Załącznik Nr 4
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Radosne dzieci w żłobku w gminie Poraj”.

1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie przewidzianym w zaproszeniu do Żłobka
w Poraju, ul. Jasna 14, 42-360 Poraj.
2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych we wskazanych pozycjach, w przypadku gdy
przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych. Zamawiający
informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie
cechy powinien posiadać przedmiot zamówienia. Zamawiający przez podanie nazw własnych
produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe (m.in.
skład, kolor, odcień, przeznaczenie) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby
spełniały stawiane wymagania.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
L.p.
1

Ilość
sztuk

Nazwa towaru
zestaw multimedialny:
tablica multimedialna
i projektor

1

Opis
Dotykowa TABLICA ceramiczna typu Insgraf MT
Multitouch lub równoważna; działa w standardzie
Plug&Play; Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem);
możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy
sucho ścieralnej; waga 33 kg • wym. całkowite 177,6 x
128,6 cm • wym. powierzchni roboczej 167 x 117,6 cm
W zestawie:
• 4 pisaki
• oprogramowanie oraz sterownik na CD
• kabel USB
•instrukcja obsługi
• elementy do montażu na ścianie
Projektor krótkoogniskowy do prowadzenia wysokiej
jakości prezentacji w Sali, posiadający funkcję pionowej
i poziomej korekcji geometrii obrazu
uchwyt do zamocowania projektora

2

Laptop

1

Ekran 15,6 cala, rozdz. min. 1366 x 768 pikseli
Procesor Intel® Celeron® N2840 2,16 - 2,58 GHz
System operacyjny Windows 8 lub 10
Pamięć RAM min. 4 GB
Pojemność dysku min. 500 GB
Grafika Intel® HD Graphics
Ekran dotykowy nie
kompatybilny z tablicą interaktywną

3

Kserokopiarka

1

Technologia druku atramentowa
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Szybkość druku w czerni min. 33 str/min
Wbudowany faks i Panel sterowania
4

Materac lekki

1

Materac wykonany z lekkiej, wytrzymałej pianki, pokryty
łatwą do utrzymania w czystości tkaniną PCV, wolną od
ftalanów. Struktura materaca: wnętrze wykonane z
polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD), zewnętrzne
warstwy (każda o grubości 1 cm) wykonane z pianki
poliuretanowej. Materac służący
jako podkład do ćwiczeń gimnastycznych i podłoże
asekuracyjne. Gramatura ok. 3 kg/m2.
wym. 100 x 100 x 8 cm

5

Baldachim

1

Baldachim do kącików narożnych wykonany z tkaniny
bawełnianej, do zamocowania na ścianie - na każdym
rogu umieszczono kółka z tkaniny kaletniczej, za pomocą
których mocowany jest baldachim. Wskazana wysokość
mocowania baldachimu to 170 cm. dł. boku 200 cm 2
rybki/pszczółki o wym. 10 x 15 cm na sznurkach o dł. 16
cm

6

Materac (do przewijaka z szufladami i
półkami)

1

Materac pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania
w czystości. Dopasowany do przewijaka z szufladami i
półkami

7

Poducha Rybka

2

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniają
funkcję dekoracyjną, rozwijają wyobraźnię dziecka oraz
stanowią podparcie dla ciała. wym. 70 x 80 cm

8

Duże okrągłe stemple – zwierzęta
hodowlane

1

6 okrągłych stempli z różnymi motywami. Każdy stempel
posiada stabilny uchwyt, wygodny do trzymania. śr. 7,5
cm uchwyt o dł. 4 cm

9

Duże okrągłe stemple – zwierzęta leśne

1

6 okrągłych stempli z różnymi motywami. Każdy stempel
posiada stabilny uchwyt, wygodny do trzymania. śr. 7,5
cm uchwyt o dł. 4 cm

10

Duże okrągłe stemple – zwierzęta safari

1

6 okrągłych stempli z różnymi motywami. Każdy stempel
posiada stabilny uchwyt, wygodny do trzymania. śr. 7,5
cm uchwyt o dł. 4 cm

11

Szablony owoce

2

Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać
ciekawe prace z wykorzystaniem różnych technik
plastycznych. 6 szt., wym. 15 x 22 cm

12

Szablony warzywa

2

Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać
ciekawe prace z wykorzystaniem różnych technik
plastycznych. 6 szt.
wym. 15 x 22 cm

13

Wieszaki Pirat i Syrenka

1 kompl. Drewniane wieszaki na ścianę z 3 haczykami, ozdobione
aplikacjami bajkowymi. 2 szt. wym. 29 x 12,5 cm

14

Mądra kula

1

Zabawka posiada dziesięć otworów o różnym kształcie, do
których należy dopasowywać odpowiednie klocki. Kulę
można także rozłożyć na dwie części, wysypać klocki i
następnie złożyć ponownie. Zabawka ucząca kojarzenia i
logicznego myślenia, a także rozwijająca koordynację
wzrokowo-ruchową dziecka. śr. 17 cm wym. klocków
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4 x 4 x 3 cm
15

Biedronka

1

Na grzbiecie biedronki należy ułożyć 6 klocków o
różnych kształtach. Zabawka posiada kółka i miejsce na
przymocowanie sznurka (w przedniej części). Uczy
kojarzenia i logicznego myślenia, rozwija także
koordynację wzrokowo-ruchową dziecka. wym. 20,5 x
15,5 x 11 cm wym. Klocków 6 x 4 x 2,5 cm

16

Sorter-kształty

1

Klasyczna zabawka - sorter w kształcie kwiatka. W
górnej, wyjmowanej części znajdują się różne otwory, do
których wrzuca się klocki. Po wrzuceniu wszystkich
elementów można otworzyć wieko, aby je wyjąć. 14
kolorowych klocków o wym. 5 x 5 x 4 cm; sorter o wym.
33 x 13 cm

17

Piramida 5x5

1

Piramidka do układania różnego rodzaju wzorów, dzięki
której dziecko uczy się, a przy tym świetnie się bawi.
Składa się z pięciu drewnianych pudełeczek, które można
układać jedno na drugim tworząc piramidkę lub wkładać
jedno w drugie. Dodatkowo wycięte są otwory, do których
należy dopasowywać klocki o różnych kształtach. wym.
25,5 x 15 x 26,5 cm

18

Logiczna nakładanka

1

Wykonane z drewna brzozowego i sklejki. Zadaniem
dziecka jest połączenie klocków i dopasowanie do
odpowiedniej formy na podstawie. Zestawy ćwiczą
koordynację wzrokowo-ruchową, uczą rozpoznawania
podstawowych kształtów i kolorów. 18 elem. wym.
podstawy 21 x 21x 3,5 cm

19

Drewniana wieża

2

Drewniana wieża z kolorowymi klockami w różnych
kształtach, które należy do siebie dopasować. Zabawa
rozwija motorykę rąk, wyobraźnię przestrzenną i
koordynację wzrokowo-ruchową. wys. 27,5 cm

20

Nakładaka 3D
farma

1

Drewniana, trójwymiarowa nakładanka z figurkami
zwierząt dla najmłodszych dzieci. Zabawka zaintryguje
swoimi kolorami i nauczy rozpoznawać kształty rozwinie w dziecku zdolności manualne i kombinacyjne.
wym. 21 x 21 cm; 5 figurek zwierząt o wym. od 3 do 6 cm

21

Nakładka 3D
1,23, żaba

1

Nakładanka ze zwierzakami wprowadzi najmłodszych w
świat kształtów i kolorów. wym. 21 x 21 x 1 cm; 6
dodatkowych elem. O wym. od 3 do 10 cm

22

Labirynt Gwiazdka

1

Labirynty manipulacyjne zaprojektowane tak, by rozwijać
wiele ważnych umiejętności w trakcie zabawy. Podczas
przesuwania koralików dzieci uczą się rozróżniać kolory i
kształty, przeliczać. Zabawa ma rozwija zdolności
manualne i motorykę dzieci, a także doskonalić
koordynację wzrokowo-ruchową.
wym. 24 x 10 x 19 cm

23

Pudełko małego odkrywcy

1

Zabawka rozwijająca zdolności manualne. Na każdej
ściance kostki dzieci znajdą inną zabawę. Jedna ścianka to
tęczowe koło, które po zakręceniu zmienia kolory. Druga
to lustro, w którym dzieci znajdą swoje odbicie. Trzecia to
wesoły rak, który obraca swoimi oczami i buzią o 360
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stopni. Czwarta to liczydło. Na górze dodatkowo znajduje
się labirynt. wym. 18 x 18 x 34 cm
24

Sześcian z labiryntem

1

Drewniany, kolorowy sześcian daje dziecku do wyboru aż
5 różnych zabaw. Ścianka nr 1 to pętla motoryczna.
Przekładanka składa się z dwóch torów, umieszczonych
na drewnianej, kolorowej podstawie. Na pętlach znajduje
się 21 drewnianych korali o różnych kształtach i kolorach.
Ścianka nr 2 przedstawia kolorowe literki. Ścianka nr 3 to
liczydło. Ścianka nr 4 - labirynt. Ścianka nr 5 to koła
zębate. Dzięki kostce dziecko uczy się literek, rozpoznaje
kształty i kolory, pobudza zmysły i motorykę.
wym. 36 x 28,5 x 55 cm

25

Labirynt dwustronny

1

Drewniany labirynt na okrągłych nóżkach z 20
przesuwanymi elementami. Można go ustawić pionowo
lub poziomo. Rozwija sprawność manualną malucha,
koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi.
wym. 30 x 30 cm

26

Piramida sortowanie figur
geometrycznych

1

Zadaniem dziecka jest dopasowanie klocków do
pasujących form na podstawce i posegregowanie ich ze
względu na kolor. Podczas zabawy maluch uczy się
rozpoznawać podstawowe kształty, kolory, poznaje
pojęcie ilości i ciężaru, ćwiczy zdolność koordynacji
wzrokowo-ruchowej oraz logiczne myślenie. 16 elem. 21
x 21 x 3,5 cm

27

Obrazkowe sześciany

1

16 elem. drewnianych o wym. 4,5 x 4,5 cm , wym.
układanki po ułożeniu 21 x 21 x 5,5 cm

28

Nakładanka na niebie

1

5 dużych elem. do dopasowania wym. 30 x 21 cm
Nakładanki doskonalą spostrzeganie, rozwijają
słownictwo i ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową

29

Nakładanka na ziemi

1

5 dużych elem. do dopasowania wym. 30 x 21 cm
Nakładanki doskonalą spostrzeganie, rozwijają
słownictwo i ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową

30

Nakładanka farma

1

5 dużych elem. do dopasowania wym. 30 x 21 cm
Nakładanki doskonalą spostrzeganie, rozwijają
słownictwo i ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową

31

Klocki-zwierzaki dziwaki

1

Drewniane klocki dla najmłodszych. Zestawy składają się
z elementów, z których można zbudować stado
zwierzątek. Klocki są idealne do pierwszych prób
budowania. Kolorowe, w ciekawych kształtach, na pewno
zainteresują dziecko. Klocki wykonane są z najwyższej
jakości drewna. 52 klocki; wys. Budowanego zwierzątka
ok. 15,5 cm

32

Zestaw klocków

2

Wspaniały zestaw kolorowych, wykonanych z naturalnego
drewna klocków to idealna, rozwijająca wyobraźnię
zabawka. W skład zestawu wchodzi 50 klocków o
różnych kształtach. Są idealną zabawką dla malucha, a
przede wszystkim są bardzo bezpieczne. wym. od 2,5 x
2,5 x 2,5 cm do 7,5 x 2,5 x 2,5 cm

33

Lalka szmaciana Klara

1

Miękkie lalki do przytulania. różne kolory włosów i
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ubranek, wysyłane losowo dł. 61 cm
34

Lalka szmaciana Gutek

1

Miękkie lalki do przytulania. różne kolory włosów i
ubranek, dł. 56 cm

35

Lalka szmaciana Luna

1

Miękkie lalki do przytulania. różne kolory włosów i
ubranek, dł. 46 cm

36

Lalka szmaciana Ada

1

Miękkie lalki do przytulania. różne kolory włosów i
ubranek, dł. 36 cm

37

Mini klocki budowlane

1

Duży zestaw klocków wykonanych z tworzywa
sztucznego, w tęczowych kolorach. Idealny dla większej
grupy dzieci. Klocki są zapakowane w poręczne,
kartonowe pudło. 120 elem. o wym. 11,5 x 5,5 x 3,5 cm
40 elem. o wym. 5,5 x 5,5 x 3,5 cm; wym. pudła 78 x 39 x
39 cm

38

Garaż

1

Garaż wykonany z wysokogatunkowych, solidnych
materiałów, bezpiecznych dla dzieci. Jest łatwy w
montażu. Zabawka ma wiele funkcji: otwierane rogatki,
ruchomą windę z dzwonkiem, piszczący i klikający
dystrybutor paliwa, ruchome szczotki myjni, klikające,
przekręcane znaki i zjazdy dla samochodzików. 2
samochodziki helikopter wym. 43 x 30 x 39,5 cm

39

Wesołe autka garaż miejski

1

Dwupoziomowy garaż z windą i lądowiskiem dla
helikoptera. W komplecie dwa auta i helikopter. wym. 43
x 32 x 30 cm ; auta i helikopter o dł. 6 cm

40

Pojazdy ratunkowe

3

Pojazdy ratunkowe z efektami świetlnymi i dźwiękowymi.
3 baterie LR44 w komplecie. 1 szt. różne rodzaje,
sprzedawane losowo wym. 15 x 9 x 10 cm

41

Jeep żółto-czarny

1

Zabawka - czteromiejscowe auto terenowe. dł. 28 cm

42

Wywrotka Kazika

1

Zabawka - kolorowa wywrotka wykonana z tworzywa
sztucznego. wym. 30 x 17 x 15 cm

43

Auto teach truck budowlane

3

Zabawka wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego
tworzywa sztucznego odpornego na warunki
atmosferyczne. Wywrotka, betoniarka, śmieciarka,
spychacz, walec dł. od23 do 29 cm

44

Auto policyjne

1

Zabawka - dł. 25 cm 2 figurki w komplecie

45

Wywrotka 38cm

2

Zabawka - wytrzymała wywrotka z ruchomą skrzynią
ładunkową. Z przodu wozu umieszczono zaczep do
mocowania sznurka, dzięki czemu produkt idealnie
sprawuje się podczas zabawy na świeżym powietrzu; dł.
38 cm

46

Wózek spacerowy 52x27x55

3

Wózek spacerowy dla lalek wykonany z dobrej jakości
materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie
wykończony. wym. 52 x 27 x 55cm

47

Skrzynka farma

1

Pudełko – skrzyneczka z wyciętymi kształtami i 12
pomalowanych figur pasujących do wyciętych otworów
skrzynki. wym. 17,5 x 17,5 x 6,5 cm

48

Przeciwieństwa- angielskie słówka

1

Zestaw kart wspomagających poznanie i nazywanie pojęć
przeciwstawnych. Do różnych ćwiczeń językowych,
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zarówno z języka angielskiego, jak i polskiego. 24 karty o
wym. 13 x 13 cm
49

Mata

1

Mata pozwala na efektywną naukę cyfr oraz kolorów w
języku angielskim. Skacząc po macie dzieci poznają nowe
nazwy, wzbogacając własny zasób słownictwa.
Usprawniają przy tym koordynację wzrokowo-ruchową.
Różnorodne zabawy pozwalają na zapamiętywanie
losowych cyfr oraz ich ciągów, a także stymulują
wyobraźnię dzieci oraz rozwijają umiejętność logicznego
myślenia. wym. 250 x 60 cm

50

Kolorowe dłonie

2

Drewniana, kolorowa układanka w kształcie dłoni, która
uczy liczenia w zakresie do 10. wym. 37,8 x 20,6 cm

51

Lew - maskotka

2

Duże, miękkie maskotki do zabawy, przytulania i
siedzenia. Mają zachęcać dzieci do turlania się po nich
oraz obejmowania, co pozytywnie wpłynie na ogólny
rozwój dziecka i rozwinie poczucie bezpieczeństwa. dł.
70 cm

52

Poduszka chmurka

1

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, spełniające
funkcję dekoracyjną, rozwijają wyobraźnię dziecka oraz
stanowią podparcie dla ciała. wym. 60 x 36,5 cm

53

Kieszenie na przybory Hipcio

2

Aplikacje z wizerunkiem różnych zwierząt, z naszytą
pojemną kieszonką na najpotrzebniejsze rzeczy, np.
przybory do rysowania, i inne drobiazgi. Można je
zawieszać np. na bocznych panelach szafek. • wym. 35 x
36 x 20 cm

54

Aplikacja Statek Piracki

1

Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na
ścianę. Stanowią zarówno dekorację sali, jak również
panele manipulacyjne usprawniające motorykę ręki
dziecka. • wym. 93 x 108 cm

55

Aplikacja Fala

2

Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na
ścianę. Stanowią zarówno dekorację sali, jak również
panele manipulacyjne usprawniające motorykę ręki
dziecka. • wym. 80 x 26,5 cm

56

Krzesła Krzyś ze stopką filcową rozm. 1 15
z podłokietnikami (kolor brzoza lub buk
)

Krzesło dla malucha z oparciami pod ręce. Wykonane z
lakierowanego drewna bukowego. Zgodne z normą PNEN 1729-1:2007oraz PN-EN 1729-2:2012.

57

Stół flexi prostokątny z żółtym blatem z 3
nogami kwadratowymi rozm. 1 do
krzeseł rozm. 1 (kolor brzoza lub buk)

Wytrzymałe stoły, wykonane ze sklejki o grubości 25
mm, z kolorowym lamiatem HPL. Rogi blatów delikatnie
zaokrąglone. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją
wysokości: 40, 46, 52, 58 cm• kształt: prostokątny, kolor
bukowy lub brzoza • wym. 120 x 80 cm

58

Szafka z jedną półką na cokole brzoza

2

Szafka, do szafki da się zamontować drzwiczki
lub uzupełnić ją pojemnikami drewnianymi lub z tkaniny
(wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm

59

Szafka Wróżka

1

kolorowa szafka do wyposażenia kącików ekologicznych
lub tematycznych. Pozwala na przechowywanie książek,
gier, zabawek i pomocy dydaktycznych na półkach lub w
pojemnikach. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, o gr. 18 mm i kolorowej płyty MDF. • wym. 110 x
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50 x 180 cm • 2 pojemniki na kółkach
60

Zestaw mebli

1

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w
tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z
kolorowej płyty laminowanej. •Mobilna szafka z półką do
kącików, zamknięta, 1 szt. • Kącik manipulacyjny, 1 szt.

61

Zestaw mebli

1

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w
tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z
kolorowej płyty laminowanej. •Mobilna szafka z półką do
kącików, zamknięta, 1 szt. • Biblioteczka, 1 szt.

62

Materac narożny do kącika z
baldachimem Morze

1

Materac wykonany z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
Sensoryczne aplikacje uatrakcyjnią zabawę i pomogą
dzieciom rozwijać percepcję dotykową. Wszystkie
dodatkowe elementy są pokryte tkaniną bawełnianą. •
wym. 135 x 135 x 50 cm • wys. materaca 15 cm •
kółko wykonane z futerka o śr. 25 cm • główka
ośmiornicy, mocowana na rzep, o wym. 57 x 34 cm • 4
odnóża, mocowane na stałe, o dł. 55 cm (wypełnienia:
styropian, wata i folia w końcówce, wata, na powierzchni
różnego rodzaju zapięcia, styropian i groch w końcówce)
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Przewijak z półkami i burtami

1

Przewijak z dwoma półkami i przegrodą.
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z
obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Materac sprzedawany
osobno. wym. 97 x 75 x 87,6 cm burty zabezpieczające o
wys. 25 cm
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Drzwi prawe do przewijaka

1

Drzwi do przewijaka z półkami wym. 46 x 76,5 cm
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Dywan okrągły śr. 200cm niebieski

1

Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład
runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. •śr. 200
cm
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Szafka z 3 półkami na cokole brzoza

1

Szafka, można do niej zamontować drzwiczki, co
umożliwi wybór kolorów) wym.89,1 x 41,5 x 87,1 cm
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Bajkowe biurko w kolorze brzozy z
kolorowymi elementami

1

Biurko dla nauczyciela, wykonane z płyty laminowanej w
tonacji brzozy, o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami z
płyty MDF. Wyposażone w szufladę i szafkę z zamkiem.
wym. 109,5 x 70 x 73,5 cm
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Duża szafa z aplikacją do zestawu Las

1

Szafa z kolorową aplikacją, dostosowana do
przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę
oraz 3 półki po każdej stronie. Wykonanana z płyty
laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. szer.
drzwi prawych 34,5 cm szer. drzwi lewych 43,5 cm
wym. 83 x 40 x 158 cm
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Klocki – złączki

1

Klocki wykonane z dobrej jakości sztywnej pianki. 95
klocków kolory: czerwony, żółty, zielony,
pomarańczowy, niebieski; 5 klocków o wym. 5 cm i śr.
5,3 cm - w każdym kolorze 2 klocki o wym. 5 cm i śr. 8
cm - w każdym kolorze ; 12 klocków o wym. 5 x 16 cm i
śr. 8 cm – w każdym kolorze
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stolik sportowy z akcesoriami

1

Zestaw ze stolikiem i akcesoriami zawiera aż 67 różnych
sprzętów sportowych do ćwiczeń ruchowych,
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sprawnościowych oraz rehabilitacyjnych.
• Stolik na akcesoria
• Zestaw gimnastyczny 1 szt.
• Piłeczki do żonglowania miękkie 3 szt.
• Kręgle 1 kpl.
• Piłka piankowa śr. 7 cm 3 szt.
• Piłki z wypustkami 2 szt.
• Ringo 3 szt.
• Tańczące szale L 4 szt.
• Zręcznościowe łyżki 4 szt.
• Woreczki z grochem 16 szt.
• Mini szczudła 4 pary
• Szarfy żółte 12 szt.
• Szarfy niebieskie 12 szt.
• Piłeczka jeżyk 2 szt.
71

keyboard

1

Posiada 61 wrażliwych na dotyk, podświetlanych
klawiszy 392 wysokiej jakości brzmienia instrumentów i
100 stylów akompaniamentów; Wbudowane
bezprzewodowe połączenie z aplikacją, która
automatycznie przewraca strony; lub równoważne
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eduSensus Wspomaganie rozwoju – lub
równoważne

1

Pakiet logopedyczny. Zastosowanie: diagnoza i terapia
zaburzeń
funkcji
poznawczych
i
percepcyjnomotorycznych Odbiorcy: terapeuci, nauczyciele i
nauczyciele specjalni Beneficjenci: dzieci w wieku 2-5 w
normie intelektualnej oraz dzieci z niepełnosprawnością
(intelektualną, motoryczną lub sprzężoną) Spełniając
zadania dydaktyczne, stanowi zarazem formę zabawy,
motywującą do samodzielnego korzystania z komputera.
Lub równoważne
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Radioodtwarzacz

1

moc wzmacniacza - 2 W, tuner radiowy FM, wyświetlacz
LCD, odtwarzacz CD, WMA i MP3 , port USB i wejście
audio 3,5 mm i zasilacz
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Basen Żabka

1

Basen z piłeczkami z Kolorowymi aplikacjami
zachęcający do aktywności. Basen dostarczony z 1500 szt.
piłeczek o śr. 6 cm basen bez podłoża wykonany z
tkaniny PCV; wym. 140 x 140 cm wys. 80 cm
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