
ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.

Nazwa pomocy

dydaktycznych

(określono na podstawie

przykładowych modeli,

dopuszczalne

równoważne)

Ilość
(sztuki /

komplet /

zestaw)

Opis / specyfikacja / dane techniczne

1 Monitor interaktywny np.

Iiyama ProLite TE6502MIS

+ Statyw Mobilny lub

równoważny

1 65-cali interaktywnego obrazu w najwyższej rozdzielczości -

nauczanie zrozumiałe dla uczniów i wygodne dla nauczyciel.

2 Roadie Sing Boombox CD

radio UKF show świetlne

odtwarzacz CD mikrofon

biały

1 Odtwarzacz muzyki CD, radio FM, USB, AUDIO IN, Bluetooth

3 Plansze interaktywne

WSiP. Edukacja

wczesnoszkolna. Klasa 1.

1 Nośnik: Pendrive

Narzędzie multimedialne do prezentacji treści edukacyjnych

zawartych w obowiązującej podstawie programowej.

4 Plansze interaktywne

WSiP. Edukacja

wczesnoszkolna. Klasa 2.

1 Nośnik: Pendrive

Narzędzie multimedialne do prezentacji treści edukacyjnych

zawartych w obowiązującej podstawie programowej.

5 Plansze interaktywne

WSiP. Edukacja

wczesnoszkolna. Klasa 3.

1 Nośnik: Pendrive

Narzędzie multimedialne do prezentacji treści edukacyjnych

zawartych w obowiązującej podstawie programowej.

6 Multimedialna pomoc

dydaktyczna dla

nauczycieli: eduSensus.

Każdy uczeń to uczeń
zdolny.

1 Nośnik: Pendrive

Multimedialne oprogramowanie wspomagające rozwój

predyspozycji i uzdolnień dzięki zajęciom prowadzonym metodą
projektu edukacyjnego. Program multimedialny Każdy uczeń to

UCZEŃ ZDOLNY został przygotowany dla uczniów klas

początkowych szkoły podstawowej, w wieku 6–10 lat; do realizacji

w toku zajęć dydaktycznych oraz na zajęciach dodatkowych.

7 Multimedialna pomoc

dydaktyczna dla

nauczycieli: Uczeń na

start.

1 Nośnik: Pendrive

Zestaw ćwiczeń multimedialnych wspierający rozwój poznawczy

dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne,       a

także wspomagający organizację zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla

uczniów     w młodszym wieku szkolnym.

8 Moc emocji (Edusensus)

(program multimedialny).

Program wspierający

rozwój

emocjonalno-społeczny z

elementami socjoterapii

dla dzieci w wieku 6-10

lat

1 Nośnik: Pendrive

Programem o potwierdzonej skuteczności, pozwalający na

rozpoznawanie i efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych

dzieci w zakresie ich emocji i funkcjonowania społecznego.

9 Zestaw kontrolny PUS -

klocki.

25 Zestaw Kontrolny PUS - poręczne zamykane pudełko z plastiku,

w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków. Służy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
w połączeniu z książeczkami z serii PUS, ponieważ cyfry na

klockach odpowiadają numerom zadań w książeczkach.

10 PUS – seria książeczek

edukacyjnych – Ortografia

ch -h

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

11 PUS – seria książeczek

edukacyjnych – Ortografia

ó - u

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

12 PUS – seria książeczek

edukacyjnych – Ortografia

rz - ż

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

13 PUS – seria książeczek

edukacyjnych – Ortografia

zmiękczenia

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

14 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

To już potrafię 1

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

15 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

To już potrafię 2

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

16 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

To już potrafię 3

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

17 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

To już potrafię 4

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

18 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

100 pytań i odpowiedzi 1

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

19 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

100 pytań i odpowiedzi 2

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

20 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

100 pytań i odpowiedzi 3

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

21 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony
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ZAŁĄCZNIK NR 1
100 pytań i odpowiedzi 4 wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

22 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

ABC 1

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

23 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

ABC 2

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

24 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

ABC 3

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

25 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

Rusz głową 1

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

26 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

Rusz głową 2

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

27 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

Skoncentruj się 1

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

28 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

Skoncentruj się 2

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

29 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

Wyliczanki - rymowanki 1

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

30 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

Wyliczanki - rymowanki 2

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

31 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

Nie tylko dla geniuszy 1

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

32 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

Łatwe ćwiczenia do nauki

mnożenia 1

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

33 PUS – seria książeczek

edukacyjnych –

5 Edukacyjny system PUS wspiera rozwój dzieci, także ich

samodzielność i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony
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Łatwe ćwiczenia do nauki

mnożenia 2

wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub nauczycielowi

w przedszkolu czy szkole.

34 KLOCKI LOGO – do

zabawy i nauki wymowy,

czytania, pisania,

ortografii i matematyki

1 W pudełku znajduje się 150 klocków z umieszczonymi na nich

literami, cyframi, znakami interpunkcyjnymi i matematycznymi.

Zielony szlaczek u dołu z każdego z czterech wariantów liter

umożliwia właściwe postrzeganie liter.

35 Glottodywanik - litery

podstawowe i

niepodstawowe

1 Specyfikacja produktu:

wymiary glottodywaniku: 200 x 100 cm

Na sporych rozmiarów, glottodywaniku, znajdują się litery

podstawowe i niepodstawowe. Do pomocy jest dołączona

instrukcja.

36 Pudełko z zadaniami i

wynikami Montessori -

dzielenie

1 Materiał w pudełku to plastikowe żetony i karty z równaniami do

wykonywania działań. Zestaw zawiera równania dla dzielenia liczb

od 1 do 81.

37 Pudełko z zadaniami i

wynikami Montessori -

mnożenie

1 Materiał w pudełku to plastikowe żetony i karty z równaniami do

wykonywania działań. W zestawie uwzględnione są iloczyny dla

wielokrotności liczb od 1 do 10.

38 Pudełko z zadaniami i

wynikami Montessori -

odejmowanie

1 Materiał w pudełku to plastikowe żetony i karty z równaniami do

wykonywania działań. Zestaw zawiera wszystkie równania dla

składników różnic od 1 do 18.

39 Pudełko z zadaniami i

wynikami Montessori -

dodawanie

1 Materiał w pudełku to plastikowe żetony i karty z równaniami do

wykonywania działań. W zestawie uwzględniono wszystkie

równania dla składników sumy 1-9.

40 Liczydło drewniane 3 Klasyczne drewniane liczydło ze 100 koralikami na 10 metalowych

prętach.

• wym. 30,4 x 7,5 x 30 cm

• śr. prętów 0,4 cm

• wym. koralików 1,7 x 1,7 x 1,3 cm.

41 Moje emocje – pomoc

dydaktyczna

1 Gra edukacyjna o emocjach

Specyfikacja produktu:

6 dużych zdjęć z emocjami na twarzach dzieci w formacie A4

tafelki opisujące emocje:

6 małych po 10 szt. o wymiarach 10 x 3 cm,

6 dużych o wymiarach 21 x 4 cm

każdej emocji odpowiada konkretny kolor np. czerwony - złość,

żółty - radość itd. w zestawie instrukcja z propozycjami zabaw.

42 Polska. Symbole

narodowe i regionalne.

Gra edukacyjna

1 Aktywizująca gra edukacyjna w formie plakietek z mapami

administracyjnymi, herbami województw, strojami regionalnymi,

podpisami do obrazków oraz indywidualnymi kartami pracy, dzięki

którym zabawa, działania plastyczne i muzyczne stają się inspiracją
do poznawania własnej ojczyzny. Wszystkie obrazki i karty pracy

znajdują się także na dołączonej płycie CD i można wyświetlać je

na dużej płaszczyźnie za pomocą rzutnika, monitora bądź
drukować je bezpośrednio z płyty.

43 Akrylowe kostki

percepcyjne

1 Kolorowe kostki, wykonane z przyjemnego w dotyku tworzywa

sztucznego. Doskonałe do aktywności na panelu świetlnym, zabaw

sensorycznych oraz eksperymentowania i odkrywania tajników

powstawania czy mieszania barw. Mogą być używane jak

4



ZAŁĄCZNIK NR 1
tradycyjne klocki, do układania oryginalnych budowli.

Specyfikacja produktu:

8 kostek w kolorach: czerwony, zielony, fioletowy, różowy, żółty,

pomarańczowy, niebieski, przezroczysty, wym.: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm

44 Stroje regionalne.

Pacynki.

1 Zestaw pacynek reprezentujących charakterystyczne stroje ludowe

z różnych regionów Polski. Kobiety i mężczyźni przedstawiają
następujące stroje: kaszubski, kujawski, kurpiowski, podhalański,

łowicki, krakowski.

Specyfikacja produktu:

ilość: 12 szt. (6 par)

wysokość pacynki: 25 cm

materiał: filc i miękkie tkaniny.

45 Mówiący album 2 Mówiący album pozwala rozwijać umiejętności pisania, czytania

oraz opowiadania historyjek. Może być używany jako dodatkowa

pomoc w nauce. Każdy album zawiera kieszonki na zdjęcia, naklejki

oraz tabliczkę z 30 przyciskami, umożliwiającymi nagrywanie

10-sekundowych komunikatów.

• miejsce na 30 zdjęć o wym. 15,5 x 11 cm,

• wym. 16 x 5 x 21,5 cm.

46 Mały Pan Jakub -

historyjki z humorem i

pomysłem

1 Każda z przygód pana Jakuba składa się z czterech obrazków. To

historyjki bez słów, które nie tylko ogląda się z przyjemnością, ale

które wspaniale zachęcają dzieci do ich opowiadania czy też
odgadywania dalszego przebiegu zdarzeń.

• 40 serii po 4 obrazki w każdej,

• łącznie 160 kart o wym. 9,5 x 9,5 cm,

47 Rzeczowniki, czasowniki i

przymiotniki - pakiet

zdjęć

1 • 288 (275 szt. ze zdjęciami +13 dodatkowych) kart o wym. 11 x 14

cm.

48 Pacynki - Poznajemy

Emocje, Dwie Twarze

1 Zawartość zestawu:

• 6 pacynek (w tym 4 reprezentujące bohaterów o dwóch różnych

twarzach),

• płyta CD z nagraniem dwóch opowiadań oraz instrukcją.

49 Tukany - zabawy z

matematyką
1 Wykonane z wytrzymałego plastiku, który można łatwo wyczyścić.

• 10 tukanów o wym. 6,5 x 8 x 7,5 cm,

• 120 kart z działaniami o wym. 4,5 x 2,5 cm.

50 System dziesiętny - klocki 1 Zestaw demonstracyjny "milion" wizualizuje liczbę z 6 zerami.

Uczniowie z łatwością go zidentyfikują, ponieważ milion

pojedynczych sześcianów ma określoną strukturę i dzieli się na

tysiące, dziesiątki i setki tysięcy. Skład elementów 1 x 1, 1 x 10, 1 x

100, 1 x 1000, 1 x 10 000, 1 x 100 000, 1 x 1 000 000.

51 Magnetyczne drzewo

matematyczne

1 Autorskie drzewo matematyczne przygotowane na tablicy

magnetycznej, z pustą przestrzenią służącą do dowolnego

manipulowania magnesami, które są w zestawie.

Zestaw zawiera:

• 153 magnesy o wym. od 3 x 2 cm do 18 x 9 cm,

• 12 okrągłych magnesów 2 x 2 cm,

• 4 markery w różnych kolorach,

• gąbka do tablicy,
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• podstawka na gąbkę i markery,

• elementy do montażu tablicy.

52 Zbudujmy czas - zegar do

nauki

1 Drewniany zegar, zainspirowany metodą Montessori. Pomaga

w przyswojeniu następujących podstawowych pojęć: -Liczenie do

60 -Liczenie po 5 minut -Nauczeniu się, że jedna godzina: - składa

się z 60 minut - składa się z 4 kwadransów po 15 minut -składa się
z 2 połówek po 30 minut - składa się z 12 części po 5 minut.

• zegar o śr. 22, 5 cm.

• 2 części 30 min.

• 4 części 15 min.

• 12 części 5 min.

53 Zestaw konstrukcyjny do

budowania brył
1 • 270 patyczków o dł. od 3,3 do 12,5 cm

• 60 kulek o śr. 1,7 cm

• 20 dwustronnych kart ze wzorami z lakierowanego kartonu

o wym. 17,5 x 11,5 cm

Zestaw kolorowych kulek i patyczków z tworzywa sztucznego,

w różnych rozmiarach i kształtach, do tworzenia przestrzennych

konstrukcji geometrycznych. W komplecie zestaw kart zadań.

Całość zamknięta w praktycznym, plastikowym pudełku.

54 Geoplan - warsztat 1 Zawartość zestawu:

• 8 dwustronnych, perforowanych kart aktywności o wym. 15,5 x

15,5 cm,

• 12 kart zadań o wym. 8 x 8 cm,

• 2 drewniane podstawy Geoplan o wym. 16 x 16 x 0,8 cm,

• 128 gumek w 4 rozmiarach i 4 kolorach.

55 Alfabet demonstracyjny

Didasko”

2 Karty demonstracyjne z wszystkimi literami wykonane z folii

zmywalnej

56 Bajki i piosenki o literach

(2 płyty CD)

1 Płyty przedstawiające , krótkie piosenki i bajki o literach alfabetu

57 Liczby w kolorach- klocki

matematyczne Semadeni

22 Zestaw klocków w kolorach ilustrujących liczby. Przydatny do

rozbioru liczb na składniki i wykonywania działań.

58 Logiczne

przyporządkowanie

kolorów i kształtów-

Edusklep

2 Zestaw 4 logicznych gier o różnej tematyce (kształty, przedmioty,

wielkości, owoce).

Każda gra składa się z 25 elementów. Gra polega na systemie

współrzędnych, które rozwijają logiczne myślenie. Ciekawy wstęp

do matematyki.

Wymiary: 22,5 x 30 cm

59 Szlaczki i rytmy-zestaw

edukacyjny- –Edusklep

4 W skład zestawu wchodzą 4 dwustronne plansze oraz 108

dwustronnych tafelków zawierających 24 różne 9 elementowe

komplety. 

60 Kolorowa drewniana

tabliczka mnożenia

6 Zestaw do nauki tabliczki mnożenia. Po jednej stronie klocka jest

działanie , a po drugiej wynik.

61 Litery, sylaby,

wyrazy-zestaw

edukacyjny- Edusklep

2 Plakietki służą do zabaw w grupie i indywidualnych ćwiczeń
w układaniu sekwencji rytmów i szlaczków. Plakietki z obrazkami

mogą podczas zabawy pełnić wielorakie funkcje np. liczmanów,

medali, odznaczeń za prawidłowe wykonanie zadań czy ćwiczeń.
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62 Klasowy zegar

demonstracyjny zestaw

ćwiczeniowy Z1

2 Zestaw do ćwiczeń odczytu i zapisu czasu dla całej klasy. Duża

tarcza demonstracyjna (30 cm) oraz 24 tarcze uczniowskie (11 cm).

63 Termometry

demonstracyjne-Cezas

2 Służy do nauki odczytu temperatury.

64 Globusy fizyczne 8 średnica ok. 20 – 25 cm.

65 Atlasy geograficzne 15 dla szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era.

66 Atlasy geograficzne 15 dla szkoły ponadpodstawowej, wyd. Nowa Era.

67 Sketchnotki geografia

klasa 5

1

68 Sketchnotki geografia

klasa 6

1

69 Książka: Scenariusze lekcji

wychowawczych dla

nauczycieli i

wychowawców

1 Autor: Maria Gudro-Homicka

70 Repetytorium Szkoła
podstawowa

1 wyd. Greg

71

Geografia w

szkole wydania

specjalne

3 wersja elektroniczna

72 „Lekcje wychowawcze dla

nastolatków” - Anna

Maria świątek

1 Wydanie: 2021

Autor: Świątek Anna Maria

Wydawca: Fosze

Typ oprawy: miękka

73 Gra dydaktyczna: Mały
geniusz Poznaj ciało
człowieka

3 Producent: Lisciani

Gra zawiera realistyczny, trójwymiarowy model szkieletu ludzkiego

do złożenia oraz specjalne karty przedstawiające narządy

człowieka. W zestawie znajdują się dwa modele anatomiczne do

poznania mięśni ciała oraz ilustrowany przewodnik.

Od 6 do 12 roku życia.

74 Testy paskowe  do

pomiaru jakości wody

Easytest 7w1 firmy JBL

1 Paski testowe do 7 ważnych parametrów wody w ciągu 1 minuty:

Orientacyjny szybki test do wody akwariowej, stawów ogrodowych,

oczek wodnych, wody źródlanej i wody wodociągowej.

75 DNA – model 3D 1 wymiary: 12x12x40 cm / Kolorowy model fragmentu helisy DNA

wykonany z tworzywa sztucznego,  montaż modelu umożliwia

między innymi demonstrację procesu replikacji DNA.

76 Oprogramowanie

multimedialne:  PARKI

NARODOWE I INNE

FORMY OCHRONY

1 Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych

na płycie CD, encyklopedia wiedzy o ochronie środowiska w Polsce.
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PRZYRODY W POLSCE.

ATLAS I PRZEWODNIK

77 Zestaw preparacyjny 7

elementowy – do

przygotowywania

preparatów

mikroskopowych

8 Komplet 7 przyrządów do przygotowywania preparatów

mikroskopowych. Stal nierdzewna.

78 Stacja meteorologiczna,

(przyrządy

meteorologiczne na 1

drążku)

1 Rozmiar: 116 cm , wszystkie niezbędne przyrządy do obserwacji

podstawowych parametrów klimatycznych na jednym pionowym

drążku. Rejestracja temperaturę powietrza, prędkości wiatru,

kierunku wiatru, opadów atmosferycznych.

79 Książka: Anatomia

Nettera do kolorowania-

John T. Hansen

2 Kompendium podzielono na kilka głównych działów, gdzie

zamieszczono ryciny, które można kolorować w oparciu o specjalną
legendę. Na końcu każdego działu znajdują się pytania

sprawdzające wraz z miejscem na udzielenie odpowiedzi.

80 Książka: „Biologia na

czasie 3” podręcznik do

biologii rozszerzonej

1 Podręcznik wyd. Nowa Era m.in. dla liceum po szkole podstawowej.

81 Książka: „Biologia na

czasie 3” Maturalne karty

pracy do biologii na

poziomie rozszerzonym

1 Zestaw zadań dopasowanych do podręcznika z serii „Biologia na

czasie” wyd. Nowa Era.

82 Zestaw dwustronnych

markerów alkoholowych-

80 szt. MAGICMARKERS

1 Zestaw składa się z 80 markerów, które są ułożone kolorystycznie

w estetycznym etui. Każda zakrętka posiada kod oraz nazwę
barwy, którą jest nasączony mazak, posiadają 2 końcówki o różnej

grubości (3-6 mm oraz 1-2 mm), wykonane z wytrzymałego włókna

odpornego na ścieranie oraz rozwarstwianie się.

83 Książka: „Biologia

Campbella”

1 Wydawca: REBIS, Rok wydania: 2016, Oprawa: OPRAWA TWARDA,

Format: 230 x 280 mm, Ilość stron: 1488 / Druga polska edycja

podręcznika biologii opracowanego przez zespół słynnych biologów

amerykańskich.

84 Książka: „Biologia. Wybór

testów. Ponad 3500 pytań
maturalnych i

egzaminacyjnych.”

5 praca zbiorowa- Andrzej Persona

Wydawnictwo: Medyk

Liczba stron: 686

Serie: Plac zabaw.

85 Anatomiczny model oka

człowieka-  6 częściowy

1 6 częściowy model - wymiary 17x17x17cm / Model anatomiczny

oka ludzkiego sześciokrotnie powiększony umieszczony na

podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka

i soczewka,  ciało szkliste.

86 Model funkcjonowania

płuc- kompletny zestaw

1 Średnica 15 cm / Zawartość: słój z tworzywa (śr. 15 cm), gumowy

krążek, 2 balony.

87 Naturalnej wielkości

model czaszki człowieka z

8- częściowym modelem

mózgu

1 Naturalnej wielkości model czaszki- 8 najważniejszych części

mózgu (rozkładane): płat czołowy, płat ciemieniowy, płat

skroniowy, płat potyliczny, móżdżek i pień mózgu. Sam model

czaszki składa się z 22 płytek kostnych o wyraźnie zaznaczonych
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liniach szwów czaszkowych. Żuchwa jest ruchoma, a 3 dolne zęby

(siekacz, kieł i ząb trzonowy) można wyjąć - wym. 19 x 15 x 21cm.

88 Model kwiatu brzoskwini

z zalążkiem i zalążnią
1 Model kwiatu brzoskwini w przekroju podłóżnym w 5-krotnym

powiększeniu. Wymiary: 29 x 16 x 9 cm.

89 Kompas do map –

przezroczysta obudowa

7 Kompas z przezroczystą obudową / śr. kompasu 5,5 cm, obudowa

9 x 6,5 cm, przezroczysta obudowa z liniami.

90 Anatomiczny model

szkieletu ludzkiego 170

cm

1 Naturalnej wielkości model medyczny.

Wymiary ze stojakiem na kółkach: 181 cm.

Materiał: PVC, jakościowy drut i połączenia śrubowe.

W zestawie oczko do powieszenia i możliwość postawienia

szkieletu na kółkach.

91 Preparaty biologiczne do

mikroskopu - anatomia

człowieka

1 Komplet 25 wysokiej klasy preparatów biologicznych z zakresu

anatomii, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem.

92 Mikroskop DELTA OPTICAL

Biolight 500

1

93 Mikroskop światła
przechodzącego

dwuokularowy Kern OBT

106

3 Max. powiększenie optyczne: 1000 x światło przechodzące.

94 szkiełka nakrywkowe 3 dł. 20 x szer. 20 mm

opakowanie po 100 sztuk

95 szkiełka podstawowe 6 dł. 76 x szer. 26 mm

opakowanie po 50 sztuk

96 narzędzia preparacyjne 1 zestaw 4 części: nożyczki mikroskopowe,1 skalpel z klingą, 1

pinceta,1 igła preparacyjna prosta.

97 Biologia. Graficzne karty

pracy dla klasy 5

1 Autor: Anna Żertka

98 Biologia. Graficzne karty

pracy dla klasy 6

1 Autor: Anna Żertka

99 Biologia. Pakiet: Tom 1-4.

Zbiór zadań wraz z

odpowiedziami

10 Zestaw dla kandydatów na uniwersytety medyczne i kierunki

przyrodnicze zdających maturę z Biologii 2002-2022 Dariusz

Witowski, Jan Sylwester Witowski.

100 Alfabet ruchomy

drukowany, pisany na

magnes

1 W komplecie dwa alfabety – drukowany i pisany na magnes.

W skład kompletu wchodzą dwie saszetki lniane na litery

z trzydziestoma oznakowanymi kieszonkami.

101 Niezbędnik nauczyciela.

Edukacja wczesnoszkolna.

Klasy 1- 3

1 Niezbędnik nauczyciela to zestaw pomocy dla nauczyciela, który

zawiera: termometr, zegar, modele budowy  wyrazów, liczby

w kolorach, figury geometryczne, pieniądze, lizaki, historyjki

obrazkowe.

102 Maszyna do wycinania 1 Kompletny zestaw do wytłaczania z akcesoriami m.in. z matrycami i

szablonami do wytłaczania na format A5.
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103 Komplet rytmiczno -

ruchowy

1 ● 10 kolorowych lin (dł. 3 metry, śr. 9 mm),

● 6 wstążek podwójnych w 6 kolorach,

● 10 zwiewnych chust (40 x 40 cm)4 piłki,

● 2 pary klawesów,

● 4 dzwonki na rączce,

● 4 muzyczne jajka,

● 1 tamburyn,

● 1 bębenek z pałeczką,

● 1 trójkąt,

● torba do przechowywania.
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