
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633486; fax. 094-3633113
ZARZĄDZENIE NR ..T.l... 12012

BURMISTRZA DRAWSJCA POMORSKIEGO
z dnia f^/^™* 2012 r.

w sprawie zwiększenia majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz.
984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz.
1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, póz. 142 i poz.146, Nr 40, póz. 230, Nr 106, póz. 675, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr
117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 149 póz. 887, Nr 217, póz. 1281), zarządzam, co
następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się majątek Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim o następujące
składniki majątkowe z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby wymienionej placówki
na ogólną kwotę 11.573,81 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy zł
81/100) wg zestawienia stanowiącego załącznik do nin. zarządzenia.
2. Przekazanie wymienionych wyżej składników majątkowych zostało potwierdzone
pisemnym protokołem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH (o dopuszczalnej cenie jednostkowej wyłącznie poniżej 350 zł)
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Piramida matematyczna dodawanie do 100

Piramida matematyczna tabliczka mnożenia

Klocki BIO zabawy twórcze

Układanka edukacyjna Mistrz mnożenia
Zestaw kart do Dużego Trójkąta Matematycznego

Zestaw kart do Małego Trójkąta Matematycznego

Magiczny Trójkąt Matematyczny

Tangram chińska gra logiczna

Gra pamięciowa Matematyka

Układanka edukacyjna Mistrz mnożenia
Gra logiczna Liczby w rozumie

Gra edukacyjna Matematyka na wesoło
Układanka dydaktyczna Zabawy matematyczne

Puzzle edukacyjne Dodawanie i odejmowanie

Puzzle edukacyjne Mnożenie i dzielenie

Głowa pełna liczb GRA MATEMATYCZNA

zestaw składa się z 36 trójkątów; piramidę buduje się na zasadzie gry w domino; pomoc służy
poznawaniu podstaw techniki rachunkowej
zestaw składa się z 36 trójkątów; piramidę buduje się na zasadzie gry w domino; pomoc służy
poznawaniu tabliczki mnożenia
zestaw 8 drewnianych prostokątów, które służą do odwzorowywania ćwiczeń z załączonej

książeczki Książeczka zawiera zestaw ćwiczeń z podziałem na cztery różne stopnie trudności:
klocki na dobry początek, zabawy geometryczne, rzuty, konstrukcje złożone.

Zawartość pudełka: 70 kartoników (działania + wynik = 35 par).
100 kart pracy z Magicznym Trójkątem. Pomoc służy utrwalaniu umiejętności rachunkowych:
dodawania w zakresie 25, rozkładania liczb na składniki, dopełniania, porównywania
różnicowego.
100 kart pracy z Magicznym Trójkątem. Pomoc służy utrwalaniu umiejętności rachunkowych:
dodawania w zakresie 25, rozkładania liczb na składniki, dopełniania, porównywania
różnicowego.
Magiczny Trójkąt to okrągła, drewniana podstawa z sześcioma wgłębieniami z jednej (Mały
Trójkąt) i dziesięcioma wgłębieniami z drugiej strony (Duży Trójkąt). W komplecie znajduje się
10 krążków dwustronnie oznaczonych liczbami od 1 do 10 (w kolorze czerwonym i niebieskim)
oraz zestaw 200 kart pracy: 100 dla Małego i 100 dla Dużego Trójkąta.

Tradycyjna chińska układanka. Tysiące zagadek trzeba rozwiązać za pomocą tylko siedmiu
klocków.
Gra pomaga opanować technikę dodawania i odejmowania w stopniu podstawowym (wynik nie
przekracza 10) oraz ćwiczy pamięć wzrokową i spostrzegawczość. Zawartość: 40 kartoników (20
par: 10 par do dodawania i 10 par do odejmowania).
Zawartość pudełka: 70 kartoników (działania + wynik = 35 par).
Gra liczbowa polegająca na wykonywaniu działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie,
mnożenie i dzielenie).
Gra planszowa z zagadkami matematycznymi z zakresu klasy II-V.
Poznawanie cyfr od 1 do 9, ćwiczenia działań arytmetycznych na tych cyfrach.
6 plansz do ćwiczeń. 60 kartoników z cyframi i znakami.
układanka doskonali technikę dodawania i odejmowania w zakresie 100, uczy logicznego
myślenia.
Układanka pozwala poprzez zabawę zapamiętać tabliczkę mnożenia, uczy logicznego myślenia.

» Zastosowanie:
# utrwalanie liczenia pamięciowego w zakresie 100
# ćwiczenie wszystkich działań arytmetycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie
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Mozaika geometryczna MAXI

Gra logiczna Blokus Duo
Gra edukacyjna Bystre oczko

Gra logiczna Piraci

Komplet dydaktyczny do wycinania - rozwinięcie
modeli geometrycznych

Gra w pamięć Memo Zwierzaki

Gra Wygibajtus

Gra logiczna Kot i myszy
FLIP gra dydaktyczna - mnożenie i dzielenie

Opis

rozwija orientację kierunkową i postrzeganie oraz ćwiczy koncentrację uwagi i wytrwałość.
» Zawartość:
# 1 ramka (wym. 1 8 x 1 8 cm)
#350 elementów (kwadrat o boku 1 cm)
# 1 0 dwustronnych kart

Strategiczna gra, wiek od 5 lat
Gra wyrabia spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwiczy analizę wzrokową i słuchową; naucza

rozróżniać kolory i nazywać przedmioty.
Wielopoziomowa gra logiczna. Zawiera 48 zadań do rozwiązania.
Zadania mają 4 stopnie trudności..
Środek dydaktyczny przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W skład kompletu wchodzą siatki:
- bryła obrotowa - stożek
- bryła obrotowa - walec
- czworościan
- graniastosłup prawidłowy trójkątny
- graniastosłup prawidłowy czworokątny
- graniastosłup prawidłowy sześciokątny
- graniastosłup prosty - prostopadłościan
- graniastosłup prosty - sześcian
- ostrosłup prawidłowy - trójkątny
- ostrosłup prawidłowy czworokątny
- ostrosłup prawidłowy sześciokątny

Wymiary - 320x455 mm
Ciężar - 0,25 kg
Gra pozwala dzieciom poznawać zwierzęta oraz ćwiczyć pamięć wzrokową. Zawartość gry: 76
kart z ilustracjami zwierząt.
To gra podłogowa, w której gracze muszą postawiać swoje stopy i dłonie w odpowiednich
miejscach na planszy.
Wielopoziomowa standardowa gra logiczna
Zastosowanie:
tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie do 100 graficzne zobrazowanie działań na mnożenie i
dzielenie umiejętność dokonywania szybkich obliczeń w pamięci spostrzeganie i refleks nauka w
formie atrakcyjnej zabawy
» Zawartość:
3 talie po 60 kart każda, łącznie 180 kart wymiar karty 6 x 9 cm karty wykonane z trwałej,
laminowanej tektury / każda talia posiada odrębny kolor na rewersie (co ułatwia sortowanie)
każda talia umieszczona w odrębnym pudełeczku z przeźroczystego tworzywa 3 drewniane
kostki z oczkami 1-6
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Autor

Mańko Mirosław

Pisarski Marek

Livingstone łan, Thompson
Jamie
Kozłowsaka-Brzoza Alicja

D. Dziamska

D. Dziamska

D. Dziamska

D. Dziamska

Nazwa/tytuł

Zestawy szablonów do obrysowania

Bingo! - dodawanie i odejmowanie

Bingo! - tabliczka mnożenia
Duży tangram podłogowy kolorowy

Puzzle matematyczne - dodawanie w zakresie 1000

Puzzle matematyczne - mnożenie do 100

Kostka z niespodzianką

Sudoku-gra logiczna
Wesoła matematyka klasa 4

Matematyka dla naszych dzieci. Nietypowe gry i
zabawy matematyczne

Jaki naprawdę jest twój umysł, zagadki matematyczne,
pamięciowe i logiczne
Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły
podstawowej
Wesoła matematyka klasa 3

„Bajkowe kółeczka, czyli origami płaskie z koła"

„Magiczne kółeczka, czyli origami płaskie z koła"

Magiczne kwadraty, czyli origami płaskie z kwadratu

Papierowe święta, czyli origami płaskie i przestrzenne
z kwadratu

Opis Regon 001 175003. N

Zestaw szablonów, do odrysowywania konturów przedmiotów i postaci; pomaga w
kształtowaniu u dzieci sprawności manualnej w zakresie precyzji ruchów i kreatywności. Składa
się z szablonów o formacie A5 wykonanych z tworzywa sztucznego

Gra pozwala ćwiczyć obliczenia pamięciowe. Zadaniem dzieci jest ułożyć z kart liczbowych
równania na dodawanie i odejmowanie.
Gra utrwalająca tabliczkę mnożenia.
Atrakcyjna wersja tangramu do ćwiczeń na podłodze. Duże elementy z trwałego tworzywa -
kwadrat po ułożeniu ma bok o długości 25 cm.
» Zastosowanie:
utrwalanie pamięciowego dodawania i odejmowania do 100
» Zastosowanie:
utrwalanie pamięciowego mnożenia w zakresie 100
Kostka większa od tradycyjnej; na jej ściankach umieszczono znaki działań; wewnątrz kostki
zna jdu ją się dwie mniejsze kostki z cyframi
Tradycyjna łamigłówka.
Książka zawiera ciekawe zadania uzupełniające materiał nauczania z matematyki na poziomie
klasy III-IY
Książka zawiera 50 scenariuszy gier i zabaw przeznaczonych dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
Rozwijają umiejętności przydatne podczas rozwiązywania zadań matematycznych .

Książka pełna łamigłówek pozwalających na ćwiczenie intelektu.

W książce znajdująsię propozycje 50 gier i zabaw dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej.

To książeczka z labiryntami, kołorowankami i zabawnymi ilustracjami. Są tu ćwiczenia, które w
sposób praktyczny przydadzą się w sklepie, na poczcie czy w innych sytuacjach życia
codziennego.
Książeczka w której opisano technikę origami. Z kolorowych kółek można wykonać postaci
krasnoludków, czarownicy, królewny Śnieżki, Małej Syrenki, Pippi Langstrump.

W książce przedstawiono wiele propozycji ułożenia kompozycji z kół: np. kwiaty, zwierzęta
(żabka, jamnik, wiewiórka, królik), choinkę, koszyczek wielkanocny, Świętego Mikołaja, pajace,
la lk i .
Książka przedstawia propozycje ułożenia kompozycji z papierowych kwadratów: portrety,
kompozycje kwiatowe, drzewa i zwierzęta np. lwa, misia pandę, słonia, żyrafę.

Książka zawierająca modele, które można wykorzystać jako elementy bożonarodzeniowych
dekoracji świątecznych: piękne ozdoby na choinkę, dekorację klasy, drobne upominki pod
choinkę. Wszystkie formy zostały wyprowadzone z kwadratu.
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D. Dziamska

D. Dziamska

Nazwa/tytuł

Papierowe kwiaty, czyli origami płaskie i przestrzenne

Papierowe zwierzaki, czyli origami płaskie i
przestrzenne z kwadratu
papier kolorowy A4
Kwadraty do origami jednobarwne, 8cm, 500 szt w
komplecie
Kółka do origami - zestaw mix

Koła origami , 10 cm
Koła origami , 15 cm
Kola origami , 1 8 cm
Kółka do origami śr. 20mm
Kółka do origami śr. 30mm
Kółka do origami śr. 47mm
Kółka do origami śr. 57mm
ramka Logico Piccolo

Sposoby liczenia. Liczby w zakresie 100. Dodawanie i
odejmowanie, cz.l

Sposoby liczenia. Liczby w zakresie 100. Dodawanie i
odejmowanie, cz.2

Sposoby liczenia. Liczby w zakresie 100. Posługiwanie
się liczbami

Opis

Książka zawiera płaskie i przestrzenne modele kwiatów, które można wykorzystać jako kartki z
życzeniami, laurki, bukiety, a także elementy dekoracji wnętrza.
Książka w całości poświęcona jest składaniu modeli zwierząt: lwa, żyrafy , słonia, psa, kota, jeża,
myszki i rozmaitych ptaków.
format A4; do wykorzystania w origami
jednobarwne, 8cm, 500 szt w komplecie

zestaw mix • 100 szt. kółek o śr. 200, 150, 120, 100, 80 mm
• 300 szt. o śr. 57 mm
• 400 szt. o śr. 47 mm
• 600 szt. o śr. 30 mm
• 1000 szt. ośr. 20 mm
Średnica 10 cm
Średnica 15 cm
Średnica 18 cm
śr. 20 mm
śr. 30mm

śr. 47mm
śr. 57mm
Specjalna tabliczkąz kolorowymi, przesuwnymi guzikami, na której dzieci zaznaczają

odpowiedzi, a potem samodzielnie weryfikują ich poprawność przy pomocy książeczek
LOGICO
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
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295 Mielenko Sposoby liczenia. Liczby w zakresie 100. Mnożenie plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów

296 Mielenko Liczenie w zakresie 100 dziesiątkami plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów

297 Mielenko Liczby w zakresie 100. Tabliczka mnożenia i dzielenia plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów

298 Mielenko Liczby w zakresie 100. Działania arytmetyczne plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
Specjalna tabliczką z kolorowymi, przesuwnymi guzikami, na której dzieci zaznaczają

odpowiedzi, a potem samodzielnie weryfikują ich poprawność przy pomocy książeczek
LOGICO

299 Mielenko ramka Logico Piccolo

300 Mielenko Przybornik małego przyrodnika Zestaw 6 małych pojemniczków z przykrywką ze szkłem powiększającym. Całość w poręcznym
opakowaniu. Zestaw wykonany z przezroczystego plastiku pozwala na długofalową obserwację
procesów przyrodniczych.

3 0 1 Mielenko Owocna edukacja. Umiem więcej plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów

302 Mielenko Rośliny leśne, polne, ogrodowe plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów

5 z 1 1
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303

304

305
306
307
308
309
310
311

312
313
314
315
316
317
318
319
320

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Szkoła

Mielenko

Mielenko

Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko

Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko

Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielonko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko

Autor

H.Kitlińska-Pięta

Nazwa/tytuł

Zwierzęta hodowlane, domowe, leśne

Obserwuję przyrodę - zeszyt przyrodniczo-ekologiczny
dla klasy drugiej
l ini jki komplet
klej
zszywacz
nożyczki
ołówek
segregator
koszulki

zszywki
farby akrylowe
pastele
fiksatywa
farby do szklą
blok techniczny A3
blok rysunkowy
pędzle
papier do akwareli

brystol
kredki wodne
wycinanki
kredki olejne
gumki do ścierania
markery
tusze
klej
ołówki miękkie
kredki Bambino - zestaw stolikowy
Zestaw stolikowy Bambino w drewnianej oprawie

Opis

plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
Zeszyt przyrodniczo-ekologiczny dla klasy drugiej

tradycyjny, szkolny zestaw
klej biurowy w tubce
zwykły szkolny
nożyczki szkolne
zwykły szkolny
A4/75mm
Koszulki foliowe Rozmiar A4. Przezroczystość groszkowe Antystatyczne antyrefleksyjne
Otwierane z góry
zwykłe, do zszywacza szkolnego
zwykłe szkolne
zwykłe szkolne
utrwalacz do zabezpieczenia prac plastycznych
Zestaw 10 kolorów
zwykły szkolny
zwykły szkolny
zestaw szkolny
blok 18x24 cm, 10 arkuszy

Al , różne kolory
24 sztuki
zwykłe szkolne
Zestaw zawiera 36 kredek
zwykłe szkolne
różne kolory
czarny
klej biurowy w tubce
miękkie
12 kolorów kredek świecowych po 6 szt. w praktycznym pudełku
10 kolorów kredek ołówkowych po 6 sztuk w praktycznym pudełku

ilość

7

7

5
4
1
4
8
8
6

2
4
4
1
4
8

20
12
8

20
2

20
4
6
10
4
10
20
5
5
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F FOKÓL PRZEKAZANIA POMOCY DYDAKTYCZNYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA

w Mielenku Drawskim
BraLp Szkolą Autor Nazwa/tytuł n • ' •""-• ruiin-*s*i

uffel./fax(0-94) 36 342 22
OCH 175003, NIT 253-01 -42-398

ilość

332 Mielenko Kuferek na cały rok - 107 elementów 107 elementów:
20 szt. naklejanych oczek
10 szt. drucików złotych
6 akcesoriów
2 szt. filcu (10 x 15 cm)
2 szt. kartonu holograficznego (14 x 17 cm)
5 szt. folii metalizowanej (19 x 24 cm)
4 szt. kartonu falistego (25 x 35 cm)
3 szt. kartonu falistego (17,5 x 25 cm)
33 szt. papieru i brystolu kolorowego (25 x 35 cm)
4 szt. papieru i brystolu złotego i srebrnego (17,5 x 25 cm)
l szt. tektury falistej tęcza (25 x 35 cm)
10 szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm)
6 szt. kartonu w prążki i kropki (17,5 x 25 cm)
l szt. kartonu w gwiazdki (25 x 35 cm)
wzory

333 Mielenko Kuferek na cały rok - 322 elementy- zestaw 2 322 elementy.:
8 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm), 130 g/m2
4 szt. kolorowych brystoli (25 x 35), 220 g/m2
5 szt. papierów dekoracyjnych (25 x 35 cm), 250 g/m2
Ipapier tęczowy (25 x 35 cm), 300 g/m2
2 szt. transparentnych papierów z motywami (25 x 35 cm), 115 g/m2
6 szt. tektury falistej (25 x 35 cm)
13 szt. bibuły (25 x 35 cm), 20 g/m2
50 szt. składanego papieru (14 x 14 cm)
4 szt. białego papieru wodoodpornego (20 x 20 cm)
140 kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm)
30 kamyczków
40 elementów z folii piankowej
19 naklejek 3D

334 Mielenko Kuferek wakacyjny- 323 elementów 322 elementy 13 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm) 10 szt. kolorowego brystolu (25 x 35 cm)
l szt. brystolu-tęcza (25 x 35 cm) l szt. tektury zoo (25 x 35 cm) 10 szt. papieru transparentnego
(25 x 35 cm) 13 szt. kolorowej b ibułki (25 x 35 cm) 11 szt. tektury falistej (25 x 35 cm) 2 szt.
papieru tęcza (25 x 35 cm) 2 szt. folii piankowej (20 x 29 cm) 100 szt. kolorowych kwadratów
origami (10 x 10 cm) 130 szt. liter i cyfr z pianki 10 drucików, dl. 50 cm wzory

335 Mielenko Kuferek jesienny - 110 elementów 10 elementów: 10 szt. papieru rysunkowego (25 x 35 cm) 10 szt. kolorowego brystolu (25 x 35
cm) l szt. tektury-tęcza (25 x 35 cm) 24 szt. pasków kartonowych (1,5 x 49 cm) 5 spinaczy 10
szt. naklejanych oczek 3 szt. tektury-falistej (25 x 35 cm) l drucik l szt. tektury-falistej 3D (25 x
35 cm) 22 szt. kwadratów-origami (15 x 15 cm) 22 szt. kwadratów-origami (10 x 10 cm) l folia
metalizowana \vzory do wykorzystania (arkusz o wym. 52 x 60 cm)

7 z
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336

337

338

-

339
340
341
342
343
344

345
346

347

Szkoła

Mielenko

Mielonko

Mielenko

Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko
Mielenko

Mielenko
Mielenko

Mielenko

Autor Nazwa/tytuł

Kuferek z Mikołajem - 69 elementów

Kuferek zimowy - 1 10 elementów

Kuferek z bożonarodzeniowymi pomysłami - 1 10
elementów

Papier - mieniące się kolory
Dziurkacz narożny 3 w 1 - kwiatek
Dziurkacz narożny 3 w 1 - koronki
Dziurkacz obrzeże - kwitki i trzy serca
Dziurkacz brzegowy - kwiaty
Kuferek wiosenny - 1 10 elementów

tunel prosty
•colorowa ścieżka wałków

mata ochronna

Opis

69 elementów.: 4 szt. kartonu z motywami świątecznymi (25 x 35 cm) 9 szt. papieru
wytłaczanego (25 x 35 cm) 4 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm) 2 kartony holograficzne (25 x
35 cm) 4 kolorowe tektury faliste (25 x 35 cm) samoprzylepne kwadraty, 400 szt.

1 10 elementów: 1 zloty karton aluminiowy (19 x 24,5 cm) 1 czerwono-złoty karton aluminiowy
(19 x 24,5 cm) 1 złota tektura karbowana (25 x 35 cm) z 13 wysztancowanymi motywami
świątecznymi 1 zloty karton aluminiowy (25 x 35 cm) z 13 wysztancowanymi motywami 1 szt.
tęczowego streczu 1 szt. papieru transparentnego-tęcza 10 szt. kolorowego papieru
transparentnego 20 szt. tektury (czarna, biała, w gwiazdki, kolorowa) dodatki do lampionów
wzory
110 elementów:
• 5 szt. kolorowego brystolu (25 x 35 cm)
• 7 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm)
• 10 szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm)
• 2 szt. tektury falistej (25 x 35 cm)
• 1 szt. tektury falistej 3D (17,5 x 25 cm)
• 2 szt. brystolu w gwiazdki (17,5 x 25 cm)
• 2 szt. kartonu z motywami świątecznymi (17,5 x 25 cm)
• 2 szt. papieru transparentnego z motywami świątecznymi (17,5 x 25 cm)
• 1 szt. brystolu z motywem misia (16 x 23 cm)
• 6 szt. papieru fakturowego ( 1 5 x 1 5 cm)
• 5 szt. papieru - kwadraty z fakturą (14 x 14 cm)
• 1 szt. kartonu holograficznego (14 x 17 cm)
• 39 kolorowych pasków (1 x 35 cm)
• 6 szt. pluszowych drucików (8 mm x 50 cm)
• 10 szt. oczek naklejanych
• 1 1 dodatków (spinacze)
• wzory
50 szt. 14 x 14 cm Kwadraty do składania form płaskich i przestrzennych.
Wzór-kwiatek
Wzór-koronki
Wzór-kwiatki i trzy serca
Wzór-kwiaty
1 10 elementów: 8 szt. kolorowego kartonu (25 x 35 cm) 3 szt. kartonu w prążki (17 x 25cm) 3
szt. kartonu w kropki (17,5 x 25 cm) 1 szt. tektury falistej-tęcza(25 x 35 cm) 1 szt. niebieskiego
streczu (17,5 x 24,5 cm) 2 szt. brystolu-tęcza (25 x 35 cm) 8 szt. kolorowego papieru (25 x 35
cm) 48 kolor, pasków dł. 50 cm 10 szt. papieru transparentnego (25 x 35 cm) 26 szt. kolorowej
bibułki (25 x 35 cm) wzory
Wykonany z siatki i materiału, średnica 46cm: długość 150cm
Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa. Wym.: 148 x 30 x 3 cm Wym.: 2 m x 30 cm.

Mata ochronna z PVC wymiary 120x90cm. grubość ok. 2mm

ilość

2

4

2

1
1
1
1
1
2

2
3

3
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w Mietenku Drawskim
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Lp

348

349

350

351

352

353

354

-355

356

357

358

Szkolą

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Autor Nazwa/tytuł

równoważnia jeż 014

równoważnia jeż 016

piłka reh. Lekarska, 1 kg, gumowa

Ramki Logico Piccolo

Alfabet obrazkowy

Wesołe karteczki do pierwszaka teczki, cz. 1-5

Piszę poprawnie, cz. 1-4

Ćwiczenia graficzne ułatwiające pisanie liter

Trudne głoski sz, cz, ż

Trudne głoski s, sz, z, ż

Głoski, litery, sylaby, wyrazy

Onis
Regon 001 1 75003, NK> 253-01 -42-298

Jeż balansujący wykonany jest z miękkiego, elastycznego tworzywa z wypustkami masującymi
stopy, średnica 14
Jeż balansujący wykonany jest z miękkiego, elastycznego tworzywa z wypustkami masującymi
stopy.średnica 16
Dane techniczne:
•„ Materiał: skóra syntetyczna
• Chropowate elementy poprawiające chwytność
• Waga: ok. Ikg.
•ó Obwód: ok. 62 cm
Specjalna tabliczkąz kolorowymi, przesuwnymi guzikami, na której dzieci zaznaczają
odpowiedzi, a potem samodzielnie weryfikują ich poprawność przy pomocy książeczek
LOGICO
Są to karty do demonstracji, z obrazkami wyrazów podstawowych i wzorami liter drukowanych i
pisanych. Format: A4
Komplet zeszycików z ćwiczeniami z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej,
środowiskowej zdrowotne j . m u / A c z n e j i plu.s lvcznei.
Zestaw czterech zeszytów do kaligrafii. Zeszyty stanowią treściowe dopełnienie materiału z
zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. Zastosowane ćwiczenia służą utrwaleniu
kształtnego pisania małych i wielkich liter oraz liczb.
Książka zawiera zestaw różnorodnych ćwiczeń graficznych przygotowujących dziecko do
pisania. Jest doskonalą pomocą w nauce kształtnego pisania liter i poprawnego ich łączenia.

plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów

ilość

4

2

4

7

1

7

7

7

7

7

7
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359

360

361

362

363

364

365

366

367

S/.kola

Mielonko

Mielonko

Mielonko

Mielonko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

yliclenko

Autor

E. Chmielewska

E. Chmielewska

D. Baścik-Kolek

Nazwa/tytuł

Zielona ortografia,czl

Owocna edukacja. Czytam i piszę. Karty pracy.

Owocna edukacja. Czytanie i pisanie. Przewodnik
metodyczny.
Ramki Logico - Piccolo

Wesołe karteczki, klasa 2, cz. 1-5

Różowa ortografia, cz.l

Różowa ortografia, cz.2

Różowa ortografia, cz.3

Niebieska ortografia, cz.l

Opis

plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
Pozycja dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych
ryzykiem dysleksji
Pozycja dla nauczyciela; tworzy całość z kartami pracy dla ucznia

Specjalna tabliczkąz kolorowymi, przesuwnymi guzikami, na której dzieci zaznaczają
odpowiedzi, a potem samodzielnie weryfikują ich poprawność przy pomocy książeczek
LOGICO
Komplet zeszycików z ćwiczeniami z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej,
środowiskowej, zdrowotnej, muzycznej i plastycznej.
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów

ilość

7

7

1

6

6

6

6

6

6
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368

369

370

371

Szkoła

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Mielenko

Autor

I. Fechner- Sedzicka

H. Zielińska

D. Miazek, D. Piątkowska

Nazwa/tytuł

Niebieska ortografia, cz.2

Zabawy z gramatyką- ćwiczenia dla uczniów klasy I-1I1
szkoły podstawowej

Bzik ortograficzny. Zadania poprawnego pisania

Czytaj z nami zwierzakami. Ćwiczenia do nauki
c/ytania i p i s a n i a wspierane nagraniem.

Opis

plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin,
zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. Praca z Logico daje
takie możliwości, ponieważ: do nauki wprowadza się element gry i zabawy; przedstawia
omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik; umożliwia samodzielne poprawianie
błędów
Ćwiczenia dla uczniów klasy l-III szkoły podstawowej oparte na technikach szybkiego uczenia
się i zapamiętywania pozwalają dzieciom w sposób atrakcyjny poznawać, ćwiczyć i utrwalać
materiał gramatyczny przewidziany programem nauczania dla kształcenia zintegrowanego.

Publikacja zawiera kilkadziesiąt atrakcyjnych łamigłówek, wierszyków, zgadywanek i rebusów.;
dla uczniów klasy II
To zestaw edukacyjny składający się z książki i płyty. Jest to doskonała pomoc dydaktyczna
stymulująca i wspierająca naukę czytania i pisania.
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