
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W  CZERWONEJ  WODZIE 
lp ilość nazwa pomocy dydaktycznej 
1 1 szt. Stacja pogody pozwala na obserwowanie prędkości, kierunku wiatru, opadów i 

temperatury (wbudowany: termometr, barometr, deszczomierz) 
2 2 szt. Pojemniki  BIO. Zestaw pojemników (14,5 x 12 cm) do doświadczeń biologicznych 

pozwalających na zademonstrowanie procesu degradacji różnorodnych materiałów 
w ziemi. 

3 2 
zestawy 

Zestaw odkrywcy. Pozwala na zwrócenie uwagi dziecka na otaczającą go przyrodę.  
Zestaw zawiera pojemniki plastikowe z rączką (wys. 30 cm), siatką, lupą (dl. 23 cm, 
pęsetą, instrukcją) 

4 2 
zestawy 

Cylindry, menzurki.   7 cylindrów o pojemności 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml 
z widocznie zaznaczoną skalą objętości. Każda menzurka posiada „dzióbek” 
ułatwiający wylewanie z niej odmierzonej cieczy. 

5 2 szt. Koło do mierzenia odległości  w terenie. Dystansomierz. Łatwy w obsłudze 
przyrząd do odmierzania dużych odległości. Dziecko prowadzi przed sobą koło  z 
gumową oponą po mierzonym odcinku drogi.  Po przejechaniu odległości 1 m 
pojawia się charakterystyczne klikniecie. Odczytu dokonujemy na liczniku 
zamontowanym na odwrocie tarczy.  Średnica  tarczy 32 cm, max długość uchwytu 
78 cm 

6 2 szt. Książka - LOGICO, rośliny leśne, polne , ogrodowe 
7 5 szt. Lupa z optycznie wyszlifowaną szklaną soczewką, chromowaną oprawką ze stali. 

Powiększenie: 3,5 – 4 – krotnego. Rozmiar: Q 65 mm, łączna długość 15 cm 
8 2 szt. Lornetka Up Close 7x35-Porro Up Close 7x35 posiada wodoodporną obudowę. 

Lornetka jest pokryta warstwą gumy, w zestawie znajduje się pokrowiec oraz 
szmatka czyszcząca. 

9 4 szt. 2 termometry do mierzenia temperatury powietrza, 2 termometry do mierzenia 
temperatury wody. 

10 2 
zestawy 

Zestaw magnesów De Lux. Zestaw zawiera wiele różnorodnych magnesów takich 
jak: podkowa magnetyczna, magnesy zwykłe, bloczki, okręgi magnetyczne i wiele 
innych. Całość zapakowana w pudełku z tworzywa sztucznego. 

11 5 szt. 
 

Kompas  zamykany z igłą magnetyczną zawieszona w płynie i przyrządami 
celowniczymi. 

12  
1 zestaw 

Żeby i szczoteczka – zestaw służący do prezentacji poprawnej higieny jamy ustnej. 
Żeby umieszczone  są w dużej plastikowej szczęce ( 24cmx 19 cm 14 cm), która się 
otwiera. Długość szczoteczki- 36 cm 

13 1zest. 
 

Zestaw gimnastyczny - 6 obręczy o śr. 50 cm, zaciski 3 x 8 szt. 6 podstaw stojaków, 
10 drążków gimnastycznych o dł. 70 cm. 

14 10szt. Ringo – wykonane z miękkiego tworzywa, śr. 18 cm 
15 10szt. Wałek sensoryczny – wymiary: 55-90 cm 
16 10 szt. Woreczki z grochem – wym. 9 cm – 14 cm 
17 1zest. Sensoryczne kamienie -  Kamienie do ćwiczeń 

równoważnych, zaopatrzone w wypustki stymulujące 
zmysł dotyku. 6 szt. średnica -  16 cm różne kolory 

18 6szt. Spodek z fakturą -  średnica  40 cm, wys. 9 cm  
max. obciążenie 120 kg 

19 1szt. Walec średni  z pianki – śr.30 – 60 cm  



20 1szt. Wałek z pianki – wym. 60 cm, średnica-  15 cm, 

21 2szt. Bramka duża  - szer. 130 cm x wys. 100 cm x gł. 60 cm.   

22 1zest. Szczudła  półokrągłe -  średnica półkul 15 cm,  wysokość 7 cm 
23 1szt. Trampolina 98 cm, wytrzymałość do 100 kg  
24 1szt. Wąż równoważnia – sznurkowa równoważnia rozwijająca koordynację  wzrokowo-

ruchową 
25 1 szt. Wartości w życiu społecznym, E. Pujol, P. luz Gonzalez, gry, opowiadania, zabawy 

i ćwiczenia, format 20, 5 x 27, 192 str., opr. miękka 
26 2 kpl. Bierki, gra Zręcznościowa ćwicząca spostrzeganie i logiczne myślenie, 36 element 

ów z tworzywa, 17 cm 
27 1 kpl. Zestaw kart- emocje. Zestaw kart z tworzywa sztucznego do ćwiczeń 

uświadamiających uczucia, 10 kart o wym. 20 x 20 
28 1 kpl. Kreatywna mata 3D, 9 szt. w zestawie, wym. dł.50 x szer. 50 x wys. 1,5 cm. 

29 1 kpl.  Podążamy szlakiem, piankowa dróżka do ćwiczeń, ćwiczy równowagę, 
koncentrację, uczy koordynacji, wym. dł.50 x szer. 50 x wys. 1,5 cm, cena 180 

30 1 kpl. Domino- gra twarzy, ćwiczenia kształtujące osob owość, wspomagające rozwój 
emocjonalny,  30 elementów o wym.  4 x 8 cm, umieszczone w drewnianej 
skrzynce  

31 1 kpl.  Nasze emocje, gra memory,  ćwiczenia rozwijające emocjonalność, koncentrację 
uwagi, kształtowanie dojrzałości, 40  el. o wym. 4 x 8 cm,  

32 1 szt.   Uroczystości dla najmłodszych w szkole podstawowej, praca zbiorowa, oprawa 
miękka, format A5, 160 stron 

33 
 

1 kpl. 
 

Piosenki dla dzieci na różne okazje + 2 płyty CD - Jolanta Kucharczyk, 2 płyty Cd z 
piosenkami 

34 
 

1 szt Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, red. E. Pisula, D. 
Danielewicz, format B5, 270 str., opr. miękka 

35 1 szt. Poznaję siebie i innych. Scenariusze i karty pracy z płytą DVD, sprzyjające 
rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego 
uczestnictwa w życiu społecznym. Przewodnik zawierający scenariusze zajęć i 
karty pracy z wykorzystaniem filmów, format A4, 64 str. 

36 2 kpl. Junior scriba -  Zawartość gry: 1 dwustronna plansza o wym. 42,3 x 34,9 cm, 106 
tabliczek z literkami o wym. 1,8 x 1,9 cm, 2 tabliczki puste, 45 okrągłych żetonów o 
śr. 1,9 cm, woreczek z tkaniny, długopis, notes do zapisu punktacji, instrukcja 

37 1 kpl. Słowa i zdania -  22 karty i wzory do budowy zdań  
38 1 kpl. Bajki – słuchaj i układaj obrazki -  Sześć 

pięcioelementowych historyjek obrazkowych. CD z 
nagraniami bajek 32 karty o wymiarach 11,2 x 7,8 cm 

39 1 kpl. Historyjki obrazkowe. Wyd. Arson. Zestaw składa się z pięciu historyjek, każda po 
cztery obrazki. 
Zestaw zawiera: 

- 20 elementów obrazkowych 
- 32 etykietki opisowe  

- opis przykładowych ćwiczeń 
 

40 1 kpl. Analiza i synteza wzrokowa -  zestaw ćwiczeń 
przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania lub 
pomagających w pokonaniu trudności z nabywaniem tych 



umiejętności. 
41 1 kpl. Memo obrazkowo-sylabowe- 30par kartoników, 60 szt., barwna szata graficzna, dla 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
42 1 kpl. Szlaczki – labirynty- drewniana płytka z wyciętymi różnymi szlaczkami, wymiary 

27cm x 27cm 
43 1 kpl. „Już czytam”  Zawiera 12 portretów zwierząt. Każdy obrazek jest podpisany. 

Nazwa każdego zwierzęcia składa się z 4 liter. 
44 15 szt. Zestaw kontrolny PUS- zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 12 

ponumerowanych klocków ćwiczenia zawarte w książeczkach. 
45 2 kpl. Domino wyrazowo-sylabowe Zestaw zawiera 80 sztywnych kartoników z sylabami 

do układania wyrazów dwu- i trzy- sylabowych. 
46 10 szt. Książeczki do zestawu PUS- ćwiczenia zawierające zdania do rozwiązania w 

zestawach kontrolnych PUS 
47 1 kpl. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-7 letnich. 

Komplet materiałów zawartych w teczce zawiera: 
-charakterystyki narzędzia diagnozy, 
-instrukcje dla badającego, 
-arkusz badnia(6 egzemplarzy), 
-karty pracy dla dziecka, 
-pomoce dydaktyczne 

48 
 

1 kpl. Od piosenki do literki – metoda dobrego startu Podręcznik i płyta CD oraz teczka z 
ćwiczeniami zawierająca 47 kart A-4 z literami małymi i wielkimi  

49 4 kpl. Zestaw kontrolny – paleta: okrągła podstawa o średnicy 27 cm wykonana z drewna 
i 12 drewnianych klocków sześciu kolorach 

50 3 kpl. Tarcze ćwiczeń do palety -komplet 12 tarcz wykonanych z tworzywa sztucznego   
51 2 kpl. Kostki do gry znaki matematyczne -2 kostki wykonane z pianki o dł. boku 5 cm 
52 2 kpl. Kostki do gry z oczkami -12 kostek wykonanych z tworzywa sztucznego o wym. 1,6 

cm 
53 4kpl. Kostki do gry z liczbami- 2 kostki, 2 kostki kształty geometryczne, wykonane z 

pianki o dł. boku 5 cm 
54 5 kpl. Piramida matematyczna M1. W zestawie znajduje się 36 trójkątów, do poznawania 

podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby i dodawania. 
Piramida matematyczna M2 W zestawie znajduje się 49 trójkątów. 

55 
 

2 kpl. Ułamki i koło  - 51 elementów w plastikowym pojemniku: 9 kolorowych kół 
wykonanych z plastiku podzielonych od ½ do 1/12 części, średnica8,7 cm. 

56 2 kpl. Bryły objętości 6 plastikowych, przezroczystych pojemników: stożek, kula, walec, 
sześcian, ostrosłup, graniastosłup, wym. podstawy 10 cm 

57 18 szt. LOGICCO, mnożenie i dzielenie, liczenie w zakresie 10000, geometria z 
samochodem- książeczki do zestawu Logicco zawierające zadania matematyczne 

58 8 kpl. Talie kart –52 tekturowe karty do gry  
59 5 kpl Monety i banknoty Plastikowe kopie bilonu złotówki do nauki liczenia oraz kopie 

papierowych banknotów, pięć nominałów (10, 20, 50, 100, 200 zł) po 25 szt.  
 

60 1szt. Krzyżówki matematyczne Zestaw ćwiczeń przeznaczonych dla nauczycieli klas I-III.
Zbiór 60 kart formatu A4 zawierających ćwiczenia oparte na podstawowych 
działaniach matematycznych: dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu. 

61 5 kpl. Logiczne beleczki: 14 drewnianych elementów posiadających otwory, o wym. Od 
2,5x0,8x7,4cm do 7,4x0,8x7,4 cm 

62 2kpl. Klocki BIO Zestaw 8 drewnianych klocków 



 
 

umieszczonych w drewnianym pudełku wraz z  
książeczką , zawierającą ćwiczenia. 

63 2 kpl. Klocki diament z podstawą Klocki z tworzywa sztucznego 15 el. w różnych 
kształtach, o wym. 21 x 12,5 cm  i podstawado układania klocków 
wym.27,5x27,5cm  

64 2 szt. eduRom Fabryka zabawek, Stare zamczysko Gry edukacyjne multimedialne 
programy edukacyjne, rozwijające umiejętności matematyczne   

65 1 kpl. Matematyczny twist -dwie gry, w skład których wchodzą ruletka o wym. 20 x 20 
cm, plansza do ruletki, 4 karty do gry, 3 paski z obrazkami pożywienia, zmywalny 
mazak.  

66 15 kpl. Książki PUS Zestaw kontrolny PUS zamykane pudełko z plastiku, w którym 
znajduje się 12 ponumerowanych klocków oraz ćwiczenia zawarte w książeczkach 

67 2 kpl. Sudoku – łamigłówka drewniana zawierająca 36 drewnianych kostek z kolorowymi 
koralikami oraz ramkę o wym. 24x24cm  

68 3 kpl. Bingo, odejmowanie, dodawanie, mnożenie – każde pudełko tekturowe zawiera 40 
kart o wym. 17,5x 20 cm, plansze z odpowiedziami, 200 kartoników z zadaniami i 
karteczki do bingo.  

69 1 zest. Zestaw mebli Premium 3  długość zestawu 3,76m: 2 szafki z półkami Premium duo, 
szafka z szufladami Premium duo, szafa Premium z drzwiczkami  

70 4 szt. Pufy Premium półokrągła wym. 69x35x40  
71 3 szt. Wieżowiec- gra zręcznościowa, zawiera 45 plastikowych klocków i 1 specjalna 

kostkę 


