
Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy Państwu propozycje prezentów mikołajkowych dla naszych dzieci. W koszt 

prezentu wliczony jest także papier ozdobny, wstążki itp. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla swojego 

przedszkolaka. Zachęcamy również do wyboru prezentu  dla Jego rodzeństwa, które będzie brało udział w spotkaniu 

wigilijnym, tak by każde dziecko było obdarowane. W Naszym przedszkolu podtrzymujemy wiarę w Świętego Mikołaja! ;) 

Pieniążki prosimy wpłacać u wychowawców grup do 6 listopada 2015 roku. 

Rada Rodziców 

 

1 Plastopianka – zestaw 6 kolorów 

Cena: 21 zł 

 

 
 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 3 lat 

Plastopianka to masa plastyczna składająca się z drobnych, lekkich kuleczek połączonych 

specjalnym klejem. Nie wysycha, dzięki czemu dziecko może bawić się nią bez końca i bez 

konieczności chowania do pudełka. Nie brudzi, nie przykleja się do rąk, ubrań, dywanu, mebli. 

Dziecko rozbudowuje swoją wyobraźnię, może tworzyć figury przestrzenne lub wyklejać obrazki. 

2 Łowienie – drewniana układanka 

Cena: 21 zł 

 
 

 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 3 lat 

Zabawa polega na łowieniu stworzonek morskich, a potem dopasowanie ich i odstawienie na ich 

miejsca. 

Każdy element posiada magnez, dzięki czemu można go złowić za pomocą dołączonej wędki. 

Nie jest to jednak takie proste. Zabawa wymaga skupienia i koncentracji. Rozwija również funkcje 

percepcyjno-motoryczne i zdolności manualne dziecka oraz uczy cierpliwości. 

W zestawie znajduje się wędka i 10 puzzli. 

Wymiary: 30,5 x 22,5 cm 



3 Mam oko na liczby – książka 

Cena: 27 zł 

 
 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 3 lat 

Pomysłowa książka obrazkowa do zabawy w liczenie. Dziecko ma za zadanie policzyć postaci, 

zwierzątka lub rzeczy i wskazać, czy jest ich tyle, ile wskazuje cyfra w lewym górnym rogu 

ilustracji. Książka jest pomocna w nauce spostrzegawczości (na każdej ilustracji jest aż 10 takich 

zestawów), rozpoznawania cyfr oraz liczenia.  

4 Balansujący osiołek w metalowej 

puszce 

Cena: 30 zł 

 
 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 5 lat  

Gra uczy koordynacji ręki oraz cierpliwości, dając jednoczenie wiele radości. Sprawdza się w 

grupie jak również w pojedynkę. Każdy z graczy dostaje wszystkie patyczki z jednego koloru (10 

sztuk). Następnie zawodnicy, jeden po drugim układają je na grzbiecie osiołka (na wyznaczonym 

miejscu), dopóki ten ich nie zrzuci.  

Pudełko zawiera: 1 osiołek, 40 patyczków w czterech kolorach, instrukcja 

5 Pacynki na palce do 

samodzielnego zrobienia 

Cena: 32 zł 

 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 5 lat 

Doskonała zabawa i prosty sposób na wykonanie pacynek na palec. Zestaw zawiera łatwy do 

złożenia teatrzyk pacynkowy o wysokości 30 cm oraz wzorcowy scenariusz widowiska, od którego 

można zacząć zabawę. Super zabawa dla małych i dużych na wszelkie spotkania rodzinne.  

Zestaw Zawiera: 5 kolorowych, filcowych ciał pacynek, filcowe szablony (do stworzenia lwa, 

małpki, ptaszka, słonia oraz żyrafy), samoprzylepne ruchome oczy, klej, tekturowy teatrzyk, 

tekturowe stojaki, wzorcowy scenariusz, szczegółową instrukcję.  



6 Lalka przytulanka do 

samodzielnego uszycia 

Cena: 33 zł 

 
 

Płeć: dla dziewczynki i dla chłopca (czemu nie!) 

Wiek: od 5 lat 

To wspaniała kreatywna zabawa, także z mamą. Wysokość lalki po uszyciu to ok. 35 cm. W 

zestawie znajdują się wszystkie niezbędne przybory do własnoręcznego stworzenia przytulanki, 

czyli filcowe elementy, bawełniane nici, plastikowa igła, wypełniacz oraz instrukcja.  

7 Piasek Kinetyczny 1 kg 

Cena: 33 zł 

 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 3 lat 

Jest to materiał plastyczny będący pochodnią modeliny. Dzięki swym właściwościom 

kinetycznym, drobinki piasku przyciągają się i piasek nie rozsypuje się bezładnie. Jednocześnie 

zachowuje swoją plastyczność co pozwala stworzyć cudowne kształty np. zamki, budowle itp. 

Piasek jest wysoce lepki, ale jednocześnie nie przykleja się do rąk, ubrań czy innych przedmiotów. 

Do kształtowania piasku nie potrzeba również wody ani dużo siły, a na koniec zabawy powróci on 

do swojej oryginalnej postaci. Magiczny piasek wyprodukowany jest z bezpiecznych składników, 

w tym olejków nawilżających, co sprawia że jest bezpieczny dla dzieci, a zabawa z nim jest bardzo 

relaksująca. Produkt posiada certyfikat CE. 

Zestaw zawiera: piasek kinetyczny w czterech (losowych) kolorach po 250 g każdy, 3 foremki do 

wycinania, 4 foremki do budowy, 5 narzędzi do modelowania.  

 

8 Zestaw 25 gier edukacyjnych 

Cena: 35 zł 

 
 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 5 lat 

Doskonały zestaw aż 25 gier w jednym pudełku, sprawdzi się zarówno w domu jak i na wakacjach, 

zapewniając dużo zabawy dzieciom, jak i trochę straszym. 

Gry: 12 gier na planszy do warcabów: m.in. 6 rodzajów gry warcaby, halma, wilki i owce; 3 gry 

na planszy chińczyka; pchełki; 7 rodzajów domina; bierki; trójkąt bermudzki 

Pudełko zawiera: dwustronną planszę, 16 pionków wysokich, 32 pionki niskie, 28 bierek, trójkąt, 

15 kołków, kostkę do gry, 28 kamieni domino, miseczkę do pchełek, 4 pchełki duże, 16 małych 

pchełek, instrukcję. 



9 Gra Edukacja drogowa 

Cena: 36 zł 

 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 7 lat 

Gra zaznajamia dziecko ze znakami drogowymi i regułami zachowania w przestrzeni miejskiej. 

Dzieci przesuwają pionki po planszy i zależnie od pola na jakie trafią, odpowiadają na pytania, 

obserwują zachowania na obrazkach i rozpoznają znaki drogowe. Gracz, który jako pierwszy 

bezpiecznie dotrze z domu do szkoły, wygrywa.  

Gra m.in. uczy dziecko rozpoznawania zachowań prawidłowych i nieprawidłowych, 

odpowiedzialności za siebie i innych, podejmowania decyzji i wykonania czynności celowych.  

Pudełko zawiera: dużą planszę, 66 kart, 33 znaki drogowe, 4 pionki, kostkę do gry, 1 szkołę, 

instrukcję. 

10 Listy od Feliksa – książka cz. 1 

Cena: 42 zł 

 
 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 5 lat 

Pod koniec wakacji wydarzyło się coś strasznego. Na lotnisku zaginął pluszowy zając Zosi - 

Feliks. To prawdziwe nieszczęście, ponieważ Zosia i Feliks nigdy się nie rozstają. Gdy zaczynają 

się lekcje w szkole, do Zosi przychodzi list z Londynu - od Feliksa. 

 

Urocza opowieść pluszowego zająca wprawi wszystkich milusińskich w zdumienie i stanie się 

źródłem niezapomnianych przeżyć. Feliks ma dar obserwacji, w ciekawy i przystępny dla dzieci 

sposób opisuje mieszkańców i kraje, które odwiedził. Prawdziwe listy i walizka ze wspomnieniami 

z podróży czynią tę podróż realną. 

 

11 Nowe listy od Feliksa – książka 

cz. 2 

Cena: 42 zł 

 
 

Płeć: dla chłopca i dziewczynki 

Wiek: od 5 lat 

Podczas wycieczki szkolnej w dużym muzeum stało się coś dziwnego: nagle zniknął pluszowy 

zając Zosi. To bardzo smutne, ponieważ Zosia i Feliks są nierozłączni. Kilka dni później nagle 

przychodzi prawdziwy list, wiadomość od Feliksa prosto ze średniowiecza. 

 

Kolejne przygody pluszowego zająca Feliksa. Tym razem listy od Feliksa w ciekawy, pouczający i 

pełen humoru sposób przenoszą nas w dawno minione czasy. Duża mapa z ważnymi datami w 

historii świata pomogą nam w odkryciu tajemnic przeszłości. Każdy z sześciu listów znajduje się w 

oddzielnej, prawdziwej kopercie ze znaczkiem pocztowym. 

 

 


