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KIM JESTEŚMY?
Drodzy Klienci, 

niniejszy Katalog zawiera artykuły sportowe,
materiały kreatywne oraz ofertę atrakcyjnych
pomocy dydaktycznych wspomagających etapy
rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 

Produkty zebrane w tym katalogu to zbiór
konkretnych rozwiązań, które wspierają rozwój
dużej i małej motoryki dziecka, jak i przykłady
nagród czy upominków zachęcających Malucha
do aktywnego spędzania czasu. 

Rozwiązania proponowane w naszej ofercie 
 sprzyjają bezpiecznej zabawie, nauce, jak i
efektywnemu wypoczynkowi. 

Misją naszej firmy Codziennie-aktywni.pl jest
promowanie zdrowego i aktywnego życia u
dzieci i młodzieży, a także wspieranie lokalnych
inicjatyw sportowych. 

 

Dla ułatwienia nawigacji po ofercie, katalog
został podzielony na 3 kategorie tematyczne:
duża motoryka, mała motoryka i artykuły
kreatywne.  

Produkty zawarte w tym Katalogu to tylko
część naszej oferty. Dlatego, jeżeli interesują
Cię inne produkty napisz do nas! Dołożymy
wszelkich starań, aby zrealizować Twoje
zamówienie. 

Zamówienia można składać mailowo na adres
sklep@codziennie-aktywni.pl

Zapraszamy również do odwiedzin naszego
sklepu internetowego: 
www.codziennie-aktywni.pl

Życzymy udanych zakupów i wielu inspiracji!
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94,90 zł

1,2 m

229,90 zł

2,5 m

359,90 zł

4 m

399,90 zł

1,4 m

W skład zestawu wchodzi:
chusta wzmacniana taśmą i 12 uchwytami, dodatki 
na rzep: gwiazdy x 10, planety x 9, astronauta x 1,
satelita x 1, praktyczny, kolorowy pokrowiec z
uchwytem.

DUŻA MOTORYKA
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Prawidłowy rozwój motoryki u przedszkolaka wymaga stymulowania koordynacji ruchowej
wpływającej na ogólną sprawność. Aby pomóc w jej rozwijaniu warto zdecydować się na zabawki
motoryczne, które są związane z koordynacją ruchową i budowaniem siły. 

CHUSTA ANIMACYJNA

Dostępne również w innych wymiarach. 

Profesjonalna chusta animacyjna Akson. Średnica 1,2m. 
Wytrzymała, bezpieczna, 100% tęczowa.

CHUSTA EDUKACYJNA 
- UKŁAD SŁONECZNY

64,90 zł

3 m

89,90 zł

5 m

ANIMACYJNA GUMA SENSORYCZNA

Dostępna również w innych wymiarach. 

Idealne narzędzie do zabaw w grupie, które pomaga utworzyć koło
podczas zajęć. Długość po naciągnięciu zwiększa się dwukrotnie. 



49,90 zł

319,90 zł
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MATA ANIMACYJNA - STÓPKI
Wymiary: 50x200 cm. Wykonana z wytrzymałego
materiału. Rozwija koordynację i sprawność
ruchową.

W skład zestawu wchodzi mata o wymiarach 200 cm x 200 cm 
z 16 otworami o średnicy 30 cm, 6 plastikowych szpilek, praktyczny
pokrowiec.

MATA ANIMACYJNA - ZIELONA

Mata animacyjna wykonana z wytrzymałego i łatwego
w utrzymaniu czystości materiału. Celem gry jest
naśladowanie ruchów drugiego uczestnika. 

49,90 zł

MATA - NAŚLADUJ MÓJ RUCH
2 SZT. 

W zestawie znajduje się 11 plansz z prostymi ćwiczeniami 
i 1 plansza "Trener". Plansze są wykonane z wytrzymałego i łatwego 
w utrzymaniu czystości materiału. Idealne do przeprowadzenia
rozgrzewki. Wymiar jednej planszy: 50 x 50 cm

99,90 zł

PLANSZE ANIMACYJNE
12 SZT. 



269,90 zł

500 szt.

529,90 zł

1000 szt.

1 999,90 zł
150 x 150 x 50 cm

2 499,90 zł
165 x 165 x 50 cm

 2 899,90 zł
200 x 200 x 60 cm
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AKCESORIA DO SUCHEGO BASENU 
Kształtki to idealne uzupełnienie suchego basenu z piłkami - dopasowane wysokością do ściany basenu umożliwią
bezpieczne wejście. Akcesoria przeznaczone są do ćwiczeń ruchowych we wszystkich grupach wiekowych dzieci.

PIŁKI 8 CM

Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych i rozmiarowych. 

Zestaw różnokolorowych piłeczek do basenu, kojca, namiotu itp. 
Produkt wysokiej jakości. Świetnie sprawdzają się także w zabawach
animacyjnych z kolorową chustą animacyjną. Piłki są elastyczne, dzięki
czemu nie pękają i są bezpieczne dla dzieci.

SUCHY BASEN

Dostępne również w innych wymiarach. 

Basen wykonany jest z pianki o podwyższonej gęstości, dzięki
czemu zapewnia sprężystość ścianek oraz dużą wytrzymałość
produktu. To nieodłączny element każdej sali zabaw i nie tylko! 

349,90 zł
100 x 50 x 50 cm

279,90 zł
50 x 50 x 50 cm

329,00 zł
100 x 50 x 50 cm

499,90 zł
60 x 60 x 90 cm

439,90 zł
60 x 60 x 90 cm

KLINKOSTKASCHODY

1549,90 zł

3000 szt.



5,90 zł

1 szt.

34,90 zł

6 szt.

364,90 zł
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SZARFA SZKOLNA - RÓŻNE KOLORY
Szarfa gimnastyczna jest wykonana z miłego w dotyku i wytrzymałego
materiału o żywych barwach. Dostępne kolory: różowy, żółty, zielony,
niebieski, czerwony, pomarańczowy, fioletowy, biały. 

PODUSZKI - ZESTAW LICZB

Do wyboru zestaw liczb: 1-10 lub 11-20

W skład zestawu wchodzi 10 poduszek. Poduszki są wykonane 
z ekoskóry, o wysokości 6 cm. 
Dzięki swojej strukturze są bardzo łatwe do dezynfekcji.

29,90 zł

WORECZKI GIMNASTYCZNE - EMOCJE
Zestaw zawiera 6 woreczków z nadrukiem w 6 kolorach. Woreczki
gimnastyczne to wyjątkowa pomoc w czasie zabaw animacyjnych,
dydaktycznych i zajęć korekcyjno-ruchowych.

49,90 zł

WORECZKI GIMNASTYCZNE - CYFERKI
Zestaw zawiera 10 woreczków z nadrukiem w 6 kolorach. Bezpieczne,
lekkie, wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku i wytrzymałej tkaniny
w wyrazistych kolorach.

W ofercie posiadamy również woreczki gimnastyczne - alfabet.



49,90 zł

W zestaw wchodzi 12 klocków drewnianych, 72 kolorowe litery.
Alfabet zawiera polskie znaki. 

21,90 zł

MAŁA MOTORYKA
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Czynności wchodzące w zakres motoryki małej są pobudzane poprzez naśladowanie, percepcję,
motorykę dużą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Motoryka mała odnosi się do czynności
związanych z użyciem palców i dłoni. 

Klocki edukacyjne - 300 elementów. Słomki wspaniale rozwijają
wyobraźnię i poprawiają zdolności manualne. Elementy można dowolnie
ze sobą łączyć. Produkt spełnia wymagania norm unijnych. 

KLOCKI DREWNIANE - ALFABET

SŁOMKI KONSTRUKCYJNE

29,90 zł

Zestaw 10 pluszowych maskotek - zwierzaków. Pacynki na palce
są w kształcie: hipopotama, słonia, królika, kaczki, krowy, psa,
pandy, niedźwiedzia, myszy i żaby. 
Wymiary: długość 6,5-7 cm, szerokość 5,5-6 cm. 

PACYNKI

IDEALNE NA NAGRODĘ



4,90 zł
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21,90 zł

PLASTELINA
Masa do modelowania nie twardniejąca, nie brudzi rąk.
Przyjemna w dotyku, bardzo plastyczna i niezbyt ciągliwa.
Bardzo łatwo w modelowaniu. 12 kolorów. 

Zestaw dwóch glinek samoutwardzalnych Slimebox to gwarancja
kreatywnej zabawy. Pozwala na stworzenie własnoręcznych
figurek np. słodkich donutów.

28,90 zł

FARBA FLUO - ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI
Nasycony kolor farby, która świeci w ciemności, łatwo się nakłada 
i szybko schnie, wydajna. Pojemność: 250 ml

18,90 zł

KREDKI ŚWIECOWE
Plastikowe, wytrzymałe kredki, o jednolitej budowie i wyjątkowo
intensywnej kolorystyce, 24 kolory.

GLINKA SAMOUTWARDZALNA 

25,90 zł

FARBY TEMPEROWE
Zestaw farb szkolnych w 7 kolorach. Idealne do malowania na
grubym papierze, brystolu, drzewie, suchych liściach czy figurek z
masy do modelowania. 

IDEALNE NA NAGRODĘ

IDEALNE 

NA NAGRODĘ
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59,90 zł

Cymbałki 15 tonowe wraz z pałeczkami.
Umuzykalniają, rozwijają wyczucie dźwięku, poczucie rytmu,
koordynajcę ruchową, kreatywność. W skład zestawu wchodzą
cymbałki wraz z pałeczkami.

389,90 zł

DZWONKI NACISKANE

TRÓJKĄT
Wykonany z wysokiej jakości polerowanej stali, charakteryzuje się
bogatym, wysokim dźwiękiem. Specjalna silikonowa zawieszka nie
tłumi wybrzmienia.

DZWONKI SOPRANOWE

ŚWIAT MUZYKI

Dzwonki naciskane diatoniczne to najprostszy w użyciu
instrument melodyczny. Posiadają 3 stopki, które zawsze
dopasują się do powierzchni, na której stoją. Kolory są zgodne
z systemem Chroma-Notes, czyli tym samym, co Bum Bum
Rurek. 

Instrumenty muzyczne dla dzieci to wspaniała możliwość do kreatywnej zabawy. Dzieci uwielbiają
nie tylko kolorowe zabawki, ale także wszystkie, które wydają niezwykłe dźwięki. W naszej ofercie
przedstawiamy przykłady bardzo prostych, jak i fantastycznych instrumentów muzycznych.
Zabawki zostały wykonane z najwyższą dbałością . 

14, 90 zł

7 cali

18,90 zł

9 cali
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4,99 zł

MARAKASY
Zabawka edukacyjna dla dzieci. W skład zestawu wchodzą 2 sztuki
jednokolorowych grzechotek z drewnianą rączką. Idealnie sprawdzą się
w ćwiczeniach rozwijających poczucie rytmu i koordynację ruchową. 

379,90 zł

BUM BUM RURKI - ZESTAW
PRZEDSZKOLNY MAŁY

Zestaw jest złożony z 1 zestawu diatonicznego, na którego
dźwiękach można ze starszakami grać proste melodie korzystając 
z książeczki Bum Bum Przedszkole. W zestawie znajdują się
również 2 zestawy Pentantoniczne. Dodatkowo czerwony worek. 

Zestaw zawiera 20 rurek, w tym: 3 sztuk rurek; C', D", E'C’, D’, E’, G’,
A’, C’’, 1 sztuka rurek: F’, H’ *

12,90 zł

KSIĄŻKA "NAJŁATWIEJSZE PIOSENKI" 

Na tę nietypową publikację składają się dwie uzupełniające się
książki. W obu przedstawione są te same piosenki, ale w różny
sposób. Piosenki są zapisane kolorowymi nutami w standardzie
CHROMA-NOTES™ czyli zgodnie z kolorystyką Twoich Bum Bum
Rurek®. Każdy dźwięk ma swój konkretny, niepowtarzalny kolor.

5,90 zł

SHAKER EGG
Jajko grzechotka rozwijaja poczucie rytmu koordynację ruchową oraz
kreatywność. Sprzedawane na sztuki w losowych kolorach. 

IDEALNE 

NA NAGRODĘ



KONTAKT

NIP: 7292672358

ul. Kossaka 18/40, 93-209 Łódź

          794 584 141 (od pn do pt, w godz. 8:00-16:00)

           sklep@codziennie-aktywni.pl

www.codziennie-aktywni.pl


