnionych powietrzem z 
możliwością dopompowania. Przeznaczone do stymulacji rozwoju ruchu 
dziecka w zakresie motoryki dużej 2   

 

10 huśtawka nożna 

huśtawka nożna ma atypoślizgową powierzchnię oraz  gumę która 
zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniem. Stymuluje zmysł dotyku poprzez 
kontakt z różnymi fakturami, stymuluje rozwój dziecka w zakresie motoryki 
dużej, ćwiczenie zmysłu równowagi. Wym. 52x22x14 (+- 2 cm)  max 
obciążenie 80 kg  (+- 2 kg) wykonana z plastiku 1   

 

11 piłeczki małe  piłeczki  o różnych strukturach śr. Min 8cm stymulujących zmysł dotyku 10    

12 kuleczkowe duo 

kuleczkowe duo - zestaw 3 szt. podwójnych przezroczystych gumowych 
piłeczek o wym. 14-16x6-8 cm. Stymulujących zmysł dotyku, rozwijających 
mięśnie dłoni.  Wypełnione kolorowymi kuleczkami o różnym poziomie 
wypełnienia 20-30%, 50-60%, 80-90%. W zastawie min. 3 szt. 1 kpl   

 



13 
kwadraty fakturowe - małe i 
duże 

zestaw - kwadraty fakturowe stymulujące u dziecka zmysł dotyku oraz 
percepcję wzrokową  (miękkie, szorstkie, śliskie, puszyste itp.) 20 
kwadratów o 10 różnych fakturach (płótno, sztruks, juta, kokos, sztuczna 
trawa, welur, skaden, satyna, krótkie i długie futerko) • 2 rozmiary: do stóp 
25 x 25 cm (+- 2 cm ) i do rąk 11 x 11 cm (+- 1 cm) 1   

 

14 
woreczki do maty z 
kieszeniami 3 szt. 

woreczki bawełniane  wypełnione grochem o wym.32-34x9-12x2-4 cm Do 
ćwiczenia równowagi i stymulacji dotyku Kompatybilne z matą z 
kieszeniami 4   

 

15 mata z kieszeniami 

mata o dł. 205cm( +- 10 cm)  złożona z 5 kieszeni do samodzielnego 
wypełnienia, wykonana z kolorowej tkaniny bawełnianej  wymiar kieszeni 
38.5x38.5 (+-3cm.) Kompatybilna z  woreczkami do maty z  kieszeniami 3 
szt. 1   

 

16 piłka duża stymulująca dotyk 
duża piłka pajączek  o śr. min 10 cm.   Wykonana z miękkich gumowych 
nitek, stymulująca dotyk oraz wspierająca rozwój motoryki dłoni 2   

 

17 platforma ze ślimakiem 

platforma z torem w kształcie ślimaka po którym porusza się piłeczka. 
Platforma wykonana z tworzywa sztucznego wym. 54-55x38-41x2-2.5 cm  z 
antypoślizgowym spodem. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
precyzji ruchów i koncentracji 1   

 

18 
sensoryczne płytki 
podłogowe 

zestaw min 4 sensorycznych płytek podłogowych z różnokolorowym  
wkładem olejowym w środku który przemieszcza się wewnątrz podczas 
chodzenia po płytkach, stymulujących zmysł wzroku i dotyku, stymulujących 
receptory czuciowe stóp. Wykonane z tworzywa sztucznego na 
atypoślizgowej gumie  wym. 30x30 ( +- 5 cm) 1   

 

19 deski do balansowania 

deska do balansowania kształtem przypominająca rybkę, wykonana z 
tworzywa sztucznego o nieregularnej pofalowanej powierzchni 
wym.62x39.5x17 cm (+-3 cm) stymuluje receptor czuciowy stóp, kształtuje 
reakcje równoważne, koordynuje stanie, kołysanie i siedzenie 1   

 

20 worek do zabaw ruchowych 

worek do zabaw ruchowych wykonany z elastycznego odpornego  na 
rozdarcia materiału z dodatkiem lycry wzrost 150cm. (+- 10cm.)  - 
zapewniającego stymulację czucia głębokiego, pobudzają pracę mięśni i 1   

 



stawów 

21 Lustrzany kącik 

lustrzany kącik – lustra (5 szt.) połączone w kształcie trójkąta, dające różne 
perspektywy , co sprawi, że przestrzeń w lustrze będzie dla dzieci jeszcze 
bardziej fascynująca. Obserwowanie w nich swojego odbicia lub odbić 
różnych przedmiotów to bardzo ciekawe doświadczenie. Lustra znajdują się 
w środku jak i na zewnątrz  ( podstawa bez lustra )  dł. boku 90cm. 
wys.80cm. (+- 5 cm) 1   

 

22 
łóżeczko piankowe z 
materacem 

łóżeczko wraz z materacem  wykonane z  pianki o wym. 140x75x25cm. (+-5 
cm) głębokość 17-20 cm. Gr. Ścianki 9-12 cm. Pokryte materiałem PCV bez 
ftalanów,  przeznaczone dla dzieci niestabilnych ruchowo, które mogą spaść 
z leżaka lub uderzyć się w szczebelki podczas przebywania w łóżeczku 
drewnianym, bezpieczny i komfortowy odpoczynek dla dzieci 
niepełnosprawnych 1   

 

23 
percepcyjne kule  
transparentne 

komplet min. 8 akrylowych percepcyjnych kul transparentnych miłych w 
dotyku o jasnych barwach śr. 5-8 cm. umożliwiają oglądanie świata w 
różnych barwach, stymulujących zmysł wzroku. Mogą być używane razem 
ze stołem świetlnym. 1kpl   

 

24 
pokrowiec na piłeczki 
manipulacyjne 

materiałowy pokrowiec do którego  mieszczą  się  dopasowane wymiarem  
piłeczki  manipulacyjne o śr. 8 cm. Kolorowe  zamykane na ekspres które 
umożliwiają stymulację dotyku poprzez różne faktury 1   

 

25 
zestaw do rozpoznawania 
dźwięków 

zestaw plansz lub ilustracji  z płytą  cd Zestaw do rozpoznawania dźwięków, 
umożliwiający konstruowanie zabaw stymulujących rozwój analizatora 
słuchowego, pomagający także w terapii opóźnionego rozwoju mowy, afazji 
dziecięcej, dysleksji, mowy, dzieci z zaburzeniami słuchu, autyzmem czy 
zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego do rozpoznawania 
dźwięków kategorie tematyczne. m.in. Urządzenia domowe, odgłosy 
pojazdów, codzienne czynności. 1   

 



26 zestaw dotykowy 
zestaw dotykowy min. 8 drewnianych prostokątów obitych z jednej strony 
materiałami o różnych strukturach -stymuluje zmysł dotyku 1kpl   

 

27 
karty do ćwiczeń gimnastyki 
buzi i języka 

komplet 4 zestawów  po 10szt. kart do prezentacji pomocnej przy 
ćwiczeniach motoryki narządów artykulacyjnych. Karty w  kształcie 
kwadratu o wym. od 8-12 cm lub w formacie A5. Jedna strona karty 
kolorowa, druga ma zawierać czytelny symbol. 1kpl   

 

28 
sensoryczna gąsienica - mata 
sensoryczna 

podłużna mata sensoryczna w kształcie gąsienicy, wykonana z materiału, 
segmenty z różnym wypełnieniem, składająca się z 5-8 segmentów, 
stymulująca zmysł dotyku poprzez kontakt z różnymi fakturami. 
Usprawniająca motorykę dłoni, rozwija zmysł dotyku, percepcję wzrokową. 
Wymiary 41cm x 172 cm (+- 4 cm.) 1   

 

29 diamentowa klepsydra 
klepsydra w kształcie dwóch połączonych diamentów wypełniona  kolorową 
oleistą substancją stymulująca zmysł wzroku u dzieci.  wys. min 12 cm 1   

 

30 

domek stymulujący zmysł 
dotyku poprzez kontakt z 
różnymi fakturami 

domek z  otworem w kształcie psiej budy, w zestawie maskotka psa oraz 
pary kości o różnych fakturach ( min. 8 par), stymulujący zmysł dotyku 
poprzez kontakt z różnymi fakturami. Dziecko wkłada dłoń do otworu i 
używając zmysłu dotyku szuka kości o takiej samej strukturze. 1   

 

31 
dopasowywanka pierwsze 
kształty 

drewniana układanka/  do ćwiczeń koordynacji wzrokowo ruchowej w 
zakresie motoryki małej i nauki ucząca rozpoznawania podstawowych 
kształtów i kolorów, maksymalnie 5- elementowa. Ćwiczenie polegające na 
dopasowaniu kształtu do odpowiedniego otworu (m.in. koło, kwadrat, 
trójkąt) 1   

 

32 
dopasowywanka - skóra 
zwierząt 

drewniana układanka/ dopasowywanka stymulująca zmysł dotyku poprzez 
kontakt z różnymi fakturami  w której dziecko musi dopasować zwierzątka 
do charakterystycznych dla nich wzorów. Max. 9 elementów. 1   

 

33 dotykowa loteryjka 

pomoc dydaktyczna stymulująca zmysł dotyku poprzez kontakt z różnymi 
fakturami. Drewniane elementy o różnych kształtach, które wylosowane z 
woreczka należy dopasować do identycznych kształtów na szablonach. 
Liczba drewnianych kształtów od 20-28 elementów nie mniejszych niż 4 x 5 1   

 



cm 

34 
drewniane puzzle 
(nakładanka) 

drewniana układanka / dopasowywanka / puzzle - zwierzęta na farmie (np. 
krowa, koń) max. 6 kształtów, przeznaczone do ćwiczeń koordynacji 
wzrokowo-ruchowej 3   

 

35 kalejdoskop 
kalejdoskop  wykonany z drewna stymulujący zmysł wzroku i uczący 
skupiania wzroku. Wymiar: śr. 4,3 cm • wys. 7 cm (+/- 1 cm) 3   

 

36 

urządzenia do stymulacji 
małej motoryki i koordynacji 
wzrokowo - ruchowej - 
zestaw 

zestaw (kpl) plastikowych szczypców w kształcie pęsety do stymulacji małej 
motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wielkość: długość 10-15 cm. 1   

 

37 zabawki dźwiękowe 

zabawka dźwiękowa -ławeczka z min. 8 palikami które za pomocą 
młoteczka trzeba wbijać. Gdy dziecko młotkiem wbije palik do końca, ten 
wydaje odgłos, i pokazuje się uśmiechnięta buźka. Pomoc usprawniająca 
przetwarzanie słuchowe. 2   

 

38 dźwiękowe kostki 

zestaw dwóch kostek dźwiękowych w kształcie sześcianów z tworzywa 
sztucznego, stymulujące zaburzenia przetwarzania słuchowego. Na bokach 
kostek widnieją połowy obrazków do dopasowania. Po prawidłowym 
dopasowaniu kostki wydają dźwięk. Kostki o wymiarach boku 6-8 cm 6   

 

39 fakturowe kształty 

zestaw plastikowych, kolorowych płytek o różnych geometrycznych 
kształtach i zróżnicowanej fakturze wraz z planszami do ich  
dopasowywania, do rozwoju percepcji dotykowej, nauki kształtów i 
kolorów. Wymiary: element  5 x 5 cm (+/- 1 cm),  karty o wym. 9 x 9  cm (+/- 
1 cm) 1   

 



40 fakturowe obrazki 

zestaw sztywnych obrazków  przedstawiających przedmioty z najbliższego 
otoczenia dziecka zabawki zwierzęta, jedzenie itp.).Rozwijają zmysł dotyku, 
stymulują rozwój pamięci i uwagę słuchową. Ilustracje zostały wykonane z 
materiałów o różnych fakturach takich jak plusz, aksamit i inne. Wymiar 
obrazka 10 x 15 cm. (+/- 5 cm) 2   

 

41 
jabłko z robaczkiem - 
zabawka manipulacyjna 

drewniane jabłko o wymiarach 8x9 cm (+/- 2 cm) z otworami, stymulujące 
zmysł dotyku, ćwiczenia małej motoryki.  Robaczek do przewlekania 
umieszczony jest na sznurku. W jabłku znajdują się otwory przez które 
dziecko przewleka robaczka umieszczonego na sznurku 2   

 

42 karty kontrastowe 

karty kontrastu – ilustracje  dostosowane do poziomu percepcji niemowląt, 
pozwalające kształtować inteligencję wizualno-przestrzenną a także 
poznawać granice przedmiotów, co za jakiś czas ułatwi chwytanie i 
przemieszczanie się. Karty połączone ze sobą sznurkiem. Na kartach 
znajdują się proste kontrastowe ilustracje. Obrazki zawierają podstawowe 
kształty, co pomoże dziecku skupić wzrok na ich barwie i wyraźnych 
konturach. 2   

 

43 klepsydra z olejkiem 1 szt. 

stymulująca zmysł wzroku Klepsydra o wymiarach 5-7x7-10 cm wypełniona 
olejkiem. Po odwróceniu klepsydry kolorowe krople wirują i odbijają się od 
ścianek klepsydry, co stymuluje zmysł wzroku, pobudza ciekawość i 
koncentruje uwagę dziecka 1   

 

44 magiczne okulary 

okulary o wym. 14x15cm. (+-1cm) – pomoc stymulująca zmysł wzroku 
(przedmioty kontrastowe) z wymiennymi kolorowymi soczewkami, 
możliwość włożenia kilu kolorów na raz do jednego okularu. 3   

 



45 klocki sensoryczne 

drewniane klocki  sensoryczne z okienkami przepuszczającymi światło  o 
różnych kształtach np. trójkąty, półkola, kwadraty, prostokąty, stymulujące 
zmysł wzroku i dotyku, rozwijające zdolności manualne, do ćwiczeń 
manipulacji dłoni. Przestrzeń pomiędzy okienkami wypełniona różnymi 
materiałami sypkimi i/ lub płynnymi,  pozwalają na budowanie konstrukcji, 
zestaw (kpl) min. 16 szt. Gładkie ramki klocków wykonane z litego drewna. 
Zabawka do ćwiczeń sensorycznych dla rozwoju zmysłu dotyku. 1   

 

46 
klocki magnetyczne z 
magnesami neodymowymi 

plastikowe klocki magnetyczne typu magformers lub równoważne z 
wbudowanymi magnesami neodymowymi w różnych kształtach (trójkąty 
,kwadraty i inne) do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauki 
planowania ruchu, rozwijania zdolności manualnych, rozwoju wzroku i 
integracji.   klocki w kształcie okienek z otworem w środku min.46 szt.  1kpl   

 

47 kostka świetlicowa 

kostka świetlicowa -Pufa wykonana z pianki w kształcie kostki o wysokości 
25-40 cm. Pokryta kolorową trwałą, tkaniną pcv niezawierającą ftalanów, 
może być używana jako siedzisko dla dzieci podczas zajęć lub jako klocek do 
zabaw konstrukcyjnych 6   

 

48 kostka  manipulacyjna 

miękka, wykonana z pianki kostka manipulacyjna w kształcie sześcianu o 
wymiarach 30-35x30-35x30-35 cm., umożliwiająca ćwiczenie sprawności 
palców i ucząca podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie 
ubierania się (sznurowania i zapinania). Na ściankach kostki umieszczone są 
guziki, napy, suwak czy sznurek, uczące dzieci podstawowych umiejętności 
niezbędnych w czasie ubierania się. Zabawka manipulacyjna usprawniająca 
motorykę ręki dziecka 1   

 



49 
kreatywna mata 3D czarno - 
biała 

kreatywna mata 3D – zestaw dużych kwadratów w kształcie puzzli 
przyciągających uwagę dziecka i stymulujących zmysł wzroku a także 
rozwijających manipulację i pobudzających do ruchu, stymulująca zmysł 
dotyku, ćwiczenie umiejętności manualnych i ruchowych. Wykonana z 
lekkiej pianki odpornej na wilgoć i bezwonnej oraz nietoksycznej w 
kontrastowych kolorach ( biały i czarny). Ze względu na dużą powierzchnie 
daje przestrzeń do wesołej zabawy, gdzie możliwe jest czołganie się, 
spacerowanie a także badanie i odkrywanie dość oryginalnego terytorium. 
Wymiar jednego puzzla  45-55x45x55x1,5 cm, ilość puzzli w zestawie min. 9 
szt. 1   

 

50 lusterko z metkami 

lusterko z kolorowymi metkami do manipulacji  wykonane z miękkiego 
tworzywa, posiada elementy w kontrastowych kolorach, przyciągające 
uwagę dziecka i stymulujące zmysł wzroku 1   

 

51 klocki z miękkiego tworzywa 

klocki z miękkiego tworzywa (pianki) kolorowe , lekkie i w różnych 
kształtach, umożliwiające budowę różnych konstrukcji, naukę piętrzenia, 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijania sprawności manualnej rąk. 
Zestaw min. 60 szt. 2kpl   

 

52 gra 
gry dobieranki w której dopasowuje się zwierzęta do ich mam. Pokazuje 
ona najmłodszym jak ważna jest rola mamy. 3   

 

53 
bębenek z kuleczkami/ 
instrument imitujący szum fal 

bębenek - urządzenie z umieszczonymi w środku drobnymi  kuleczkami 
przesuwającymi się po membranie  wydają  charakterystyczny szum (jak 
szum morza), stymulujące zmysł słuchu, umuzykalnienie dziecka, mający 
kojący wpływ na dzieci pobudzone bądź agresywne. Okrągły instrument 
(podobny do bębenka) z przeźroczystymi dnami, z metalowymi kuleczkami 
wewnątrz,  śr. min 25 cm  1   

 

54 miękkie kształty 

w komplecie  min 12 szt.  I min. 6 różnych miękkich kształtów wym. 15x15 
cm. (+-2cm.) wypełnione kolorowymi substancjami. Stymulują percepcje 
wzrokową, pozwalając przyswoić informacje o kolorach i kształtach. Po 
naciśnięciu kształtu kolorowa substancja wewnątrz przelewa się. 1   

 



55 mini klepsydra 
klepsydra mini o wym. 3.5-4.5x1x6-8cm. Wypełniona płynem z drobinkami 
stymuluje zmysł wzroku 2   

 

56 
memory  o tematyce 
Zwierzęta na wsi 

memory składające się z min. 24 elementy o wym. 16x16 cm (+- 3cm.). Gra 
polega na znalezieniu 2 takich samych kart. Tematyka memory- zwierzęta 
na wsi. Karty rozwijać mają pamięć wzrokową i  uczyć nazw zwierząt, 
wspomagać rozwój mowy. 4   

 

57 nakładanka - ubrania 

drewniana plansza magnetyczna o wym. 20x25 cm.(+-cm.),  
przedstawiającą nagą postać dziecka do której doczepia się części 
garderoby. Nakładanka ćwiczyć ma koordynację wzrokowo-ruchową oraz 
uczyć dopasowywania kształtów 14   

 

58 nakładanka dźwiękowa 

nakładanka dźwiękowa min 7 elementowa wym. 28x28 cm. (+-
2cm)przedstawiająca różne środki transportu lub zwierzęta z farmy 
naśladująca ich odgłosy. Do elementów przymocowane są kołki które 
ułatwiają nakładanie. Nakładanka wspomagać ma rozwijanie małej 
motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej 1   

 

59 nawlekanka 

zestaw kolorowych korali i sznurków wraz z kartami na których wskazana 
jest w jakiej kolejności należy nawlec korale w odpowiednich kolorach. 
Nawlekanka wspomagać ma rozwój małej motoryki, koordynację 
wzrokowo-ruchową 1   

 

60 
karty do ćwiczeń słuchowych 
- onomatopeje 

karty do prezentacji, do ćwiczeń logopedycznych, słuchowych, 
stymulowania rozumienia mowy, rozwijania słownictwa, ćwiczeń uwagi 
słuchowej i koncentracji. Formatu min. A5 z kolorowymi prostymi 
obrazkami oraz dużymi podpisami wyrażeń dźwiękonaśladowczych. 
Minimum 50 różnych kart w zestawie. w różnych kategoriach np. zwierzęta, 
przyroda, przedmioty tp.. Zestaw z instrukcją i propozycjami zabaw. 2   

 

61 
plansza do wytupywania 
złości 

plansza do wytupywania złości, wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV  
o wym. 44x44x cm. (+- 5cm). Na  np. czerwonej tkaninie umieszczone mają 
być żółte kontury" rozzłoszczonych " stóp 3   

 



62 drewniane korale 

drewniane korale w różnych kolorach i kształtach  - pomoc do przewlekania 
i ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, wielkość korala min. 3 cm  
ilość korali w zestawie 35 szt. (+-5 szt.) 4   

 

63 puzzle o tematyce zwierzęta 

zestaw puzzli dwu elementowych  o tematyce zwierząt, w zestawie min. 8 
obrazków  złożony obrazek przedstawia jedno zwierzę. Puzzle ćwiczyć mają 
koordynację wzrokowo-ruchową, stymulują naukę spostrzegawczości 1   

 

64 

puzzli kreatywnych dla dzieci 
niewidomych i 
słabowidzących 

puzzle kreatywne uwzględniające potrzeby dzieci niewidomych oraz słabo 
widzących w różnym wieku. W zestawie min 32elem. (+-5 elem.) drewniane 
elementy o prostym kształcie np. motyl, serce oraz drewniane szablony z 
otworem na wylot  do dopasowania , osobny szablon do kadego kształtu 
wym. 6x6cm. (+-1cm.) 1   

 

65 puzzli logicznych 3 w 1 

puzzle logiczne 3 w 1 - zestaw 3 elementowych ciągów logicznych w 
pudełku kartonowym  do złączenia ze sobą jak puzzle, wykonane z grubej 
tektury. Rozwijać mają logiczne myślenie przyczynowo- skutkowe. Gra 
polegać ma na ułożeniu 24 mini puzzli z logicznie dopasowanymi do siebie 
obrazkami 1   

 

66 puzzli o tematyce przyroda 

zestaw 4 drewnianych puzzli  o tematyce przyroda (kaczka, kogut, owca, 
krowa) puzzle układa się z 4-5 elementy I umieszcza na drewnianej 
podstawce. Rozwijać ma motorykę dłoni i koordynację wzrokowo-ruchową 1   

 

67 sensoryczne misie 

zestaw min.5 sensorycznych misiów o wys. 18-20cm.różniących się 
rodzajem wypełnienia (np. Ziarno, groch, ryż itp.) stymulujących zmysł 
dotyku, rozwijających sprawność manualną. Do zestawu dołączonych ma 
być min. 5 brązowych woreczków o  dł. boku 8-10cm., min.5 woreczków w 
różnych kolorach i z różnym wypełnieniem o dł. boku 8-10 cm, min.  5 
kolorowych szaliczków (do zawiązywania na szyi misia, kolory woreczków 
odpowiadają kolorom szaliczków). Misie służyć mają stymulacji 
sensorycznej. 1   

 



68 skrzyneczka w kształcie farmy 

otwierana skrzyneczka w kształcie farmy z drewniana lub z MDF  o 
wym.17.5x17.5x6.5cm. (+-2cm.) z min. 12 pomalowanymi figurkami 
zwierząt pasującymi do wyciętych otworów skrzynki, która uczyć ma  
dopasowywania figur, ćwiczyć koordynacji wzrokowo ruchowej w zakresie 
motoryki małej 1   

 

69 
szeleszcząca zabawka 
kontrastowa 

zabawka szeleszcząco - kontrastowa o wym. 18x18 cm. (+-2cm.) składa się z 
biało-czarnych elementów różnych dzianin, o różnej teksturze: z 
wypustkami, gładkiej satyny, miłej w dotyku frotty strzyżonej, futerka oraz 
naturalnej bawełny. Na jednym z rogów umieszczony ma być elastyczny o 
pofalowanej strukturze gryzak. Zabawka rozwijać ma percepcję wzrokową i 
słuchową 1   

 

70 
szpilkowa mozaika - zabawka 
manipulacyjna 

szpilkowa mozaika o wym.10 cm x 6cm. wykonana z tworzywa sztucznego 
można na niej odbijać różne wzory np. dłonie lub inne przedmioty by 
uzyskać efekt 3D,usprawnia percepcję zmysłu i dotyku i wzroku, usprawniać 
ma motorykę ręki dziecka 1   

 

71 świecąca piłka - kolczatka 

świecąca zabawka - piłka z kolcami  o śr. min. 8 cm. stymulująca zmysł 
wzroku, dotyku, która po odbiciu od powierzchni świeci, wykonana ma być 
z miękkiej gumy z wypustkami. Zachęcać ma do chwytania, zabawy i 
raczkowania podczas których dzieci oswajają się z jej kształtem. 8   

 

72 kaczuszki do łowienia 
zestaw min.6 kolorowych kaczek do łowienia 9x6x7 cm (+-1.5cm.) z min.1  
wędką o dł. 28-40cm., do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 3   

 

73 
transparentno-fakturowe 
puzzle 

transparentno-fakturowe puzzle - nakładanki, w których należy dopasować 
i nałożyć na siebie odpowiednio 2 elementy tego samego obrazka, jeden 
transparentny ze wzorem.  1   

 



74 gra 

gra typu Twister Faktury lub równoważna. Zestaw ma składać się z planszy z 
tarczą i min. 6 różnymi teksturami materiałów do gry, min. 18 kart ze 
zwierzętami i woreczka.   wym. opak. 29-32 x 27-32 x 5 cm   dla 1-4 graczy 
.Dzieci kręcą wskazówką na planszy, a następnie dotykają futerka zwierzaka 
na jakim zatrzymała się wskazówka. Następnie odnajdują zwierzaka, 
wkładając rękę do woreczka i rozpoznając go po futerku. Gra rozwijać ma  
zmysł dotyku i stymulować rozwój mowy 1   

 

75 gra 

gra typu Twister Farma lub równoważna. Gra zawiera min. 15 figurek 
(owoców, owadów, zwierząt, warzyw i innych)torbę  i koło do losowania. Z 
wnętrza torby za pomocą dotyku należy dopasować figurkę wylosowaną na 
kole. Gra dla 1-4 os.  Wym. Op. 29-32cmx27-31cm.x5 cm. Gra rozwijać ma 
zmysł dotyku i stymulować rozwój mowy. 1   

 

76 uśmiechnięte piłeczki  

uśmiechnięte piłeczki o śr. min. 10 cm. do zabaw ruchowych i zajęć o 
emocjach. Pokryta tkaniną PCV z minkami (różne wzory) 6   

 

77 dwukolorowa klepsydra 

klepsydra do stymulacji zmysłu wzroku wypełniona dwukolorową 
substancją oleistą w kształcie zbliżonym do prostokąta. Wymiary  6-8x2.5-
3.5x12-14 cm 1   

 

78 kula zręcznościowa 

plastikowa, przeźroczysta kula zręcznościowa z piłeczką w środku i torem 
przez który można ją przeprowadzić. Zabawa kulą rozwijać ma koordynację 
wzrokowo-ruchową oraz ma wpływać korzystnie na wewnętrzną harmonię 
organizmu. Dziecko manipulując kulą prowadzi piłeczkę po umieszczonym 
wewnątrz jej torze ćwicząc sprawność dłoni i rąk. średnica 20-25  cm 1   

 

79 zygzakowata klepsydra 

przeźroczysta zygzakowa klepsydra z oleistym substancją  w środku 
spływającą po wyznaczonym torze wym. 10x4x13cm. (+-cm), do stymulacji 
zmysłu wzroku 1   

 

80 kwadraty sensoryczne 

kwadraty sensoryczne - drewniane płytki w kształcie np. kwadratu lub 
pięciokąta  z różnymi fakturami do stymulacji receptorów czuciowych stóp i 
kształtowania reakcji równoważnych dł. boku od 15-35 cm.(faktury m.in.  
Gładki,  szorstki) zestaw min. 6 elementów 1   

 

https://www.mojebambino.pl/akcesoria-do-zabaw-ruchowych/12495-usmiechnieta-miekka-pileczka.html


81 platforma z labiryntem 

platforma z labiryntem z tworzywa sztucznego na której może stanąć 
dziecko i pochylając we właściwy sposób swoje ciało toczyć kulkę po 
wyznaczonym torze.  Z wymiennymi dyskami , maksymalne obciążenie 75-
85 kg   która pozwala na ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
precyzji ruchów i koncentracji. 1   

 

82 
poduszka sensoryczna (małe 
siedzisko) 

poduszka sensoryczna w kształcie płaskiego krążka wypełniona 
plastikowymi kulkami Które dopasowywują się do osoby siedzącej  śr. 19-25 
cm, pomagająca ćwiczyć koordynację oko-ręka, umiejętności liczenia, 
zapamiętywania i koncentrację, zmysł równowagi, podkład do ćwiczeń 
sensorycznych 5   

 

83 zestaw wałków 

zestaw min. 3 wałków  wykonanych z drewna . Wypełnienie stanowią 
dzwoneczki, drewniane koraliki lub kryształki  dł.38 cm śr.10 cm (+-2cm). 
Służyć mają do masażu ciała dziecka i stymulacji dotykowej 1   

 

SUMA     

           

  

…………………………………….. 

Podpis osoby upoważnionej 

 
CZĘŚĆ 2: DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA 

ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 19 W KRAKOWIE     

 

Lp. rodzaj wyposażenia/nazwa opis, minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane wyposażenie 
liczba 
sztuk 

cena brutto 
za 

wyposażenie 

Stawka 
podatku VAT 

w % 

1 plastikowe dźwiękowe klocki 

komplet plastikowych, różnokolorowych klocków, lub sześcianów 
akustycznych,  wypełnionych różnymi materiałami( oraz para klocków nie 
mających wypełnienia, dając jedną parę klocków z ciszą. Komplet powinien 
zawierać 8-12 par klocków. Wpływać ma na edukację dziecka oraz rozwijać 
ma motorykę i ruch. 1   

 



2 edukacyjna ośmiornica 

rozwijająca zmysły wzroku, dotyku, słuchu. Powinna posiadać różne faktury 
i materiały zastosowane na jej 8 ramionach. Powinna być wykonana z 
materiału nadającego się do prania. Średnica -150-170 cm., średnica głowy 
-50-60 cm. 1   

 

3 piasek kinetyczny 5 kg 

Piasek, który sprawia, ze ziarenka trzymają się razem i nigdy nie wysychają. 
Produkt powinien być nietoksyczny, bezglutenowy, terapeutyczny oraz 
antybakteryjny. Jeśli to możliwe w co najmniej 3 kolorach (np. czerwony, 
żółty, zielony, niebieski). Piasek ma służyć do zajęć usprawniających i 
rozwijających zmysł dotyku, wzroku, ma mieć właściwości wyciszające, 
wpływać ma na rozwój małej motoryki. 1   

 

4 

kącik manipulacyjny 
sensoryczny/ zabawka 
manipulacyjna 

wielofunkcyjny kącik manipulacyjny- zabawka sensoryczna, powinien dawać 
wiele możliwości zabaw zręcznościowych- przesuwanie elementów, 
obracanie, rozpoznawanie kształtów ukrytych w kieszonkach. Powinien 
posiadać aplikacje sensoryczne o różnych fakturach. Powinien stanowić 
bryłę w kształcie np. motyla, krokodyla, grzybka lub inne. Stabilna kolorowa 
aplikacja, wykonana z drewna lub płyty, do postawienia na podłodze jako 
panel manipulacyjny usprawniający różne funkcje percepcyjne i 
manipulacyjne, z zamontowanymi na niej różnego rodzaju aplikacjami do 
zabawy  i manipulacji, które usprawniają motorykę ręki dziecka, wymiary 
90-100x 80-120 x 70-120 cm  1   

 

SUMA    

           

…………………………………….. 

Podpis osoby upoważnionej 

 
 
     

 



 
CZĘŚĆ 3: DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA ŻŁOBKA 

SAMORZĄDOWEGO NR 27 W KRAKOWIE 

Lp. rodzaj wyposażenia/nazwa opis, minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane wyposażenie 
liczba 
sztuk 

cena brutto 
za 

wyposażenie 

Stawka 
podatku VAT 

w % 

1 dźwięki wokół nas 

zestaw kart ze zdjęciami wraz z płytą CD do dopasowywania dźwięków. 
Tematyka kart: zwierzęta, muzyka, przedmioty, transport, emocje, 
odpoczynek. Wymiar dużej karty min. 29 x 21 cm. Karta mała i duża 
stanowią parę. Pomocne przy ćwiczeniach aparatu artykulacyjnego, 
umożliwiać mają poznanie świata i koncentrację na dźwięku. 1   

 

2 kącik staw 

Tablica sensoryczna wieszana na ścianę ćwicząca zdolność manualne 
dziecka, o różnych wymiarach i/lub kształtach wykonana z drewna lub 
sklejki  z elementami (nadrukiem) jeziora lub stawu posiadająca  aplikacje 
do zabawy, ćwiczeń funkcji motorycznych, manipulacyjnych, 
koordynacyjnych, do stymulacji sensorycznej  - takie jak, na przykład: 
przesuwaki, tkaniny o różnej strukturze, drążki z kształtami, elementy z 
różnym wypełnieniem, elementy odczepiane na różne sposoby). wym. 
element 140 x 97 cm. (+,- 10cm) , kącika staw - tablicy sensorycznej 
wieszanej na ścianie ćwiczącej zdolności manualne dziecka. Po 
zamontowaniu w narożniku sali pasujący wymiarem do dywany 1/4 koła. 1   

 

3 Rzeka z wyspami  

Zestaw pomocy do treningu dużej motoryki, równowagi oraz koordynacji w 
postaci kolorowej rzeki z wyspami, składa się z 20-25  kładek o wym. 35,5 x 
11,5 x 4,5 cm ( +,- 2cm) , 2 szt. wyspy o wym. 43 x 7 cm ( +,- 2cm) , 2 szt. 
mostki kapitańskie o wym. 50 x 14 x 7 cm (+, _ 2cm), maksymalne 
obciążenie 100 kg( +,- 10 kg), rzeka z wyspami do ćw. równowagi i 
koordynacji - rozwój ogólnej sprawności fizycznej 1   

 



4 
zabawka manipulacyjna - 
fakturowe kwadraty 

Dla usprawnienia motoryki i rozwijania zmysłu dotyku, usprawnienia 
motoryki ręki dziecka. Duże kwadraty z tkaniny, podszyte antypoślizgowym 
materiałem. Kwadraty posiadają różne faktury np. futerko, folia lub/i różne 
wypełnienia np. groch, piłeczki itp. Min 6 sztuk w opakowaniu. wym. 
elementu to min 40 x 40 cm  1   

 

5 piłka ażurowa mała 

ażurowa piłka o średnicy 11 cm ( +,- 5cm) z tworzywa sztucznego, . Jeśli to 
możliwe różne rodzaje, wydająca dźwięk , zachęcająca  do zabawy i 
raczkowania, dzieci oswajać się mają z jej kształtem  2   

 

6 świecąca piłka - kolczatka 

świecąca zabawka - piłka z kolcami  o śr. min. 8 cm. stymulująca zmysł 
wzroku, dotyku, która po odbiciu od powierzchni świeci, wykonana z 
miękkiej gumy z wypustkami. Zachęcać ma do chwytania, zabawy i 
raczkowania podczas których dzieci oswajają się z jej kształtem. 10   

 

7 piłka ażurowa duża 

ażurowa kolorowa piłka średnicy 18-20 cm z tworzywa sztucznego , 
zrobiona z pasków . Jeśli to możliwe różne -  zachęcać ma  do zabawy i 
raczkowania, do rozwoju zmysłu dotyku, dzieci oswajają się z jej kształtem 2   

 

8 
zabawka manipulacyjna - 
poduszeczki 

poduszeczki o  różnej fakturze. W zestawie 20-30 sztuk wypełnione 
poliestrem wym.  6x6 cm (+,- 2cm) w zestawie z workiem do 
przechowywania i propozycjami zabaw.  Usprawniać ma motorykę ręki 
dziecka, zabawka manipulacyjna  2   

 

9 klocki sensoryczne 

drewniane klocki  sensoryczne z okienkami przepuszczającymi światło  o 
różnych kształtach np. trójkąty, półkola, kwadraty, prostokąty, stymulujące 
zmysł wzroku i dotyku, rozwijające zdolności manualne, do ćwiczeń 
manipulacji dłoni. Przestrzeń pomiędzy okienkami ma być wypełniona 
różnymi materiałami sypkimi i/ lub płynnymi,  pozwalają na budowanie 
konstrukcji, zestaw min. 16 szt. Gładkie ramki klocków wykonane z litego 
drewna. Zabawka do ćwiczeń sensorycznych dla rozwoju zmysłu dotyku. 2   

 



10 poducha sensoryczna  

poduchy sensoryczne w kształcie zwierzątek wypełnione granulatem i 
pokryte tkaniną PCV. Służą do siedzenia, zabawy oraz ćwiczeń. Wpływać 
mają na rozwój motoryki dużej, propriocepcję oraz stymulację zmysłu 
dotyku, wys. 60 cm ( +,- 10cm) • śr. 80 cm • waga 4 - 5 kg, podkład do 
ćwiczeń z elementami sensorycznymi, zachęcać mają do zabawy i 
odpoczynku. 4   

 

11 
fakturowa opaska z kulką - 
zabawka manipulacyjna 

materiałowa opaska (pętla) śr. min. 18 cm. Szer. 6.5 cm (+- 2 cm)  
wykonana z prostokątnych  kawałków tkanin o różnej fakturze z kulką 
zaszytą wewnątrz. Kulkę można przesuwać stymulując zmysł dotyku. Ma 
rozwijać percepcję wzrokową i motorykę małą (motorykę ręki dziecka) 2   

 

12 drewniane zabawki  
wałki fakturowe dla rozwoju zmysłu dotyku  wykonane z drewna pokryte  
różnymi wzorami, dł. 20 cm.( +,- 5 cm) , szt. 3-5 ,  2   

 

13 
sensoryczna gąsienica - mata 
sensoryczna 

podłużna mata sensoryczna w kształcie gąsienicy, wykonana z materiału, 
segmenty z różnym wypełnieniem, składająca się z 5-8 segmentów, 
stymulująca zmysł dotyku poprzez kontakt z różnymi fakturami. Usprawniać 
ma motorykę dłoni, rozwijać zmysł dotyku, percepcję wzrokową. Wymiary 
41cm x 172 cm(+- 4 cm.) 2   

 

14 piasek kinetyczny 5 kg 

piasek, który sprawia, ze ziarenka trzymają się razem i nigdy nie wysychają. 
Produkt powinien być nietoksyczny, bezglutenowy, terapeutyczny oraz 
antybakteryjny. Jeśli to możliwe w co najmniej 3 kolorach (np. czerwony, 
żółty, zielony, niebieski). Piasek ma służyć do zajęć usprawniających i 
rozwijających zmysł dotyku, wzroku, ma mieć właściwości wyciszające, 
wpływać ma na rozwój małej motoryki. 3   

 



15 

kącik manipulacyjny 
sensoryczny/ zabawka 
manipulacyjna 

wielofunkcyjny kącik manipulacyjny- zabawka sensoryczna, powinien dawać 
wiele możliwości zabaw zręcznościowych- przesuwanie elementów, 
obracanie, rozpoznawanie kształtów ukrytych w kieszonkach. Powinien 
posiadać aplikacje sensoryczne o różnych fakturach. Powinien stanowić 
bryłę w kształcie np. motyla, krokodyla, grzybka lub inne. Stabilna kolorowa 
aplikacja, wykonana z drewna lub płyty, do postawienia na podłodze jako 
panel manipulacyjny usprawniający różne funkcje percepcyjne i 
manipulacyjne, z zamontowanymi na niej różnego rodzaju aplikacjami do 
zabawy  i manipulacji, które usprawniają motorykę ręki dziecka, wymiary 
90-100x 80-120 x 70-120 cm  1   

 

16 
zabawka sensoryczna - 
aplikacja drzewo 

kolorowa aplikacja imitująca kształt drzewa o wymiarach 50-70cmx 90-110 
cm,  wykonana w drewna lub płyty lub innego tworzywa, do zamontowania 
na ścianie jako panel manipulacyjny usprawniający różne funkcje 
percepcyjne i manipulacyjne oraz motorykę ręki dziecka 1   

 

17 aplikacja żabka 

 drewniana aplikacja żabka o wymiarach 30-40x30-40 cm do zamontowania 
na ścianie, posiadająca odczepiane metalowe napy, usprawniająca 
motorykę ręki dziecka 1   

 

18 aplikacja fakturowy konik  

drewniana aplikacja konik o wymiarach  30-40x30-40 cm do zamontowania 
na ścianie, posiadająca różne faktury do dotykania, takie jak szczeciny 
pędzla i/lub wykładziny i/lub dywanu aplikacja na ścianę usprawniająca 
motorykę ręki dziecka  1   

 

19 kontrastowa kostka  

piankowy  sześcian- kostka o wymiarach 15-25x15-25 cm, w kontrastowych 
kolorach i/lub z nadrukami kontrastowych figur geometrycznych lub innych 
wzorów. Miękka ,jeśli to możliwe różne rodzaje, stymulować ma  zmysł 
wzroku, dotyku, sprawność manualną ręki, ćwiczyć ma pamięć, rozwijać 
wyobraźnię 2   

 

20 klocki  

zestaw 24-30 szt. różnokolorowych . klocków o wymiarach 6-8x 3-5 cm z 
miękkiego tworzywa umożliwiającego zgniatanie, ściskanie, usprawniać ma 
motorykę ręki dziecka, zabawka manipulacyjna  rozwijająca zdolności 1   

 



manualne  

21 
zabawka manipulacyjna - 
materiałowe garnki 

zestaw  miękkich materiałowych garnków oraz warzyw i owoców w różnych 
kolorach 16 - 20 elementów o wym. od 9 do 14 cm ( sorter) 
• wym. garnka 15 x 15 cm ( +,- 3cm) -usprawniać ma motorykę ręki dziecka, 
zabawka manipulacyjna  1   

 

22 listwa do tabliczek  

 drewniana, prostokątna ramka/ listwa montowana do ściany, 
umożliwiająca wsuwanie w nią odpowiednich tabliczek manipulacyjnych, 
ułatwia pracę z dzieckiem . Ramka kompatybilna do aplikacja żabka i 
aplikacja fakturowy konik 1   

 

23 zwierzątko  na płotku - kotek 

 aplikacja/panel manipulacyjny do zamontowania na ścianie 
przedstawiająca  zwierzątko - kotka , wykonana z lakierowanej sklejki lub 
innego materiału z naniesionymi lub naszytymi materiałami o różnej 
fakturze . Wymiary 145-150x 100-110 cm. tablica sensoryczna 
usprawniająca motorykę ręki dziecka, koordynującej wzorkowo - ruchową, 
rozwijająca wyobraźnię  1   

 

24 
zabawka manipulacyjna - 
puzzle 

puzzle plastikowe lub tekturowe kwadraty z naniesioną grafiką różnego 
rodzaju, przecięte w liniach pionowych i/lub poziomych i/ lub skośnych 
które po złożeniu tworzą całość wymiar elementu 7x7 cm ( +,- 2cm) 
usprawniać ma motorykę ręki dziecka, zabawka manipulacyjna 1   

 

25  puzlle 

drewniana nakładanka z różnymi teksturami do których należy dopasować 
odpowiedni element 5 – 8 dużych elementów do dopasowania, 
usprawniająca motorykę ręki dziecka, zabawka manipulacyjna  
• wym. 30 x 21 cm ( +,- 5cm) 8   

 



26 lalka do ubierania  

Wykonana z miękkiego materiału, ubrana w kolorowe ubranko(koszulka, 
kurtka, buty i spodnie u chłopca lub sukienka u dziewczynki.)  z możliwością 
ściągania go. Z naszytymi  różnego rodzaju zapięć: guzikami, sznurówkami, 
rzepami, suwakami, sprzączkami. Długość  50 cm ( +,- 5 cm),(2 szt.  
chłopiec, 2 szt. dziewczynka), zabawka manipulacyjna do ćwiczenia 
sprawności manualnej, chwytów 4   

 

27 
zabawka manipulacyjna - 
drewniana sznurowanka 

drewniana sznurowanka   o różnym kształcie  o wymiarach 30x15x 23,5cm  ( 
+,- 5cm) umieszczony na stabilnej podstawie. Posiada wycięte otwory przez 
które można przewlekać  sznurek. usprawniająca motorykę ręki dziecka, 
zabawka manipulacyjna   4   

 

28 aplikacja ścienna 

kolorowa aplikacja imitująca różne kształty zwierząt lub roślin lub innych 
przedmiotów z wyżłobionymi otworami, wykonana z drewna lub płyty lub 
innego tworzywa, do zamontowania na ścianie jako panel manipulacyjny 
wym. 68 x 60 cm ( +,- 10 cm),  aplikacja na ścianę  usprawniająca motorykę 
ręki dziecka 1   

 

29 klocki  

zestaw różnokolorowych (250-300 elementów) klocków z kolczastymi 
wypustkami (jeżyki),  usprawniająca motorykę ręki dziecka, zabawka 
manipulacyjna, rozwijająca zdolności manualne. 1   

 

30 aplikacja ścienna 

 kolorowa aplikacja imitująca kształt dziewczynki wykonana w drewna lub 
płyty lub innego tworzywa, do zamontowania na ścianie jako panel 
manipulacyjny usprawniający różne funkcje percepcyjne i/lub 
manipulacyjne, z zamontowanymi na niej różnego rodzaju aplikacjami do 
zabawy  i/ lub manipulacji- takimi jak, na przykład: przesuwaki , 
sznurowanki  o różnej strukturze lub drążki z kształtami lub elementy z 
różnym wypełnieniem lub elementy odczepiane na różne sposoby wym.60- 
75 x 100- 147 cm   aplikacja na ścianę  usprawniająca motorykę ręki dziecka 1   

 



31 
klocki magnetyczne z 
magnesami neodymowymi 

Plastikowe klocki magnetyczne typu magformers lub równoważne z 
wbudowanymi magnesami neodymowymi w różnych kształtach (trójkąty 
,kwadraty i inne) do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauki 
planowania ruchu, rozwijania zdolności manualnych, rozwoju wzroku i 
integracji.  Klocki w kształcie okienek z otworem w środku min.46 szt. 4   

 

32 
zabawka manipulacyjna - 
skrzyneczka z rękawami 

drewniana lub z innego materiału skrzynia o wymiarach  45-50x 20-25 z 2- 4 
otworami wyciętymi  z bezpiecznymi rękawami w których można umieścić 
ręce sprawdzając co znajduje się w środku, usprawniająca motorykę ręki 
dziecka, zabawka manipulacyjna  1   

 

33 
zabawka manipulacjna - ser z 
otworami 

drewniana lub plastikowa lub z innego materiału zabawka w kształcie 
żółtego sera z wyciętymi otworami przez które można przewlekać lub 
przesuwać lub przekładać sznurek lub inne przedmioty, usprawniająca  
motorykę ręki dziecka, zabawka manipulacyjna  1   

 

34 
jabłko z robaczkiem - 
zabawka manipulacyjna 

drewniane jabłko o wymiarach 8x9 cm (+/- 2 cm) z otworami, stymulujące 
zmysł dotyku, ćwiczenia małej motoryki.  Robaczek do przewlekania 
umieszczony jest na sznurku. W jabłku mają znajdować się otwory przez 
które dziecko przewlekać oże robaczka umieszczonego na sznurku 1   

 

35 sensoryczne misie 

zestaw min.5 sensorycznych misiów o wys. 18-20cm.różniących się 
rodzajem wypełnienia (np. ziarno, groch, ryż itp.) stymulujących zmysł 
dotyku, rozwijających sprawność manualną. Do zestawu dołączonych jest 
min. 5 brązowych woreczków o  dł. boku 8-10cm., min.5 woreczków w 
różnych kolorach i z różnym wypełnieniem o dł. boku 8-10 cm, min.  5 
kolorowych szaliczków (do zawiązywania na szyi misia, kolory woreczków 
odpowiadają kolorom szaliczków). Misie służyć mają do stymulacji 
sensorycznej. 1   

 

36 
szpilkowa mozaika - zabawka 
manipulacyjna 

szpilkowa mozaika o wym.10 cm x 6cm. wykonana z tworzywa sztucznego 
można na niej odbijać różne wzory np. dłonie lub inne przedmioty by 
uzyskać efekt 3D,usprawnia percepcję zmysłu i dotyku i wzroku, usprawniać 
ma motorykę ręki dziecka 2   

 



37 
zabawki drewniane - stemple 
fakturowe 

zestaw drewnianych stempli z różnymi żłobieniami lub wzorami  do 
odciskania w masach różnego typu. Jeśli możliwe różne rodzaje śr. 5 - 7 cm 
• dł. 11 - 15 cm -  służyć mają do rozwoju zmysłu dotyku  2   

 

38 zabawka manipulacyjna  

drewniana zabawka w kształcie domku lub skrzynki lub tablicy  z różnymi 
metalowymi elementami służącymi do zamykania/otwierania- takimi jak, na 
przykład zasuwka, zamek, kłódka , klucz, zapadka, łańcuch, dźwignia, Wym.: 
15 x 15 x 28 cm ( +,- 5cm),  usprawniająca  motorykę ręki dziecka, zabawka 
manipulacyjna  
 
  1   

 

39 
zabawka manipulacjna - 
foremki do piasku 

plastikowe , różnego kształtu i koloru foremki do piasku wym. 7-10cm 15-
20 szt. w zestawie , usprawniać mają  motorykę ręki dziecka, zabawka 
manipulacyjna  3   

 

40 
zabawka manipulacyjna - 
przewlekanka 

 plastikowe kształty z wyciętymi otworami przez które można przewlekać 
np. sznurek. Zestaw 9 -15 elementów  (np. miś, piesek, kaczka po 3  - 5 szt.)  
o wym.  od 13 x 14,5 cm - 19 x 15 cm ( +,- 2cm), w komplecie sznurki. Służyć 
ma do usprawniania  motoryki ręki dziecka, zabawka manipulacyjna  2   

 

41 puzzle o tematyce zwierzęta 

dwu lub więcej elementowe układanki logiczne " co do czego pasuje" o 
różnej tematyce,  w formie puzzli  lub drewniane lub z tworzywa na 
prostokątnej lub kwadratowej podstawie z kafelkami do dopasowania, 
usprawniać mają motorykę ręki  dziecka   4   

 

42 kostka  manipulacyjna 

miękka, wykonana z pianki kostka manipulacyjna w kształcie sześcianu o 
wymiarach 30-35x30-35x30-35 cm., umożliwiająca ćwiczenie sprawności 
palców i ucząca podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie 
ubierania się (sznurowania i zapinania). Na ściankach kostki umieszczone są 
guziki, napy, suwak czy sznurek, uczące dzieci podstawowych umiejętności 
niezbędnych w czasie ubierania się. Zabawka manipulacyjna usprawniająca 
motorykę ręki dziecka 2   

 



43 zabawka manipulacjna   

drewniana zabawka w kształcie drzewa o wymiarach 19-20x 22-24x 30-35 
cm,  z otworami i pochylniami  przez które toczą się drewniane kolorowe 
kule, na stabilnej podstawce -usprawniająca  motorykę ręki dziecka, 
zabawka manipulacyjna -  

1   

 

44 
kącik sensoryczny - 
manipulacyjny 

zabawka domek  o wymiarach 40-50x 45-50x 40-50 cm, złożona z 4 części, 
wykonana z pianki polieterowej pokrytej z zewnątrz poliamidem z  
wyposażeniem miękkim, materiałowym przyczepianym rzepami. Na 
zewnątrz zamontowane zamki, napy, rzepy, guziki, sznurowanki , zabawka 
manipulacyjna   1   

 

45 klocki magnetyczne 

 do stymulacji wzroku, ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
manipulacji dłoni, koncentracji uwagi, rozwijają zdolności manualne. Duże 
klocki z  kolorowego tworzywa sztucznego na magnes. Min 23 części w 
opakowaniu (klocki w kształcie walca długie i krótsze, oraz metalowe kulki 
służące do łączenia elementów) średnica kulki min 3 cm 2   

 

46 aplikacja  

 kolorowa aplikacja imitująca np. las, łąkę , ogród  wykonana z płyty MDF 
lub innego tworzywa, do zamontowania na ścianie   jako panel 
manipulacyjny usprawniający różne funkcje percepcyjne i/lub 
manipulacyjne, z zamontowanymi na niej różnego rodzaju aplikacjami do 
zabawy  i/ lub manipulacji- takimi jak, na przykład: przesuwaki lub tkaniny o 
różnej strukturze lub drążki z kształtami lub elementy z różnym 
wypełnieniem lub elementy odczepiane na różne sposoby wym. 130-135 x 
115-120cm ,aplikacja na ścianę usprawnia motorykę ręki dziecka  1   

 

47 mata sensoryczna z lustrami 

Stymuluje zmysł wzroku, zachęcają do twórczej zabawy, Wykonana z 
tkaniny PCV . Miękka , kolorowa z wmontowanymi w pokrowiec 
bezpiecznymi lustrami, antypoślizgowy spód. Wymiary 120x120 cm (+, - 5 
cm). Wysokość  4 cm ( + - 2cm), stymuluje zmysł wzroku, zachęcają do 
twórczej zabawy    

1 

  

 



48 piłka ażurowa miękka 

Miękka, lekka, elastyczna, łatwa do chwycenia i czyszczenia. Można ją 
wyginać, ściskać , gryźć, a ona powraca do stanu pierwotnego. Jest 
bezpieczna , gdy dziecko na nią nadepnie lub spadnie, piłka się wygnie. 
Zabawka do ćwiczenia małej motoryki. 
zachecająca  do zabawy i raczkowania, nauki chwytania , oswajająca dzieci  
z ich kształtem ażurowa piłka o średnicy 11cm ( +,- 5cm) tworzywa 
sztucznego . Jeśli to możliwe różne rodzaje  2   

 

49 
poduszka sensoryczna (małe 
siedzisko) 

Poduszka sensoryczna w kształcie płaskiego krążka wypełniona 
plastikowymi kulkami Które dopasowywują się do osoby siedzącej  śr. 19-25 
cm, pomagająca ćwiczyć koordynację oko-ręka, umiejętności liczenia, 
zapamiętywania i koncentrację, zmysł równowagi, podkład do ćwiczeń 
sensorycznych 12   

 

50 dysk sensoryczny  

dostarczają bodźców czucia głębokiego, Wykonany  płyty MDF dysk o 
średnicy ok. 30- 40cm, (+,-5 cm) na gumowej podstawie. Na wierzchu 
powinien być rowek w którym można umieścić piłeczkę metalową do 
toczenia  1   

 

SUMA    
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CZĘŚĆ 4: DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA ŻŁOBKA 

SAMORZĄDOWEGO NR 30 W KRAKOWIE 

Lp. rodzaj wyposażenia/nazwa opis, minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane wyposażenie 
liczba 
sztuk 

cena brutto 
za 

wyposażenie 

Stawka 
podatku VAT 

w % 

1 puszka dźwiękowa 

do stymulacji wzrokowo-słuchowej, rozwoju słuchu. Drewniane pudełka, 
wydające różne dźwięki, dźwiękowe "Memory". Pudełka umieszczone w 
drewnianym pudełku lub na drewnianej podstawie.  Min. 8 pudełek w 
opakowaniu.  1   

 

2 dzwoneczki z przyciskiem 

 do kształtowania i pobudzania zmysłu słuchu i koordynacji wzrokowo 
ruchowej. Różnokolorowe dzwoneczki z różną tonacją dźwięków. Dźwięk 
wywoływany przez naciśnięcie przycisku. Wykonane z solidnego i trwałego 
metalu. Minimum 10 szt.  w opakowaniu  o śr. min 7 cm i  wys. 9 +/- 1 cm 1   

 

3 metalofon z pałeczkami 

stymulujący słuch i służący do koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej. 
Wykonany z drewna, z metalowymi płytkami, Z pałeczkami w zestawie  min. 
wymiary 56x24x7. 1   

 

4 
bębenek z kuleczkami/ 
instrument imitujący szum fal 

bębenek - urządzenie z umieszczonymi w środku drobnymi  kuleczkami 
przesuwającymi się po membranie  wydają  charakterystyczny szum ( jak 
szum morza) , stymulujące zmysł słuchu, umuzykalnienie dziecka, mający 
kojący wpływ na dzieci pobudzone bądź agresywne. Okrągły instrument 
(podobny do bębenka) z przeźroczystymi dnami, z metalowymi kuleczkami 
wewnątrz,  średnica min 25 cm  2   

 

5 młynek pozytywka 

stymulujący układ słuchowy i usprawnienie rąk dziecka, mający kojący 
wpływ na dzieci pobudzone i agresywne. Lekka,  najlepiej metalowa 
kolorowa puszka z korbką, w puszcze mechanizm grający, uruchamiany 
poprzez kręcenie korbką. Średnica min 7 cm, wysokość min. 10 cm. 2   

 



6 bębenek na nóżkach 

do ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, stymulujący zmysł 
słuchu. Drewniany bębenek, pokryty skórą. W zestawie z min dwoma 
drewnianymi pałeczkami. Wymiary bębenka min. 19 x10 cm 1   

 

7 
kreatywna mata 3D czarno - 
biała 

kreatywna mata 3D – zestaw dużych kwadratów w kształcie puzzli 
przyciągających uwagę dziecka i stymulujących zmysł wzroku a także 
rozwijających manipulację i pobudzających do ruchu, stymulująca zmysł 
dotyku, ćwiczenie umiejętności manualnych i ruchowych. Wykonana z 
lekkiej pianki odpornej na wilgoć i bezwonnej oraz nietoksycznej w 
kontrastowych kolorach ( biały i czarny). Ze względu na dużą powierzchnie 
daje przestrzeń do wesołej zabawy, gdzie możliwe jest czołganie się, 
spacerowanie a także badanie i odkrywanie dość oryginalnego terytorium. 
Wymiar jednego puzzla  45-55x45x55x1,5 cm, ilość puzzli w zestawie min. 9 
szt. 2   

 

8 
zabawka manipulacjna - 
fakturowe kwadraty 

dla usprawnienia motoryki i rozwijania zmysłu dotyku, usprawnienia 
motoryki ręki dziecka. Duże kwadraty z tkaniny, podszyte antypoślizgowym 
materiałem. Kwadraty posiadają mają różne faktury np futerko, folia lub/i 
różne wypełnienia np groch, piłeczki itp. Min 6 sztuk w opakowaniu. wym. 
elementu to min 40 x 40 cm  1   

 

9 
fakturowe kwadraty 
uzupełniające 

dla usprawnienia motoryki i rozwijania zmysłu dotyku. Duże kwadraty z 
tkaniny, podszyte antypoślizgowym materiałem. Kwadraty posiadać mają 
różne faktury i/lub wypełnienia ale inne niż  fakturowe kwadraty np. 
sztuczna trawa, piłki ping pongowe, i itp. Min 3 sztuk w opakowaniu, każdy 
z inną strukturą. wym. elementu to min 40 x 40 cm. 1   

 

10 
sensoryczne płytki 
podłogowe 

zestaw min 4 sensorycznych płytek podłogowych z różnokolorowym  
wkładem olejowym w środku który przemieszcza się wewnątrz podczas 
chodzenia po płytkach, stymulujących zmysł wzroku i dotyku, stymulujących 
receptory czuciowe stóp. Wykonane z tworzywa sztucznego na 
antypoślizgowej gumie  wym. 30x30 ( +- 5 cm) 1   

 



11 drążek sensoryczny prosty 

do wzmacniania mięśni ciała, wspomagający utrzymanie pionowej pozycji 
ciała dziecka, rozwijający koordynacją wzrokowa - ruchową. Metalowy lub 
drewniany drążek, z możliwością montażu do ściany do ściany i kolorowymi 
kształtami do manipulowania. Dopasowane do lustra logopedycznego. 
dł. min 131,2 cm 1   

 

12 klocki sensoryczne 

drewniane klocki  sensoryczne z okienkami przepuszczającymi światło  o 
różnych kształtach np. trójkąty, półkola, kwadraty, prostokąty, stymulujące 
zmysł wzroku i dotyku, rozwijające zdolności manualne, do ćwiczeń 
manipulacji dłoni. Przestrzeń pomiędzy okienkami ma być wypełniona 
różnymi materiałami sypkimi i/ lub płynnymi,  pozwalają na budowanie 
konstrukcji, zestaw min. 16 szt. Gładkie ramki klocków wykonane z litego 
drewna. Zabawka do ćwiczeń sensorycznych dla rozwoju zmysłu dotyku. 2   

 

13 sensoryczna kula srebrna 

stymulująca zmysł wzroku i dotyku. Lekkie kule wykonane ze stali 
nierdzewnej z efektem lustra, odbijające światło. W komplecie minimum 4 
kule różnej wielkości. najmniejsza o średnicy  6 cm+/- 1 cm. 3kpl   

 

14 klocki magnetyczne 

 do stymulacji wzroku, ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
manipulacji dłoni, koncentracji uwagi, rozwijać mają zdolności manualne. 
Duże klocki z  kolorowego tworzywa sztucznego na magnes. Min. 23 części 
w opakowaniu ( klocki w kształcie walca długie i krótsze, oraz metalowe 
kulki służące do łączenia elementów) średnica kulki min 3 cm 3   

 

15 
dźwiękowe i dotykowe 
poduszeczki 

do kształtowania percepcji słuchowej wzmacniania i koordynacji zmysłu 
dotyku i słuchu. Poduszeczki z tkaniny, dwustronne z motywem różnych 
kolorowych kształtów/literek. Po naciśnięciu mają wydawać różne odgłosy. 
Minimum 15 sztuk w opakowaniu.  1   

 

16 krążki do siedzenia 

Krążki- poduszki do ćwiczeń: koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
ogólnorozwojowych i wzmacniających mięśnie całego ciała. Poduszki do 
siedzenia wykonane z trwałej i odpornej na ścieranie tkaniny PCV, bez 
ftalanów, różnokolorowe. średnica  35+/- 0,5cm, wysokość min 2,5 max 4 
cm.  Minimum 10 szt. w opakowaniu. Kompatybilne ze stojakiem na krążki 3   

 



17 multiaktywny chodzik 

do ćwiczeń utrzymywania pionowej pozycji ciała, nauki chodzenia, ćwiczeń 
manipulacyjnych. Stabilny chodzik dla maluchów, wykonany z drewna. 
Pomocny w nauce chodzenia oraz doskonaleniu zdolności manipulacyjnych. 
Chodzik powinien posiadać różne elementy ćwiczące manipulację np.: koła 
zębatki, labirynty, sortery, elementy dźwiękowe Wym.: wysokość  51 +/- 5 
cm 1   

 

18 stojak na krążki  

podstawa do przechowywania krążków-poduszek. Stojak na kółkach co 
umożliwi przemieszczanie, na min 10 szt. poduszek do siedzenia. 
Kompatybilny z krążkami do siedzenia. wym. Min. 44 x 46 x 42 cm  1   

 

19 stojak na krążki  

podstawa do przechowywania krążków-poduszek. Stojak na kółkach co 
umożliwi przemieszczanie, na min 20 szt. poduszek do siedzenia. 
Kompatybilny z krążkami do siedzenia. Wym. min. 84 x 46 x 42 cm  1   

 

20 onomatopeje  

karty do prezentacji, do ćwiczeń logopedycznych, słuchowych, 
stymulowania rozumienia mowy, rozwijania słownictwa, ćwiczeń uwagi 
słuchowej i koncentracji. formatu min A5 z kolorowymi prostymi obrazkami 
oraz dużymi podpisami wyrażeń dźwiękonaśladowczych. Minimum 50 
różnych kart w zestawie. w różnych kategoriach np. zwierzęta, przyroda, 
przedmioty itp. Zestaw z instrukcją i propozycjami zabaw. 1   

 

21 
łóżeczko piankowe z 
materacem 

bezpieczny i komfortowy odpoczynek dla dzieci niepełnosprawnych. 
Łóżeczko wykonane z pianki, pokryte tkaniną PCV bez ftalanów, w 
komplecie z materacem. Wysokie na 27cm +/- 3 cm, Wymiar materaca 
120x60  ścianka o grubość 10 cm+/- 3 cm .  Możliwość sztaplowania. 5   

 

SUMA    
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Podpis osoby upoważnionej 
    

 



 
CZĘŚĆ 5: DOSTAWA DYSKÓW Z FAKTURAMI (ZESTAW) DLA  

INTEGRACYJNEGO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 20 „PLUSZOWY 
MIŚ” 

Lp. rodzaj wyposażenia/nazwa opis, minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane wyposażenie 
liczba 
sztuk 

cena brutto 
za 

wyposażenie 

Stawka 
podatku VAT 

w % 

  dyski z fakturami (zestaw) 

zestaw okrągłych małych( śr. 11 cm) i dużych( śr.27 cm)+- 2 cm dysków 
sensorycznych w różnych kolorach i z różnymi fakturami, wykonane z gumy. 
Nadające się do masażu stóp i dłoni, stymulujące zmysł dotyku poprzez 
kontakt z różnymi fakturami, stymulacja rozwoju ruchu dziecka w zakresie 
motoryki dużej.  Zestaw min 8 sztuk. 1   

 

SUMA    
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Podpis osoby upoważnionej 

 
 
 
 
 
 
     

 



CZĘŚĆ 6: DOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA ŻŁOBKA 
SAMORZĄDOWEGO NR 23 W KRAKOWIE 

Lp. rodzaj wyposażenia/nazwa opis, minimalne parametry jakie musi spełniać oferowane wyposażenie 
liczba 
sztuk 

cena brutto 
za 

wyposażenie 

Stawka 
podatku VAT 

w % 

1 piasek kinetyczny 5 kg 

Piasek, który sprawia, ze ziarenka trzymają się razem i nigdy nie wysychają. 
Produkt powinien być nietoksyczny, bezglutenowy, terapeutyczny oraz 
antybakteryjny. Jeśli to możliwe w co najmniej 3 kolorach ( np. czerwony, 
żółty, zielony, niebieski). Piasek do zajęć usprawniających i rozwijających 
zmysł dotyku, wzroku, ma właściwości wyciszające, wpływać ma na rozwój 
małej motoryki. 

6 

  

 

2 mata szachownicy 
mata w kolorze biało-czarnym( szachownica).Wykonana z tkaniny 
PCV.Wymiary:50-100 cm x50-100cm. Koordynacja wzrokowo- ruchowa. 

1 
  

 

3 klocki sensoryczne 

Drewniane klocki  sensoryczne z okienkami przepuszczającymi światło  o 
różnych kształtach np. trójkąty, półkola, kwadraty, prostokąty, stymulujące 
zmysł wzroku, rozwijające zdolności manualne. Przestrzeń pomiędzy 
okienkami wypełniona ma być różnymi materiałami sypkimi i/ lub płynnymi,  
pozwalają na budowanie konstrukcji, zestaw min. 16 szt . Gładkie ramki 
klocków wykonane z litego drewna. Zabawka do ćwiczeń sensorycznych dla 
rozwoju zmysłu dotyku. 

1 

  

 

4 
rozciągliwa masa zmieniająca 
kolor 

  masa o rozciągliwej strukturze zmieniająca kolory, zapakowana w pudełku  
- jeśli to możliwe różne kolory, waga jednego opakowania: 40-80 g , dla 
rozwoju małej motoryki i wzroku. 

5 

  

 

5 klocki  

 zestaw / 5-8 szt./ różnego kształtu klocki wykonane z drewna 
kauczukowego i przejrzystego kolorowego plastiku z grzechoczącymi 
elementami we wnętrzu 

1 
  

 



6 klocki sensoryczne 

do integracji sensorycznej, zestaw /10-16 szt./ drewnianych klocków  z 
kolorowymi szkiełkami w podstawowych barwach,  różnych strukturach i 
fakturach oraz wydające dźwięki podczas manipulacji. Zestaw zawierać ma 
klocki różnych kształtów 

1 

  

 

7 klocki wydające dźwięki 

 komplet drewnianych klocków wydających różne dźwięki składający się z 4-
8 elementów. Klocki wypełnione różnej wielkości kulkami które można 
obserwować dzięki kolorowym przezroczystym szybkom;  po potrząśnięciu 
wydawać mają dźwięki 

1 

  

 

8 
zestaw zabawek dla 
niemowląt 

 zestaw zabawek składający się z co najmniej 5 elementów zapakowanych 
w pojemniku do przenoszenia i przechowywania, w skład którego wchodzą 
m.in. Gryzaki, zabawki z dzwoneczkiem, miękkie klocki z wypustkami, 
piłeczki 

1 

  

 

9 świecące zabawki do wody 
miękkie, świecące zabawki z tworzywa do zabawy w wodzie -zestaw 6-11 
szt. 

1 
  

 

10 labirynt dla niemowląt 

 kolorowe, drewniane  koraliki nawleczone na emaliowany drut 
ukształtowany w labirynt pętli i fal, które można przesuwać w dowolne 
strony 

1 
  

 

11 grzechotka zabawka do potrząsania i gryzienia  36    

12 plastikowe dźwiękowe klocki 

komplet plastikowych, różnokolorowych klocków, lub sześcianów 
akustycznych,  wypełnionych różnymi materiałami( oraz para klocków nie 
mających wypełnienia, dając jedną parę klocków z ciszą. Komplet powinien 
zawierać 8-12 par klocków. Wpływać mają na edukację dziecka oraz 
rozwijać motorykę i ruch. 1   

 

13 puszka dźwiękowa 

do stymulacji wzrokowo-słuchowej, rozwoju słuchu. Drewniane pudełka, 
wydające różne dźwięki, dźwiękowe "Memory". Pudełka umieszczone w 
drewnianym pudełku lub na drewnianej podstawie.  Min 8 pudełek w 
opakowaniu.  1   

 

14 
muzyczna 
przebijanka/cymbałki  

 drewniana podstawa o wymiarach 23-25 cmx 15-17 cmx 12-15 cm, z 
cymbałkami z jednej strony oraz otworami z drugiej, w której umieszczone 
są kolorowe kule, po wbiciu młoteczkiem wpadające kule wygrywać mają 1   

 



dźwięk  

15 
centrum motoryczne 
drewniane 

 drewniana tablica o  wymiarach ok 40-50x20- 30 cm posiadająca różne 
ruchome aplikacje o tematyce wiosennej ( np. motyle, biedronki, kaczuszki, 
kwiatki) którymi można manipulować na różne sposoby - dla rozwoju małej 
motoryki  1   

 

16 listwa do tabliczek 
 drewniana lub z innego materiału listwa montowana do ściany, 
umożliwiająca wsuwanie w nią odpowiednich tabliczek manipulacyjnych 1   

 

17 
klocki magnetyczne z 
magnesami neodymowymi 

Plastikowe klocki magnetyczne typu magformers lub równoważne z 
wbudowanymi magnesami neodymowymi w różnych kształtach ( trójkąty 
,kwadraty i inne ) do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauki 
planowania ruchu, rozwijania zdolności manualnych, rozwoju wzroku i 
integracji.   klocki w kształcie okienek z otworem w środku min.46 szt. 6   

 

18 
zakup zabawki sensorycznej- 
kącik manipulacyjny 

 wykonana z drewna lub sklejki lub z innego materiału kwadratowa lub 
prostokątna ścianka z zamontowanymi na niej różnego rodzaju aplikacjami 
do zabawy takimi jak, na przykład: przesuwaki z kolorowymi kulkami i/lub 
figurami geometrycznymi do dopasowywania i/lub kółkami zębatym i/lub 
cymbałkami. Tablicę można zawiesić przy pomocy rzepów lub postawić na 
podłodze 1   

 

19 
zabawka sensoryczna - 
aplikacja drzewo 

 kolorowa aplikacja imitująca kształt drzewa o wymiarach 50-70cmx 90-110 
cm,  wykonana w drewna lub płyty lub innego tworzywa, do zamontowania 
na ścianie jako panel manipulacyjny usprawniający różne funkcje 
percepcyjne i manipulacyjne oraz motorykę ręki dziecka 1   

 

20 
zabawka sensoryczna - 
manipulacyjne zwierzę 

 wielokolorowa zabawka w kształcie zwierzątka safari , o wymiarach 20-26 
cmx 13-18 cmx 8-12 cm, wykonana z różnego rodzajów materiałów lub 
posiadająca różne faktury oraz dźwiękowe elementy szeleszczące i/ lub 
piszczącej/ lub grające. Jeśli to możliwe każda zabawka  inny rodzaj 
zwierzęcia 2   

 



21 
zabawka sensoryczna - 
sensoryczna gąsienica 

 pluszowa zabawka w kształcie geometrycznym, albo o kształcie zwierzątka, 
na grzebiecie której umieszczone są różnego rodzaju zamknięcia, takie jak 
na przykład rzepy i/lub zatrzaski i/lub sznurowadła i/lub guziki 1   

 

22 kontrastowa kostka  

piankowy  sześcian- kostka o wymiarach 15-25x15-25 cm, w kontrastowych 
kolorach i/lub z nadrukami kontrastowych figur geometrycznych lub innych 
wzorów. Miękka, stymulować ma zmysł wzroku, dotyku, sprawność 
manualną ręki, ćwiczyć pamięć, rozwijać wyobraźnię 1   

 

23 aktywny domek 

 rozkładany domek z okienkami o wymiarach 80-120x80-120x80-120 cm w 
formie namiotu wykonany z nylonowego  materiału nie przepuszczającego 
światła do stymulacji sensorycznej  1   

 

24 zwierzątko  na płotku - kotek 

 aplikacja/panel manipulacyjny do zamontowania na ścianie 
przedstawiająca  zwierzątko - kotka , wykonana z lakierowanej sklejki lub 
innego materiału z naniesionymi lub naszytymi materiałami o różnej 
fakturze . Wymiary 145-150x 100-110 cm. tablica sensoryczna 
usprawniająca motorykę ręki dziecka, koordynującej wzorkowo - ruchową, 
rozwijającej wyobraźnię  1   

 

25 
sensoryczna gąsienica - mata 
sensoryczna 

Podłużna mata sensoryczna w kształcie gąsienicy, wykonana z materiału, 
segmenty z różnym wypełnieniem, składająca się z 5-8 segmentów, 
stymulująca zmysł dotyku poprzez kontakt z różnymi fakturami. Usprawniać 
ma motorykę dłoni, rozwijać zmysł dotyku, percepcję wzrokową. Wymiary 
41cm x 172 cm(+- 4 cm.) 1   

 

26 kuchenka  

kącik zabaw o wymiarach 50-70x 30-40x 65-85 cm, tzw. Kuchenka, 
składający się z półek, sprzętu AGD. Wykonany z materiału 
drewnopodobnego. Wys. blatu ok. 50 cm do integracji w grupie 1   

 



27 kącik staw 

Tablica sensoryczna wieszana na ścianę ćwicząca zdolność manualne 
dziecka, o różnych wymiarach i/lub kształtach wykonana z drewna lub 
sklejki  z elementami (nadrukiem) jeziora lub stawu posiadająca  aplikacje 
do zabawy, ćwiczeń funkcji motorycznych, manipulacyjnych, 
koordynacyjnych, do stymulacji sensorycznej  - takie jak, na przykład: 
przesuwaki, tkaniny o różnej strukturze, drążki z kształtami, elementy z 
różnym wypełnieniem, elementy odczepiane na różne sposoby). wym. 
elementu 140 x 97 cm. (+,- 10cm) , kącika staw - tablicy sensorycznej 
wieszanej na ścianie ćwiczącej zdolności manualne dziecka. 1   

 

28 poducha sensoryczna 

poduchy sensoryczne - 3 sztuki w kształcie zwierzątek ( np.  krowa, kurka, 
piesek) wypełnione granulatem i pokryte tkaniną PCV. Służą do siedzenia, 
zabawy oraz ćwiczeń . Wpływają na rozwój motoryki dużej, propriocepcję 
oraz stymulację zmysłu dotyku. wys. 60 cm ( +,- 10cm) • śr. 80 cm • waga 4 
- 5 kg , podkład do ćwiczeń z elementami sensorycznymi, zachęcać ma do 
zabawy i odpoczynku. 3   

 

28 narożny kącik manipulacyjny 

aplikacja wspierająca prawidłowy rozwój dziecka - małej motoryki i , 
posiadająca labirynt ślimakowy, falisty, różne żłobienia, szeleszczące 
elementy, oraz ruchome elementy 

  

 

29 sensoryczna ścieżka 
sensoryczna ścieżka stymulująca rozwój czuciowy, wspomagająca 
prawidłowy rozwój dziecka. 

  

 

SUMA    

 

…………………………………….. 

Podpis osoby upoważnionej 



 


