Załącznik nr 1b do SIWZ
……………………………………………
/Pieczęć Wykonawcy/

Kalkulacja cenowa Część II
(formularz asortymentowo-cenowy)
POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ TERAPII RĘKI
„Zręczne dłonie – zręczny umysł”

Nazwa towaru
Woreczki
sensoryczne z
grochem

Zestaw piłek koosh

Opis

Ilość
sztuk

Cena
jednostk
owa
netto

Zestaw 10 woreczków z grochem.
1
Każdy woreczek został uszyty z innego
materiału o zróżnicowanej strukturze.
Kolorowe worki gimnastyczne dają
wiele możliwości zabaw, które można
wykonywać zarówno w domu, jak i
każdym innym miejscu. Wykonane są
z różnych materiałów: gładkich, śliskich,
siateczki, co świetnie pobudza zmysł
dotyku, jak również różnią się barwami,
co stymuluje zmysł wzroku i można
świetnie wykorzystać je przy nauce
kolorów.
Wymiary każdego woreczka około
12,5cmx12,5cm
Zestaw 6 piłek. Średnica piłki to około
1
7cm. Piłeczki idealne do terapii ręki.
Dostarczają niesamowitych doznań
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Stawka
podatku
VAT w %

Wartość
netto
w zł

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto
w zł

dotykowych. Dzięki swojej
zróżnicowanej kolorystyce bardzo
przydatne do nauki kolorów. Struktura
tych piłek ułatwia ich łapanie dzięki
czemu są idealne przy wszelkich
zabawach sprawnościowych.
Zestaw włochatych Zestaw 6 piłeczek o średnicy około 7
piłeczek
cm. Włochate piłeczki - miłe w dotyku i
lekkie, idealne do terapii ręki.
Dostarczają niesamowitych doznań
dotykowych. Idealnie nadają się
również do ćwiczeń gimnastycznych.
Dzięki swojej różnorodnej kolorystyce
są bardzo przydatne do nauki kolorów.
Paluszkowe
Zabawka edukacyjna autorstwa mgr
patyczki
Anny Sieradzkiej-Borkowskiej. W
zestawie znajduje się pojemne
drewniane pudełko z przegródkami na
patyczki z podziałem na kolory. Miejsce
na deseczkę oraz karty. Zestaw
dwustronnie zadrukowanych kart
według, których należy układać
patyczki oraz drewnianą deseczkę.
Rozwijają: zdolność koncentracji uwagi,
cierpliwość, koordynację wzrokoworuchową, zdolności przestrzenne,
funkcje spostrzeżeniowe, sprawność
manualną, percepcję wzrokową,
umiejętność logicznego myślenia
Wyginająca
się Elastyczna zabawka z tworzywa
małpka
sztucznego, której budowa umożliwia
dowolne manipulowanie kończynami
małpki. Dostępna w kolorze szarym i
brązowym. Wielkość około 10 cm
Wyginająca
się Elastyczna zabawka z tworzywa
żabka
sztucznego, której można dowolnie
wyginać kończyny. Dostępna w kolorze

1

1

2

2

26.1.2019

zielonym. Wielkość około 10 cm.
Wyginający
się Uśmiechnięty ludek z elastycznego
ludek
tworzywa umożliwiającego dowolne
wyginanie jego kończyn. Dostępny w
kolorze różowym, żółtym i niebieskim.
Wielkość około 10 cm.
Znajdź robaczki
Rozciągliwe jabłko, którego
integracyjną częścią są dwa zielone
robaczki. W jabłku znajdują się dziury,
przez które mogą przeciskać się
robaczki.
Jest to zabawka sensoryczna, której
zalety to: niesamowite wrażenia
dotykowe, może mieć zastosowanie
antystresowe, używana do terapii ręki –
przydatna w doskonaleniu zdolności
manualnych, rozwija wyobraźnię oraz
zdolności komunikacji.
Przyrząd
do Przyrząd do gimnastyki dłoni –
gimnastyki dłoni
pałeczki: może zostać wykorzystany do
zabawy oraz do ćwiczeń
poprawiających ogólną sprawność rąk
oraz cech motorycznych dłoni. Idealnie
nadaje się do terapii dłoni, uczy
koordynacji ruchowej oraz pozwala na
usprawnienie funkcji chwytnej dłoni.
Uatrakcyjnia indywidualne i
grupowe ćwiczenia prowadzone w
szkołach, przedszkolach i zajęciach
terapeutycznych. Produkt wykonany
jest z lakierowanego drewna bukowego
przez co charakteryzuje się trwałością.
Produkt posiada znak bezpieczeństwa
CE, jest wykonany z surowców
posiadających atesty i spełniających
wymogi określone przez Unię
Europejską w dyrektywie dotyczącej
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bezpieczeństwa zabawek i ich
mechaniczne i fizyczne właściwości EN
71.1:2011+A3, EN 71.2:2011+A1, EN
71.3+A1:2011-14+A1
Zestaw śrubek z Łebki śrub i nakrętki w 4 kształtach.
nakrętkami
Każdy kształt ma inną średnicę gwintu.
Zadanie polega na znalezieniu
odpowiednich nakrętek. Wspaniała
zabawa w rozróżnianie kolorów i
kształtów. Rozwija zdolności
motoryczne. W skład zestawu
wchodzą: 32 śruby o długości 6,5 cm
oraz 32 nakrętki w 4 kolorach. Śruby i
nakrętki wykonane są z plastiku.
Nawlekane owoce
Zabawka posiada 8 różnych rodzajów
owoców do przewlekania. W skład
zestawu wchodzą dwa długie
sznurowadła w kształcie igieł. Dziesięć
kart aktywności jest zaprojektowanych
tak, aby pomóc nauczycielom i
dzieciom w dopasowywaniu wzorców.
Zabawka ta usprawnia drobne ruchy
rąk, umiejętność tworzenia sekwencji,
rozwija koordynację wzrokoworuchową, oraz uczy liczenia, a także
rozróżniania kształtów i kolorów.
Wykonane z drewna kauczukowego
zapewniającego trwałość.

1

Pluszowe kręgle, W zestawie 6 kręgli i jedna piłka a
wesołe stworki
wszystko spakowane w przenośne etui
zamykane na zamek błyskawiczny.
Kręgle są wykonane z różnych
materiałów: jeden jest gładki w
paseczki, inny pokryty futerkiem,
następny ma falbanki, kolejny paseczki
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Szklane kulki

Rozciągliwa masa
zmieniająca kolor

Robo-chwytak

Zestaw chwytaków

z futerka. Stworki mają też: rogi
zawinięte do góry, zawinięte w dół,
wąsy i irokez, nosy, jeden stworek ma
wysunięty język.
Wielkość około 20 cm.
Szklane kulki, 88 sztuk. Średnica: 86
kulek około 1,6 cm, 2 kulki około 2,5
cm.
Służą rozwijaniu percepcji wzrokowej,
jak i dotykowej. Mogą służyć do
rozwijania umiejętności segregowania,
tworzenia sekwencji, rozróżniania
kolorów.
Właściwości: skacze jak piłeczka,
rozciąga się jak guma do żucia,
rozrywa się jak papier, rozbija się jak
porcelana, można po niej pisać przy
pomocy światła UV
Wymiary w opakowaniu 40 x 105 x 105
mm
Waga: 600 g
Zabawka usprawniająca umiejętności w
obrębie motoryki małej. Uczy precyzji
ruchów. Wymaga koordynacji ruchowej
w celu chwycenia przedmiotu za
pomocą ramion chwytaka. Długość
około 51 cm.
Plastikowe, praktyczne narzędzie, aby
przebierać, wybierać, sortować,
przekładać.
Pozwala wyćwiczyć chwyt i prawidłowe
ułożenie palców chwytnych na
narzędziu, jak również koordynację
ręka-oko oraz zasadę nacisk-chwyt.
Szczypce wykonane są estetycznie z
trwałego plastiku w intensywnych
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kolorach.
Są bezpieczne w użyciu.
Korzyści w obrębie małej motoryki:
praca nad planowaniem ruchu
koordynacja oko-ręka (integracja
wzrokowo-ruchowa)
doskonalenie umiejętności manualnych
koniecznych w nauce pisania,
rysowania i czynnościach życia
codziennego.
Wielkość: około 12 cm Ilość w
zestawie: 6 sztuk.
Przewlekanie
i Układanka drewniana "Przewlekanie i
1
ściskanie
wciskanie" to funkcjonalna, drewniana
tablica dla dzieci do kreatywnej
aranżacji obrazków, tworzenia słów
oraz liczenia. W zestawie znajdują się
kształty do nawlekania, i drewniane
korale do wciskania w różnych
kolorach. Wraz z innymi elementami
jest ich, aż 360 do wykorzystania
podczas tworzenia prac! Poza
wtykaniem, dzieci mogą także
przysznurować do tablicy kilka
elementów tworząc kreatywne
kombinacje materiałów i kolorów.
Zabawka świetnie pobudza wyobraźnię,
oraz rozwija sprawność manualną.
Wymiary tablicy: około 26,5 x 22,5 cm
Dwie
pętle Kolorowa pętla jest uszyta z materiałów 1
dotykowe
o różnej strukturze druga zaś z
jednolitego materiału oraz
przezroczystej siateczki. W każdej z
nich znajduje się piłeczka, którą należy
przeciskać z komory do komory.
Posłużą przy nauce kolorów,
różnicowaniu dotykowym oraz nauce
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ruchów sekwencyjnych.
Stajnie z zamkami
Drewniana Tablica edukacyjna Szukaj
1
Zwierzątek od Melissa and Doug to
ponadczasowa zabawka dla każdego
dziecka. Tablica posiada 6 otwieranych
okienek, każde z innym rodzajem
zamknięcia, pod którymi kryją się różne
zwierzątka. Ilość zwierzątek ukrytych w
okienku oznaczono cyfrą. Zabawka
rozwija zdolności manualne, cierpliwość
i zręczność, rozwija pamięć i zdolności
motoryczne. Pozwala na poznawanie
zwierząt i wydawanych przez nie
dźwięków.
Wymiary opakowania: około 39 x 29x 2
cm. Zabawka zgodna z normami CE
Magnetyczny
Drewniana tablica firmy Melissa and
1
labirynt cyfry
Doug, wewnątrz której znajdują się
czerwone kulki. Zadanie polega na
dopasowaniu ilości kulek do kolejnych
cyfr. Kulki przemieszcza się za pomocą
drewnianego magnetycznego
patyczka. Zabawka rozwija koordynację
wzrokowo- ruchową, ćwiczy
umiejętność prawidłowego chwytania, a
także liczenia i znajomość cyfr.
Układanka
Zestaw składa się z drewnianej tablicy
1
magnetyczna
w magnetycznej, 6 dwustronnych kart walizce
obrazków z konturami, w które należy
dopasować magnes o odpowiednim
kształcie i 120 drewnianych magnesów.
Całość zapakowana w estetyczną
torebkę z wygodną rączką do
przenoszenia.
Zabawka rozwija motorykę małą,
analizę wzrokową, uczy rozróżniania
kształtów i kolorów.
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Wielkość pudełka : około 37 x 30 x 4
cm
Trener
dłoni, Trener dłoni do mięśni zginaczy i
2
mięśni zginaczy i prostowników to przyrząd
prostowników
terapeutyczny do treningu dłoni i
palców. Wzmacnia mięśnie głębokie
oraz powierzchniowe dłoni i
przedramienia. Ćwiczący może łatwo
zmienić poziomy oporu i przystosować
pozycję dłoni do wykonywania
konkretnych ćwiczeń, tak, aby
trenowana była część ciała
potrzebująca usprawniania.
W zestawie z trenerem dłoni są cztery
taśmy o różnych oporach.
Balansujący delfin
Zabawka zręcznościowa. Zabawa
1
polega na układaniu kolorowych
walców na delfinku, których kolejność
wskazuje rzut kostką, tak aby całość się
nie przewróciła. Rozwija motorykę
palców. W pudełku znajdują się:
-delfin - długość ok.15 cm - 1 szt.
-wałeczki w 3 rozmiarach i 5 kolorach 18 szt.
-kostka do gry - 1 szt.
Kolorowa Jenga
Interesująca zabawa nie tylko dla
1
dzieci. Wieżę należy zbudować, a
następnie pojedyncze klocki tak
wyciągać, żeby wieża się nie zawaliła.
Zawiera drewniane klocki, na których
krótszych bokach znajdują się cyfry od
1 do 3. W zestawie jest kostka z tymi
samymi cyframi. Gracz rzuca kostką i
układa klocek, na którym widnieje
wylosowana cyfra. Zabawka rozwija
umiejętność skupiania uwagi,
koordynację ruchową, precyzyjność
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Terapeutyczne
tangle

Łowienie rybek

Wanna
mała

ruchów, motorykę małą.
Wielkość: około 8 x 8 x 24 cm
Terapeutyczne tangle są idealne do
terapii ręki. Mają działanie odprężające,
pomagają budować umiejętności
motoryczne, a dodatkowo działają
świetnie na zmysł dotyku. Pokryte
silikonową warstwą z wypustkami.
Średnica: około 4cm. Długość: około
20cm.
Gra zręcznościowa Łowienie rybek jest
grą magnetyczną firmy Melissa and
Doug.
Zadaniem dziecka jest uniesienie i
wyjęcie za pomocą magnetycznej
wędki wszystkich rybek z akwenu.
Zabawka rozwija koordynację
wzrokowo- ruchową, uczy planowania
ruchu, ćwiczy zręczność. Wykonane z
drewna. Zestaw zawiera rybki, dwie
wędki oraz koło do losowania koloru.
Wymiary opakowania: około 46 cm x 19
cm x 7 cm

piaskowa Wanna piaskowa posiada szklane,
bezpieczne dno. Zabawa w piasku
stanowi niezastąpione ćwiczenie
pozwalające na doskonalenie
sprawności manualnej, koordynacji
wzrokowo ruchowej oraz wypracowanie
płynności ruchów dłoni wpływające na
lepsze przygotowanie do nauki pisania.
Zawartość:
wanna piaskowa o wymiarach około
37x27x5 cm
solidnie wykonana rama z drewna
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bukowego, lakierowana
dno z bezpiecznego, grubego szkła.
0,5 kg piasku kwarcowego
1 drewniana packa do wyrównywania
powierzchni piasku
Produkt posiada znak bezpieczeństwa
CE.
Surowce używane do ich produkcji
posiadają wymagane atesty i spełniają
wymogi określone przez Unię
Europejską w dyrektywie EN 71-73.
Zestaw akcesoriów Zestaw akcesoriów do małej wanny
do małej wanny piaskowej pozwalający na tworzenie
piaskowej
wspaniałych form i kształtów
rysowanych przedmiotów / obrazków.
Zawartość:
1 gumowa piłka z wypustkami
(średnica około 6 cm)
2 pędzle z drewnianymi uchwytami
(szer. włosia około 0,5 cm i 1 cm)
1 drewniany patyczek do rysowania
3 packi z różnymi formami, jedna
packa do usuwania piasku z dna wanny
(szerokość około 11 cm)
Produkt posiada znak bezpieczeństwa
CE.
Surowce używane do ich produkcji
posiadają wymagane atesty i spełniają
wymogi określone przez Unię
Europejską w dyrektywie EN 71-73.
Siatka lateksowa
Trener dłoni - siatka lateksowa
wykorzystywana jest w ćwiczeniach
oporowych i mobilizujących okolicy
nadgarstka oraz mięśni dłoni i
przedramienia. 6 różnych oporów
oznaczonych jest kolorami od
beżowego do czarnego. Umożliwia to
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indywidualny dobór oporu do
możliwości ćwiczącego. Trenujemy
głównie zginacze, prostowniki i
odwodziciele.
W skład kompletu wchodzą - 6 siatek
lateksowych różnego oporu oraz dwa
krążki napinające.
Zestaw
masy Najlżejsza Masa Plastyczna - Bubber to 2
bubber
zadziwiający, nowy produkt
produkowany w Szwecji, który posiada
właściwości terapeutyczne. W delikatny
sposób stymuluje rozwój dotyku i
polepsza motoryczne zdolności.
Niezwykle lekki, w dotyku przypomina
piankę. Nie plami, przecięty zachowuje
ostre krawędzie, natomiast wytłoczony
przez foremkę - zachowuje nawet
najmniejsze detale.
Zestaw ten to podręczna walizeczka z 4
kolorami Bubbera, foremkami w
kształcie figur geometrycznych i
książeczką, która pokazuje 15
propozycji różnych motywów. Zabawka
stanowi świetną okazję do nauki
kształtów, kolorów i podstawowych
zagadnień geometrii.
Dotykowe figury
Zestaw składa się z 20 plastikowych
1
kształtów (trójkąt, koło, kwadrat,
prostokąt oraz sześciokąt). Każdy
rodzaj figur występuje w innym kolorze,
natomiast odróżniają się od siebie
fakturami (gładka, szorstka,
prążkowana i wyboista). Do zestawu
dołączonych jest 10 kart z
narysowanymi kształtami lub fakturami.
Całość można zapakować w woreczek
zawiązywany sznurkiem. Kolorowy
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Duża pipeta

zestaw pomaga rozwijać świadomość
dotykową poprzez kontakt z różnymi
powierzchniami oraz kształtami.
Zabawa może polegać na
odnajdowaniu w woreczku dwóch
takich samych kształtów lub dwóch
identycznych faktur. Załączone karty
wzbogacają zestaw o aktywności
związane z dopasowywaniem wzorów
lub kształtów do pokazanych na
blankiecie. Wyszukiwanie również
może odbywać się tylko za pomocą
dotyku. Podczas zabawy dzieci mogą
opisywać co czują podczas kontaktu z
poszczególnymi wzorkami, z czym im
się kojarzą. Dotykowe figury angażują
zmysły dziecka i wzmacniają zdolności
motoryczne. Uczą identyfikowania
kształtów, rozpoznawania kolorów oraz
wczesnych umiejętności
matematycznych
Pipeta składa się z gumowej, kolorowej
gruszki i plastikowej, przezroczystej
rurki. Jej wielkość i kształt są idealnie
dopasowane do małych rączek.
Świetnie sprawdzają się przy
eksperymentowaniu z objętością,
pojemnością oraz rozumieniu
przyczynowo-skutkowym. Suchą
pipetką można dmuchać na skórę
twarzy czy rąk powodując niespotykane
doznania. Podmuch pipetki daje też
możność zabawy np. z piórkami. Przy
okazji zabawy pipetką - poprzez
ściskanie gruszki - dziecko rozwija
zdolności motoryczne dłoni. Długość
około 11,5 cm.
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Nabierak nożycowy

Nabierak ma formę nożyczek, w
których ostrza zastąpiono półkulistymi
pojemnikami, dzięki czemu można
nabierać doń różne materiały sypkie
bądź małe przedmioty. Zabawa rozwija
zdolności manualne dłoni i w
bezpieczny sposób uczy dziecko
posługiwania się nożyczkami.
Dodatkowo zabawka zapoznaje z
pojęciem konsystencji różnych
materiałów. Nabierak zarówno do
otwarcia jak i zamknięcia wymaga
użycia siły. Długość około 14,5 cm.

2

Klocki sensoryczne Zestaw sensoryczny do rozpoznawania
dotykowe
faktur za pomocą dotyku to: drewniana
tablica, pudełko oraz 12 klocków w
kształcie walca, każdy pokryty inną
fakturą. Na tablicy znajdują się koła z
tymi samymi fakturami. Należy za
pomocą dotyku odnaleźć parę takich
samych faktur. Dostępne są min.
następujące faktury: guma, wypukłe
drewniane kropki, wypukła drewniana
kratka, wypukłe drewniane linie, skóra,
bawełna, kamień, metal, plastik.
Wymiary: walce średnica około 4,5 cm,
wys. 3 cm, tablica około 16,5 x 16,5 x
1,2 cm, drewniane pudełko około 20 x
20 x 5 cm. Zabawka sensoryczna
rozwija zmysł dotyku, wzroku i
koncentracji.

1

Paluszekgra Gra wykorzystywana jest w terapii
zręcznościowa
zaburzeń w sferach percepcji
wzrokowej, motorycznej oraz
koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Celem gry jest wzmocnienie
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Pomoc
edukacyjnaTopologia

koncentracji i uwagi, odbiór
sensoryczny, pobudzenie kreatywności,
wdrożenie do wysiłku, relaksu.
Zawartość: Czarne pudełko –
optymalnej wielkości i takim kształcie,
by zmieściło się w dłoni dziecka:
dwuczęściowa podstawa z plastiku
nietransparentnego z 37 otworami
wielkości opuszka palca, transparentna
pokrywa montowana z podstawą na
zatrzaski do wielokrotnego otwierania i
zamykania. W środku 24 plastikowe
kulki w 4 kolorach.
Gra Topologia to dydaktyczna pomoc
ucząca w zakresie własności i
położenia brył geometrycznych.
Zadaniem dziecka jest
odtworzenie dwuwymiarowego
położenia figur widocznych na kartach
pracy, na trzy wymiary używając do
tego dołączonych brył
geometrycznych. Pomoc umożliwia
również ćwiczenie rozpoznawania figur
za pomocą dotyku. W zestawie
znajduje się przewodnik do pracy,
podstawka pod fotografie, karty pracy z
fotografiami oraz 2 zestawy figur
geometrycznych oraz worek.

1

Wymiary pudełka: około 33 x 25 x 6 cm
Goliath super sand Piasek można używać wielokrotnie.
1
zestaw gigant
Dołączone narzędzia i piękne foremki
pomogą stworzyć czego dusza
zapragnie. Masa Super Sand składa się
z naturalnych składników mineralnych.
Masa ma specjalna strukturę
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pomagającą w utrzymaniu czystości.
Super Sand stymuluje kreatywność
dzieci. Zestaw Super Sand Giant –
Gigant zawiera:
1350 g super piasku
gigantyczny pojemnik na
piasek (kuweta)
4 duże foremki w tematyce
zamku
1 foremka różek-ślimak
6 foremek w geometrycznych
kształtach:
2x kształt półkuli
2x kształt półcylindra
1x kształt rożka/stożka
1x kształt sześcianu
2 rolki odciskające kształt
(cegieł, oraz bruku) + 1 rączka
1 kielnia
Wymiary opakowania około 49x41x9
cm
Rozciągliwa masa

Rozciągliwa masa (inteligentna
plastelina) jest jedyna w swoim rodzaju,
ma unikalne właściwości. Rozciąga się,
skacze, rozrywa i tłucze ale przede
wszystkim:
- jest dostarczana w ilości 80g
- nie jest wykonana na bazie lateksu i
nie wywołuje alergii
- nie ma nieprzyjemnego zapachu
- jest to produkt wysokiej jakości
wyprodukowany w Stanach
Zjednoczonych
- jest dostarczana w blaszanym
pudełku, które ochroni ją przed
zniszczeniem .

2
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Kolor jasnozielony oraz niebieski.
Magiczna torebka Zadaniem dziecka jest przemieścić
do terapii ręki
kolorowe kuleczki z rozciągliwych,
materiałowych kanalików do
przezroczystej części. Zabawka
wspaniale rozwija planowanie
motoryczne oraz różnicowanie
dotykowe. Jest to lekka i przyjemna
forma ćwiczenia mięśni placów,
świetnie wpływa na poprawę jakości
pisania oraz umiejętności w zakresie
samoobsługi : ubierana się, rozbierania
itd. Zachęca do rozpoznawania
kolorów.
Szlaczkiem
po Zestaw czterech tablic, na których
tablicy
zamieszczono łącznie 12 wzorów do
ćwiczeń grafomotorycznych. Duży
rozmiar pozwala dziecku na swobodne
kreślenie linii. Jest to wspaniałą pomoc
dla dzieci przygotowujących się do
nauki pisania. Rozmiar: około 36 x 30
cm.
Myszkowe
W komplecie:
ubieranki
2 myszki (myszki wykonane są z
drewna, nogi i ręce zaś z drutu, który
można dowolnie formować)
zestaw ubranek (spodenki, fartuszki,
czapki, koszulki...)
Świetna zabawka doskonaląca małą
motorykę. Myszki mogą przydać się
również dzieciom, które mają problem z
przyswojeniem kolejności ubierania się.
Myszki i ubranka umieszczone są w
drewnianej skrzyneczce.
Całość zapakowana w kolorowy
kartonik.
Wysokość myszek: ok. 12 cm

2

1

1
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Kredki do tablic

Dziewczynka
chłopiec

Gąbki ja i ty

Wymiar skrzyneczki: około 26 x 12,8 x
5,5 cm
Białe, akwarelowe kredki do zabawki
„Szlaczkiem po tablicy”. Zestaw 12
kredek.
i Dwie piękne i miłe w dotyku pacynki.
Ubranka pacynek wyposażone są w
zamek, guziki, sznurówki i zapięcia
rzepowe, co umożliwia dzieciom
ćwiczenie sprawności rąk i palców.
Służą również do stymulacji dotykowej.
Ubranka pacynek można prać.
Wymiary - około 34 cm.
Gąbki do stemplowania. Zestaw składa
się z części umożliwiających stworzenie
sylwety człowieka (dziewczynki i
chłopca). Doskonale sprawdzą się
podczas zajęć poprawiających
świadomość ciała dzieci, jak również
wpłyną na rozwój sprawności
motorycznej.
Gąbkowe nogi, głowa i tułów pozwolą
dzieciom na lepsze poznanie swoich
części ciała.
Zestaw zawiera 23 części.
Rozmiar: około 9x6 cm (głowa
dziewczynki)

Sznurowanka konik

1

1

1

Sznurowanka doskonali małą motorykę, 1
koordynację oko-ręka oraz wspomaga
koncentrację.
Zestaw zawiera:
figurkę konika
zestaw sznurówek
koraliki
rozmiar: około 19,5x15x2,5 cm
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Guzikowe
układanki

Zestaw zawiera:
180 samoprzylepnych guzików
2 karty z obrazkami (krokodyle i słoń)
wielkość obrazków: około 25 x 20 cm
Zadaniem dziecka jest umieszczenie
guzików w odpowiednim miejscu na
obrazku. Guziki różnią się kolorem oraz
wielkością.

1

Logiczna wieża

Do dyspozycji dziecka jest 8 stabilnych
tarcz (około 1 cm) z wyciętymi otworami
oraz podstawą z kolorowymi walcami o
różnej długości. Zadaniem dziecka jest
dopasowanie tarcz tak, by ułożyć
kolorową wieżę.
Układanka ćwiczy lewą półkulę oraz
koordynację oko-ręka.
średnica: około 13 cm
wysokość: około 10 cm
Doskonała pomoc przy doskonaleniu
prawidłowego chwytu pisarskiego i
usprawnianiu małej motoryki.
Pęseta wykonana jest z bardzo
mocnego tworzywa sztucznego o
wysokiej jakości. Dzięki dobrej
sprężystości wzmacnia również mięśnie
dłoni dzieci.

1

Pęseta

2

Wartość oferty netto ……………………………………………………..……………………. zł.
(słownie ………………………………………………………………………………..………………………………………….. zł).
Wartość podatku VAT …………………………………………………………………………. zł
(słownie …………………………………………………………………………………………………..…………………………zł)
Wartość oferty brutto ………….…………………………………………………………..…..zł.
(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………...zł
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……………………………
miejscowość i data
(pieczęć i podpis osób wykazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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