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zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu

zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne
dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej

zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych

gimnastykę korekcyjną dla dzieci
z wadami postawy

zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju mowy

zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych

Pomoce wspierające INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU DYDAKTYCZNEGO, dla łatwiejszego wyszukiwania,
oznaczyliśmy rysunkami naszego firmowego krokodylka. Każdy rysunek reprezentuje odpowiednio:
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Trzy plansze uczą techniki czytania 

zwanej „ślizganiem się” z głoski 

na głoskę (z litery na literę). 

Zaopatrzone są w komentarz 

metodyczny. Do pracy z planszami 

wykorzystujemy klocki LOGO® 

(nabywane oddzielnie). Wymiary: 

297×210 mm (format A4).

Plansze do początkowej

nauki czytania

Tablica magnetyczna biała w ramie
Dostępne rozmiary: 30x45 / 40x50 / 45x60 / 60x90 cm

Starannie wykonana biała 
tablica magnetyczna do 
ćwiczeń uczniowskich, 
grupowych lub klasowych 
z zakresu pisania, 
grafomotoryki oraz 
tworzenia obrazków za 
pomocą dołączonych 3 
pisaków (ścieranych na 
mokro) lub elementów 
magnetycznych (nie 
dołączone). W estetycznej 
ramie aluminiowej.

Wesoła zabawa w „wyskakiwanie” wyra-
zów z dywanikowych literek spodoba się 
każdemu dziecku. Glottodywanik utrwala 
znajomość literek oraz doskonali koordyna-
cje wzrokowo-ruchową. Wygodny w użyciu 
w warunkach przedszkolnych, szkolnych czy 
plenerowych. W zestawie 2 dywaniki: jeden z lite-
rami podstawowymi, a drugi z literami niepodstawowy-
mi. Glottodywaniki wykonane są z wykładziny PVC na którą 
naklejona jest folia samoprzylepna (ploterowa) Steiko. Wymiar 
dwóch złączonych dywaników: 200×100 cm.

Nauka ortografii
z glottodywanikiem
Książeczka  z przykładami zabaw 
z Glottodywanikami - inspiracja 
do kreatywnego wykorzystania 
Glottodywaników w pracy z grupą dzieci. Zawiera komentarz metodyczny. Format: 172×247 mm, 32 strony, 
oprawa miękka.

Alfabet
zgadywanka

Gra jest zbiorem zaga-
dek z rozwiązaniami 
w postaci obrazków 
na kartonikach, dołą-
czanych na zasadzie 
puzzli. Dopasowywanie 
znaczenia i kształtu kar-
tonika to zabawa, która ćwiczy czytanie ze zrozumieniem, rozwija 
logiczne myślenie dzieci oraz koncentrację uwagi. Rozwija spo-
strzegawczość, kształci umiejętność rozpoznawania i nazywania 
przedmiotów. Grupa wiekowa: 3 – 8, liczba graczy: 1 – 4, skład: 
27 dwudzielnych kartoników i plan zajęć

Klocki LOGO®

Glottodywanik

Klocki LOGO służą do zabawy i nauki wymowy, 
czytania, pisania, ortografii i matematyki.
W kasecie znajduje się 150 klocków
z umieszczonym na nich pełnym zestawem

44 liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych
i matematycznych (całość umieszczona

jest w walizce wykonanej
z tworzywa PVC). Zielony szlaczek 

u dołu każdego z czterech 
wariantów liter umożliwia 
właściwe umieszczanie oraz 
postrzeganie liter. Klocki są 

nieocenioną pomocą dla dzieci
od lat 3. Autor: Bronisław Rocławski.

Plansza: Abecadło
Plansza ścienna Abecadło 
zawiera wszystkie litery 
alfabetu polskiego oraz 
przykładowe słowa wraz
z ilustracjami. Wymiary 
70×100 cm, dwustronnie 
foliowana, z listwą 
metalową i zawieszką.

Popularna gra w 
odnajdywanie par. Obrazki 
przedstawiają przedmioty 
oraz pierwsze litery ich 
nazw. Wiek graczy: 4-8 lat, 
liczba graczy: 2-4, wymiary: 
183×111×36 mm. Skład: 54 
kartoniki, instrukcja.

MEMO A-Ż – gra

Plansza: Alfabet,
podział głosek,
podział spółgłosek
Plansza ścienna Gramatyka 
języka polskiego zawiera 
litery polskiego alfabetu 
oraz ich podział na głoski
i spółgłoski. Wymiary 
70×100 cm, dwustronnie 
foliowana, z listwą 
metalową i zawieszką.

Zabawy z klockami LOGO®
Książka jest pomocą dla nauczycieli i rodziców zawierająca propozycje zabaw edukacyjnych (wiek >3) z użyciem klocków LOGO®. Format: 220×185 mm, 40 stron, oprawa miękka. Autor: 
Bronisław Rocławski.

Litery podstawowe i niepodstawowe
z zaznaczonym kierunkiem kreślenia
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Alfabet – układanka
Alfabet – układanka polecana jest dla uczniów

młodszych klas szkół podstawowych oraz do ćwiczeń
z nauką alfabetu. Gra pozwala zapoznać się dziecku

z graficznym kształtem literek. Ilość graczy 2-6, wiek >5, 
wymiary: 225×125×3 mm, skład: 18 dwustronnych

tafelków, na których znajdują się litery.

Alfabet i cyfry polisensoryczne

Owoce, warzywa i szlaczki
Ćwiczenia grafomotoryczne
usprawniające rękę piszącą

Grawerowane litery wielkie i małe pisane oraz cyfry umieszczone 
na płycie HDF „6" służą do: prezentowania dzieciom wzorów 
polskich liter i cyfr pisanych, utrwalania liter i cyfr pisanych, 

ćwiczenia umiejętności prawidłowego pisania liter i cyfr pisanych 
oraz zachowania właściwego kierunku pisania poprzez: wodzenie 
palcem po śladzie litery / cyfry zgodnie z prawidłowym kierunkiem 

pisania • przesuwania kulki po śladzie litery / cyfry zgodnie 
prawidłowym kierunkiem pisania • toczenie kulki po śladzie litery 
/ cyfry • rozpoznawanie kształtu litery / cyfry poprzez sam dotyk 
z zakrytymi oczami • odgadywanie jaka to litera / cyfra poprzez 
zagadki rysunkowe. W skład zestawu wchodzi: alfabet i cyfry 

polisensoryczne 88 sztuk, w tym 39 małych liter z dwuznakami, 
39 wielkich liter z dwuznakami, 10 cyfr. Całość w drewnianej 

skrzyneczce z podpisanymi przegródkami.

Zeszyt opracowano z myślą o dzieciach mających trudności 
z kształtnym pisaniem. Zawarte tu ćwiczenia – uczące pra-
widłowego kreślenia i łączenia liter – poprzedzone zostały 
zadaniami, które pomagają poprawić sprawność ręki i przy-
gotowują do wysiłku związanego z nauką pisania. Zeszyt jest 
przeznaczony dla jednego dziecka. Format: 148×210 mm, 
72 strony, oprawa miękka. Autor: Renata Anna Hływa.

Zestaw
woreczków szkolnych
z nadrukowanymi
literami alfabetu

Zestaw 6 kostek-
-liter alfabetu

Pomagają zapoznać się z 
wyglądem poszczególnych liter 
oraz umożliwiają układanie wyrazów. 
Mogą także służyć do oznaczania zawodników 
w różnych zabawach ruchowych lub sportowych. 
Skład: 24 woreczki z materiału poliestrowego wypełnione 
granulatem zbożowy 11×13×2,5 cm. 

Zestaw 6 kostek wykonanych 
z pianki obszytej skajem 
zawierających litery alfabetu 
(A, B, C, D, E, F, G, H ,I, J, 
K, L , Ł, M, N, O, P, R, S, T, 
U, W, Y, Z). Służą do zabaw 
edukacyjnych. Wymiary 
każdej kostki: 30×30×30 cm.

Zestaw 63 kartoników z obrazkami

i podpisami umieszczonymi w liniaturze. 

Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne 

przez przedszkolaka, a słowa pod nimi 

umieszczone, dzięki odstępom między 

literami, można bez trudu wykorzystać 

do ćwiczeń wszystkich syntez i analiz, 

doprowadzających dzieci do czytania

i pisania. Autor: Bronisław Rocławski.

Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe
do nauki czytania i pisania

Od A... do Z

Sokole oko

Zestaw tablic demonstracyjnych „Od A… do Z” to 
pomoc dydaktyczna przeznaczona dla dzieci, które 
poznają nowe litery i słowa. Tablice służą do nauki 
liter metodą skojarzeń: litera — wyraz — obraz. 
Zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Tablice są trwałe 
i estetyczne, wykonane z grubego kartonu. Każda 
tablica przedstawia inną literę, z jednej strony znaj-
duje się zapis litery oraz obrazek z podpisem, nato-
miast z drugiej – kilka innych wyrazów zaczynają-
cych się na tę literę i odpowiadające im obrazki. Ilość 
graczy: 2-4, wiek >3, wymiary: 370×220×50 mm.

Bystrość i dobra pamięć to nieodłączne elementy, które przyśpieszają proces 
nauki. Jeśli dodatkowo chcesz poćwiczyć refleks, to sięgnij po interesującą 
grę edukacyjną „Sokole oko”. Zabawa to starannie opracowany zestaw aż 8 
gier, w skład których wchodzi: „Bystre oczko”, „Sokole oko”, „Skojarzenia”, 
„Bingo obrazkowe”, „Bingo skojarzenia”, „Bingo – oczko”, „Zgadula!, tak-
że „Niby — lotek”. Gry mobilizują do myślenia, skłaniają do zadawania pytań
i szukania na nie odpowiedzi, a ponadto jednoczą graczy. Ilość graczy: 1-4, wiek 
>4, wymiary: 210×340×30 mm.

Część 2

Część 1

Na 63 kartonikach znajdują się obrazkiz podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne przez przedszkolaka, a wyrazy pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich rodzajów syntez i analiz, które przygotowują dzieci do czytania i pisania. Pudełko 235×170 mm. Autor: Bronisław Rocławski.

Zestawy edukacyjne:
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Słownik uczy poprawnej wymowy 
wyrazów, poprawnego czytania 
wyrazów, ich poprawnego 
dzielenia na głoski i poprawnego 
zapisywania. Na końcu książki 
znajdują się szczegółowe reguły 
zapisywania głosek literami
w wyrazach. Format: A4, 244 
strony, oprawa miękka.
Autor: Bronisław Rocławski.

JUŻ CZYTAM – gra
Gra, która ma ułatwić czytanie. 
Składa się z 12 podpisanych 
portretów zwierząt. Nazwa 
każdego zwierzęcia składa się 
z 4 liter. Wiek graczy: 4-7 lat, 
liczba graczy: 1-4, wymiary: 
183×111×36 mm, skład:12 
obrazków podzielonych na
4 elementy, kostka, instrukcja.

Interaktywny program eduROM
Język polski „Czytam i piszę”

Plansze interaktywne 2.0
Edukacja Wczesnoszkolna

Pasjonująca interaktywna gra edukacyjna dla 
dzieci, która nauczy czytać i pisać. Program 
komputerowy wprowadza dziecko w świat 
emocjonującej przygody z literkami, dzięki 
której nauczy się czytać płynnie i ze zrozu-
mieniem oraz przyswoi sobie reguły po-
prawnego pisania Zawiera: 176 różnorod-
nych zadań • ponad 200 multimedialnych 
stron • zróżnicowany stopień trudności 
zadań • gry utrwalające pisownię trudniej-
szych wyrazów • setki ilustracji i animacji • piosen-
ki, wierszyki, fragmenty baśni. Przeznaczony również dla dzieci
z zaburzeniami czytania i pisania. Umożliwia śledzenia postępów w nauce 
poprzez: rejestr wyników • tablica rekordzistów • stopniowalny poziom 
trudności zadań. Wymagania sprzętowe: Dla systemów Windows 98/ME: pro-
cesor Pentium II 300 MHz • 128 MB pamięci operacyjnej. Dla systemów Windows 
2000/XP/Vista/Windows 7: procesor Pentium II 500 MHz • 256 MB pamięci ope-
racyjnej. Pozostałe parametry: 50 MB wolnej przestrzeni na dysku • karta grafiki 
pracująca z rozdzielczością 800×600 • napęd CD ROM/DVD x24 • 16-bitowa kar-
ta dźwiękowa • Internet Explorer 5.5 lub wyższy • mysz • głośniki lub słuchawki.

Edukacja wczesnoszkolna. Plansze inte-
raktywne 2.0 to program komputerowy 
składający się z kilkudziesięciu plansz 
interaktywnych. Zawarte w nim treści 
edukacyjne zostały przygotowane zgod-
nie z podstawą programową nauczania 
obowiązującą w klasach 1-3 szkoły pod-
stawowej. Plansze składają się z przygo-
towanych specjalnie dla najmłodszych uczniów gier, łamigłówek, 
prezentacji oraz filmów edukacyjnych. Towarzyszą im także do-
datkowe narzędzia multimedialne, które pozwalają na efektywne 
przekazywanie treści nauczania oraz zwiększają poziom skupienia 
uwagi uczniów. Dopisywanie komentarzy, możliwość zaznaczania 
lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy 
ułatwiają nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej 
lekcji, dają dzieciom możliwość zdobywania nowych wiadomości 
i doskonalenia umiejętności. Zalecane jest wyświetlanie programu 
za pomocą rzutnika multimedialnego. Korzystanie z programu w 
połączeniu z tablicą interaktywną dodatkowo wzbogaca lekcję. 
Minimalne wymagania sprzętowe: Obsługiwane systemy operacyjne: Win-
dows 2000/XP/Vista/7 • Procesor Pentium III 1,4GHZ, lub lepszy • Minimum 
512 GB pamięci RAM (zalecane 1 GB) • 300 MB wolnego miejsca na dysku 
twardym • Karta graficzna, z minimalną rozdzielczością 800×600 • Karta 
dźwiękowa zgodna ze standardem Sound Blaster • Napęd płyt CD-ROM x32.

Słownik ortograficzno-oftofoniczny
Nauczanie początkowe

Słownik ortograficzno-oftofoniczny
dla klas 0-IV
Przewodnik metodyczny

Przewodnik wprowadza 
nauczyciela w nowe metody 
nauki ortografii, objaśnia 
reguły pisowni, zawiera także 
krytyczne uwagi o tradycyjnej 
ortografii. Format: A4, 48 
stron, oprawa miękka.
Autorzy: Izabela
i Bronisław Rocławscy.

Logopedyczno-glottodydaktyczna gra planszowa „Przygoda z głoskami syczącymi
i szumiącymi” służy ćwiczeniu w zabawie słuchu fonemowego, wymowy wyrazów 
zawierających głoski syczące (s, z, c, dz) i szumiące (sz, ż, cz, dż), uczy wyróżniania 

głosek w wyrazach (analizowania wyrazów na głoski), doskonali liczenie. Gra uczy także 
działania zespołowego. W wyrazach zaznaczono litery podstawowe i niepodstawowe, 
co powinno ułatwić podział wyrazów na głoski. Wieloznaki są również podane w takiej 

postaci, że z podziałem na głoski nie powinno być większych problemów. Gra jest 
przeznaczona dla 2-4 graczy. Autor: Bronisław Rocławski.

Logopedyczno-glottodydaktyczna gra planszowa „Przygoda z głoskami r, l, j” służy 
ćwiczeniu w zabawie słuchu fonemowego (odróżnianiu głosek), wymowy wyrazów 

zawierających głoski r, l, j, uczy wyróżniania głosek w wyrazach (analizowania wyrazów 
na głoski), doskonali liczenie. Gra uczy działania zespołowego. W wyrazach zaznaczono 

litery podstawowe i niepodstawowe, co powinno ułatwić podział wyrazów na głoski. 
Wieloznaki są również podane w takiej postaci, że z podziałem na głoski nie powinno być 
większych problemów. Gra jest przeznaczona dla 2-4 graczy. Autor: Bronisław Rocławski.

Trójkątne nasadki na ołówek
Nasadki przeznaczone są dla dzieci prawo-
i leworęcznych, które nieprawidłowo trzymają 
narzędzie pisarskie. Pomagają kontrolować 
siłę nacisku na narzędzie i niwelują męczenie 
dłoni podczas pisania lub rysowania.
W komplecie znajdują się 3 sztuki nasadek.

Logopedyczno-glottodydaktyczna gra planszowa „Przygoda z głoskami 
dźwięcznymi i bezdźwięcznymi” służy ćwiczeniu w zabawie słuchu fonemowego, 

wymowy wyrazów zawierających głoski dźwięczne (b, d, dzi, g, w, z, zi, ż) i ich 
odpowiedniki bezdźwięczne (p, t, ci, k, f, s, si, sz), uczy wyróżniania głosek w 

wyrazach (analizowania na głoski), doskonali liczenie i spostrzegawczość wzrokową. 
Gra jest przeznaczona dla 2-4 graczy. Autor: Bronisław Rocławski.

Gry planszowe:
Przygoda z głoskami...

... syczącymii szumiącymi
... dźwięcznymi

i bezdźwięcznymi... r, l, j
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Krzyżówkowy zawrót głowy
układanka

Gra Lotto – Ortografia

Quiz ortograficzny

Odlotowa ortografia

Gra puzzlowa  Krzyżówkowy zawrót głowy to 
zabawa towarzyska polegająca na układaniu 
wyrazów z losowo wybranych elementów, na 
których umieszczone są litery polskiego alfabetu. 
Gra została stworzona z myślą, o dzieciach w wieku 
wczesnoszkolnym po to, by pomóc im w nauce
literek i podstaw ortografii. Dzięki grze dziecko
w niezauważalny dla niego sposób przyswaja sobie 
podstawy języka polskiego, uczy się nowych wyrazów, 
zapamiętuje podstawowe reguły ortograficzne. Ilość 
graczy: 1-4, wiek >6, wymiary: 275×185×35 mm, 
skład: 70 elementów, instrukcja gry.

Przebieg gry w lotto polega na odszukaniu na 
swojej planszy odczytywanego przez krupiera 
przedmiotu i zgłoszeniu krupierowi chęci 
wykupienia kartonika. Wykupienie następuje 
poprzez poprawne ortograficzne odwzorowanie 
wyrazu, np. przez przeliterowanie, bądź napisanie 
go. Zdobyty kartonik umieszcza się na swojej 
planszy. Ten z uczestników, który pierwszy zakryje 
swoją planszę „zdobytymi” tafelkami, zostaje 
zwycięzcą. Wiek: od 6 lat, liczba graczy: 2-6
osób, skład: 6 dwustronnych, twardych plansz,
54 dwustronne sztywne tafelki, 16 tafelków do gry 
„szczęśliwa koniczynka”, instrukcję gry.

Gra umożliwia wzrokowe 
zapamiętywanie poszczególnych 
wyrazów, co jest kluczem 
do opanowania ortografii. 
Zróżnicowanie kart daje 
możliwość ćwiczenia 
poszczególnych trudności 
ortograficznych np. tylko
ch i h. Dołączony 
komentarz wyjaśnia zasady 
pisowni z ó i u, ch i h, rz i ż. Wiek graczy: 7-12, 
liczba graczy: 1-6, wymiary: 272×189×36 mm, 
skład: 36 żetonów z literami,80 żetoników, 90 
kart, 1 czytnik z folii, instrukcja.

Jest to słownik ortograficzny 
dla najmłodszych. 56 
ciekawych, kolorowych
i zabawnych ilustracji 
przybliża dziecku pisownię 
wyrazów z ż, rz, u, 
ó, h, ch. We wstępie 
zaprezentowano ciekawe 
formy nauki ortografii: gry 

Odlotowe opowiadanie i Grunt to 
rodzinka oraz turniej Bystre oko. Dla ułatwienia 
nauki zastosowano klucz kolorystyczny. Aby 
dziecko mogło łatwo odnaleźć potrzebny wyraz, 
na końcu książki umieszczono słownik, w 
którym znajdują się wszystkie słowa użyte na 
planszach i wiele innych. Format: 148×210 mm, 
96 stron, oprawa twarda. Autor: Józef Częścik.

Prezentowany materiał obrazkowo-wyrazowy (układanki, uzupełnianki, malowanki) umożliwia utrwalanie poprawnej 

wymowy spółgłosek dźwięcznych oraz różnicowanie w mowie i w piśmie spółgłosek będących w opozycji dźwięczna 

– bezdźwięczna z uwzględnieniem pozycji głoski w wyrazie (nagłos, śródgłos). Ćwiczone głoski to: w–f, z–s, ż(rz)–sz, 

ź(zi)–ś(si), dz–c, dż–cz, dź(dzi)–ć(ci), b¬–p, d–t, g–k. Publikacja składa się z: 34 plansz z kolorowymi rozsypankami 

obrazkowo-wyrazowymi oraz z zestawami obrazków i wyrazów do utrwalania i różnicowania głosek poszczególnych 

opozycji – dla nauczyciela • ćwiczenia z wykropkowanymi obrazkami, rozsypanymi literami i ciągami liter do 

utworzenia podpisu oraz obrazkami do kolorowania, wyrazami z lukami sylabowymi i literowymi do uzupełnienia

– dla jednego ucznia. Autor: Barbara Sawicka.

Prezentowany w tej części materiał przeznaczony jest do ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę i różnicowanie 

spółgłosek będących w opozycji dźwięczna – bezdźwięczna w zdaniach, a także do usprawniania techniki czytania 

i pisania. Materiały zawierają: 33 plansze z kolorowymi obrazkami (każdy obrazek do pocięcia na 4 części) 

przedstawiającymi różne sytuacje oraz ze zdaniami stanowiącymi podpisy do tych obrazków - dla nauczyciela

• ćwiczenia z konturami kolorowych obrazków do kolorowania przez dzieci młodsze, rozsypanymi wyrazami z lukami 

literowymi do uzupełnienia i ułożenia oraz liniaturą do zapisania zdań – dla jednego ucznia. Autor: Barbara Sawicka.

Oceny obrazkowe
stemple w zestawach
( A, B, C, D )

Stemple motywujące i oceniające pracę 
dziecka dla nauczycieli. Skład: 1 komplet
- 6 sztuk stempli w pudełku plastikowym.

Trening słuchu
naucz się rozróżniać głoski

Nowoczesny program eduka-

cyjny do ćwiczenia słuchu fone-

matycznego, czyli umiejętności 

rozróżniania głosek, przezna-

czony dla dzieci w wieku 5-12 

lat. Program składa się z multi-

medialnych ćwiczeń, w ramach 

których w formie zabaw i gier 

dziecko ćwiczy rozpoznawanie 

głosek w izolacji, w sylabach, 

w wyrazach oraz w zdaniach. 

Program obejmuje m.in.: roz-

różnianie głosek dźwięcznych

i bezdźwięcznych o tym samym 

miejscu artykulacji (np. „p”

i „b”), rozróżnianie głosek sy-

czących, szumiących i ciszą-

cych o tym samym sposobie 

artykulacji (np. „s”, „sz” i „ś”). 

Ćwiczenia stanowią rozwinięcie 

tradycyjnych narzędzi logope-

dycznych, zachęcając dzieci do 

pracy poprzez multimedialną 

i zabawową formę. Umożli-

wia jednoczesne śledzenie po-

stępów w nauce nawet trójki 

dzieci. Program dostosowany do 

działania zarówno na komputerach 

Windows/PC, jak i na komputerach 

z systemem MacOS. • Wymaga-

nia techniczne: System operacyj-

ny: Windows XP SP3 32-bit, Vista 

SP1, Windows 7, Mac OS X v. 10.5

• Minimalne: procesor 1,6 GHz, 1 

GB RAM, 700 MB wolnego miejsca 

na HDD, rozdzielczość 1024×768, 

głośniki, napęd CD-ROM • Zale-

cane: procesor 2 GHz, 2 GB RAM, 

700 MB wolnego miejsca na HDD, 

rozdzielczość 1280×800, głośniki, 

mikrofon, napęd CD-ROM.

Dźwięczna czy bezdźwięczna

Materiały obrazkowo-wyrazowe do utrwalania poprawnej wymowy

i różnicowania głosek oraz usprawniające technikę czytania i pisania

Wyrazy

Zdania
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Są to materiały edukacyjne
dla dzieci najmłodszych.
Każda historyjka składa się
z 6 obrazków, które dziecko ma 
ułożyć w odpowiedniej kolejności 
i włożyć do plastikowych 
kieszonek. Ciekawość i chęć 
poznania dalszej części historyjki 
będą motywowały do wykonania 

zadania. Największą zachętą będzie jednak końcowy 
efekt – duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu 
poprawnie ułożonych obrazków. Część historyjek 
dodatkowo ułatwi dziecku poznanie pewnych procesów 
mających miejsce w przyrodzie (np. jak z cebulki 
powstaje roślina) i nauczy zachowania w wyjątkowych 
sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą, pomocy 
osobom niepełnosprawnym). Pomoże również poznać 
niektóre zawody (np. stomatologa, rybaka) i procesy 
powstawania przedmiotów (np. stołu, płyty CD).
Skład: teczka A4, plansze – 21 kolorowych kart,
dodatki – plastikowe kieszonki.

Wskaźnik „dłoń”
komplet 3

Stojak do plansz na kółkach
regulowany na dwóch poziomach

Funkcjonalny, stabilny 
stojak do zawieszania 
różnego rodzaju 

plansz, tablic (np. 
Tablicy magnetycznej 
z kieszeniami, Tablicy 

„setki”) i flipchartów. 
Wykonany ze stali, 

regulowany w pionie 
(wysokość od 127 do 203 

cm) i poziomie (szerokość od 
89 do 188 cm), na 4 kółkach, 

z pięcioma zawieszkami.

6-elementowe
historyjki obrazkowe

Jest to pierwsza część propozycji do wykorzy-
stania przez nauczycieli nauczania zintegrowa-
nego w klasach I-III. Autorka przedstawiła swoje 
pomysły różnych zabaw i gier dydaktycznych, 
konkursów, zadań, ćwiczeń pisemnych i ust-
nych, zgadywanek itp. Wszystkie z nich zostały 
sprawdzone w praktyce. Zawierają one treści 
związane z językiem polskim. Książeczka: for-
mat: 220×185 mm, stron: 176, oprawa miękka. 
Autor: Jadwiga Stasica.

Jest to kolejna cześć propozycji pomysłów do 
wykorzystania przez nauczycieli w nauczaniu 
zintegrowanym w klasach I-III. Zawiera różnego 
rodzaju zajęcia, które powinny urozmaicać ży-
cie uczniów w szkole. Są to pomysły nie tylko 
na miłe spędzanie czasu, ale także na bardziej 
efektywne i dające więcej możliwości nauczycie-
lowi oraz jego wychowankom na działanie. Ksią-
żeczka: format: 220×185 mm, stron: 98, oprawa 
miękka. Autor: Jadwiga Stasica.

Zagadki Smoka Obiboka – gra

Encyklopedia dla malucha – quiz

Lotto zgadula – loteryjka

Na kartach gry znajdują się rymowane zagadki, a po drugiej 
kolorowe ilustracje-odpowiedzi. W nagrodę za prawidłowo 
rozwiązaną zagadkę dzieci otrzymują żeton pasujący do 
obrazka. Zalety gry: uczy logicznego myślenia, przygotowuje 
do rozwiązywania problemów • wzbogaca słownictwo • uczy 
formułować odpowiedzi na zadane pytania. Wiek graczy: 4-7, 
liczba graczy: 1-6, wymiary: 272×189×36 mm, skład: 135 kart, 
6 plansz, 36 żetonów, instrukcja.

Encyklopedia dla malucha jest przeznaczona dla wszystkich małych odkrywców ciekawych świata. Zabawa oparta jest na schemacie quizu. Zabawne zagadki nie znudzą malucha, a wręcz przeciwnie zachęcą go do dalszej zabawy i myślenia. Gra rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu i uczy koncentracji. Ilość graczy: 2-6, wiek >6, wymiary: 275×185×35 mm,skład: 100 dwustronnych kart z wierszowanymi zagadkami, plansza do gry, 6 różnokolorowychpionków, kostka do gry.

Gra oparta na ogólnie znanych zasadach loteryjki, usprawnia 
procesy kojarzenia obrazu z tekstem mówionym, wyrabia 
koncentrację dziecka, doskonali jego analizę wzrokową

i wyzwala pozytywne emocje. Na podstawie zestawu gracze 
mogą wymyślać inne zabawy. Ilość graczy: 2-6, wiek >4, 

wymiary: 275×185×35 mm, skład: koło losujące z ruchomą 
wskazówką,75 kart z zagadkami, 30 żetonów oraz

6 plansz, 70 elementów, instrukcja gry.

Komplet 3 wskaźników długości 60 cm, 
w różnych kolorach, zakończonych dłonią. 
Zabawne i ciekawsze od innych wskaźników.

Obudź moje zmysły
muzyka relaksacyjna

Płyta z muzyką relaksacyjną pomocna 

w organizacji zajęć relaksacyjnych, przy 

ćwiczeniach fazy wydechowej, odpoczynku 

po wytężonych ćwiczeniach ruchowych, 

opowieściach ruchowych itp

160 pomysłów
na nauczanie zintegrowane

w klasach I-III Język polski Rozwijanie
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Świat wokół nas – święta i obyczaje

Gra warta świeczki

Jest to propozycja dla nauczycieli i uczniów 
przedszkoli, klas 0 i klas I–III. Zawiera: 20 
plansz z ilustracjami przedstawiającymi 15 
świąt i obyczajów oraz zeszyt 60 stron z ich 
opisami (format A4). Są to: Boże Narodze-
nie (stajenka, wigilia, kolędnicy), Sylwester
i Nowy Rok, karnawał, Wielkanoc (Niedzie-
la Palmowa, święconka, zmartwychwsta-
nie Chrystusa, śmigus-dyngus), Święto 
Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Pracy, Świę-
to Narodowe Trzeciego Maja, Boże Cia-
ło, noc świętojańska, dożynki, Dzień Edukacji 
Narodowej, Święto Zmarłych, Narodowe Święto Niepodległości, 
Andrzejki. Autor: Jolanta Adamus.

Książka jest skierowana do nauczycie-
li szkoły podstawowej, którzy często 
organizują apele i uroczystości. Sce-
nariusze  dotyczą między innymi 
pierwszego dnia szkoły i pasowania 
na ucznia, praw dziecka, dbania
o zdrowie i środowisko, Bożego Na-
rodzenia, tradycji ludowych odno-
szących się do wiosny, lata, Wiel-
kiej Nocy. Format: B5, 192 strony.

Wierszyki na cały rok szkolny
dla klas 0 i I–III

DVD: Brzechwa dzieciom
Telewizyjne inscenizacje znanych ba-
jek i baśni Jana Brzechwy, zrealizo-
wane z udziałem wybitnych aktorów, 
w pięknej scenografii i oryginalnych 
kostiumach. Długość: 85 '00.

Kacperkowy pamiętnik
W książce znajduje się 20 wier-
szyków, które opowiadają o ma-
łym chłopcu – Kacperku, jego 
przygodach, zabawach, fanta-
zjach. Utwory zostały napisane 
z humorem, którego nie brakuje 
także na ilustracjach wykonanych przez 
autorkę. Format: 210×210 mm, 44 strony, oprawa twarda. 
Autor: Małgorzata Kudelska.

Mały teatr
wersja ekonomiczna

Wystarczy włożyć okienko sceny w spód pudełka, od tyłu ustawić 
dekoracje, przykryć je od góry wierzchem pudełka, ustawić aktorów i… 
kurtyna w górę! Jako kanwę scenariuszy można wykorzystać dołączone 

do zestawu bajki, nie mniej jednak z pewnością większą frajdą będzie 
wystawianie własnych spektakli. Duża liczba „aktorów” umożliwia 
tworzenie mnóstwa teatralnych przedstawień. Do zabawy można zaprosić 
także osoby dorosłe! Skład: 60 postaci aktorów o wym.: 6×3,5 cm, 10 podstawek 
do umocowania aktorów, duże okienko sceny o wym.: 24×38 cm, 6 różnych plansz
z dekoracjami o wym. 24×32 cm, książeczka z najpiękniejszymi bajkami.

Niezwykle praktyczny i łatwy do 
przechowywania teatrzyk do 

zawieszenia na drzwiach za pomocą 
załączonego drążka rozporowego 

– można go zawieszać w otworach 
drzwiowych różnej szerokości.

W każdej chwili można go wyjąć
i zacząć świetną zabawę. Wielkość 
teatrzyku: 67×147 cm. Dla dzieci

od 3 roku życia.

Owadzie maski – 3 różne

Owadzie maski – 12 sztuk (3 różne)
Zestaw zawiera cztery sztuki maski każdego rodzaju.

Realistyczne, kolorowe maski głów trzech owadów 
(mrówka, szerszeń, modliszka) do nakładania na twarz, 
wykonane z trójwymiarowego kolorowego tworzywa 
sztucznego, do odgrywania scenek
teatralnych oraz ilustrowania
opowiadań i baśni.

4×

Teatrzyk dla dzieci z kurtynami na 

podstawie o stabilnej konstrukcji. Z tym 

teatrzykiem dzieci mogą przygotować 

najprawdziwsze spektakle teatralne. 

Wysokość: 146 cm, szerokość: 62 cm. 

Dla dzieci od 3 lat.

Teatrzyk duży

Teatrzyk na drzwi

Wiersze dla dzieci to jeden
z najciekawszych sposobów 
przekazania im wiedzy o świe-
cie. W niniejszym tomie znajdu-
ją się wiersze opisujące kolejne 
miesiące roku szkolnego – od 
września do sierpnia, czyli od 
początku do końca roku szkol-
nego. W każdym miesiącu 
dzieje się coś ciekawego, god-
nego uwagi, o czym warto pa-
miętać, prawie w każdym jest jakieś ważne święto. 
Format: 176×250 mm, 56 stron, oprawa twarda. Autor: 
Ewa Sujecka.
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ślimak

Duże pacynki na rękę:

kretruda wiewiórka świnka jeż
Pacynki na palec, wielkość około 12 cm, dla dzieci od lat 3.

Pacynki na palec:

Wróżka

Król

Książę

KsiężniczkaKrólowa

Czarownica

Pacynki na rękę z ruchomą głową 
i rączkami. Odpowiednie zarówno 

dla dzieci jak i osób dorosłych.

Babcia

Dziadek

Wielkość: 40 cm.

Wielkość: 40 cm. Wielkość: 40 cm.
Wielkość: 40 cm.

Wielkość: 40 cm. Wielkość: 43 cm.

Wielkość: 60 cm.

Ringo

Gąsienica
Chivers

Gąsienica
Crispin

Wielkość: 40 cm.

Pacynki Gąsienic przeznaczone są dla 
dzieci od 1 roku życia. Kieszenie do 
animacji pacynek znajdują się przy 

głowie i na ogonie. Wielkość: 40 cm.

Dodatki: torba, w której można przechowywać pacynkę.

Ginger
Wielkość: 40 cm.

Wielkość: 60 cm.
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Kopciuszek
i inne bajki

Audio CD:

Złota rybka
i inne bajki

Czerwony kapturek
i inne bajki

Czerwony Kapturek

Alicja w krainie czarów

Kot w butach

KopciuszekStoliczku, nakryj się!

Pinokio

Śpiąca królewna

Zestaw: Legendy Polskie

Pozycje należą do serii wydawniczej pt.: „Aktorzy czytają 
dzieciom najpiękniejsze bajki”. Zawierają ciekawe i pełne ciepła 
teksty autorstwa Magdaleny Kuczyńskiej oraz Magdaleny Basy. 
Liczne dialogi, różnorodność podkładów muzycznych oraz 
ciekawe efekty dźwiękowe pozwalają dzieciom przenieść się 
w bajkowy świat. Bajki czytają: Adam Hutyra, Bartosz Kopeć, 
Agnieszka Łopacka, Agata Ochota-Hutyra.

Na płycie znajdują się następujące bajki: 1. Brzydkie Kaczątko,
2. Kopciuszek, 3. Tomcio Paluszek, 4. Calineczka,
5. Kruk i Lis, 6. Królowa Śniegu, 7. Mała Syrenka,

8. Królewna Śnieżka, 9. Latający dywan. Czas trwania: 78’38.

Na płycie znajdują się następujące bajki: 1. Rubinowy książę,
2. Siedem kruków, 3. Smok Wawelski, 4. Śpiąca królewna,

5. Trzy małe świnki, 6. Złotowłosa i trzy niedźwiedzie, 7. Złota rybka.
Czas trwania: 59’52.

Na płycie znajdują się następujące bajki: 1. Jaś i drzewo fasolowe,
2. Ołowiany żołnierzyk, 3. Czerwony Kapturek, 4. Jaś i Małgosia,
5. Kot w butach, 6. Alladyn i czarodziejska lampa, 7. Pinokio w 

krainie zabawek, 8. Piękna i Bestia. Czas trwania: 60’38.

Tę opowieść zna każdy z nas! Wersja 
znanej bajki autorstwa Jana Brzechwy. 
Jako narrator Irena Kwiatkowska, a w 
rolach głównych: Barbara Kraftówna, 
Władysław Hańcza, Andrzej Bogucki
i inni. Czas trwania 14’09.

Wspaniała bajka Lewisa Carrolla w adaptacji 
Antoniego Marianowicza, w roli głównej: 
Magda Zawadzka. Czas trwania 44’09”

Rozśpiewana, pełna piosenek i z poczuciem 
humoru bajka według tekstu Jana Brzechwy. 
Wspaniała muzyka Mieczysława Janicza. 
Aktorzy: Mieczysław Gajda, Tadeusz Bartosik, 
Janusz Strachocki, Barbara Krafftówna, Rudolf 
Gołębiowski, Halina Michalska, Andrzej 
Tomecki, Edmund Fidler, Maria Homerska.
Czas trwania 14'09.

Klasyczna bajka muzyczna do tekstu Jana Brzechwy. 
Przepiękna muzyka Mieczysława Janicza. Aktorzy: 
Edmund Fidler, Benigna Sojecka, Halina Michalska, 
Elżbieta Kępińska, Ewa Berger-Jankowska, Tadeusz 
Ross, Maciej Maciejewski, Elżbieta Barszczewska, Jan 
Koecher, Janina Anusiakówna, Tadeusz Cygler. Czas 
trwania 14'03.

Autor: Antoni Marianowicz według braci Grimm. 
Aktorzy: Edmund Fidler, Elżbieta Wieczorkowska, 
Damian Damięcki, Emilian Kamiński, Joanna 
Sobieska, Janusz Paluszkiewicz, Andrzej Tomecki, 
Jerzy Złotnicki, Maciej Maciejewski, Tadeusz 
Włudarski. Czas trwania 27'22.

Bajka autorstwa Carla Collodi, w opracowaniu 
Zofii Jachimeckiej. Aktorzy: Andrzej Bogucki, 
Jerzy Bończak, Jan Matyjaszkiewicz, Wanda 
Majerówna, Teresa Lipowska, Wacław 
Szklarski, Tomasz Zaliwski, Janusz Zakrzeński, 
Witold Kałuski, Aleksander Gąssowski,
Emilian Kamiński. Czas trwania 44’32.

Bajka Braci Grimm w adaptacji Janiny 
Gillowej we wspaniałym wykonaniu: 
Barbara Krafftówna, Teresa Lipowska, 
Wiesław Michnikowski, Mieczysław 
Czechowicz i inni. Czas trwania 12’31.

Zestaw zawiera 6 płyt z 9 legendami: Nr 32: Poszukiwacze złota, Nr 33: O złotej kaczce.
O czarodziejskim młynku, Nr 34: Wars i Sawa. Smok ze smoczej jamy,Nr 35: O Bazyliszku.

O sielawowym królu, Nr 36: Pan Twardowski na kogucie, Nr 61: Jak Janek i Marianek szczęścia szukali.
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Tarcze ćwiczeń WP2

do Zestawu Kontrolnego Paleta dla Przedszkolaków

Tarcze WP 3 Gutek i Balbina

do Zestawu Kontrolnego Paleta dla Przedszkolaków

Tarcze ćwiczeń WP 4 Samo
do Zestawu Kontrolnego Paleta dla przedszkolaków

Tarcze ćwiczeń WP 6  Z księgi 1000 i 1 Nocy

do Zestawu Kontrolnego Paleta dla przedszkolaków

Klocki zapasowe do Zestawu Kontrolnego Paleta

Stojak na 12 Palet
Drewniany stojak do którego można włożyć 12 palet

z Zestawu Kontrolnego Paleta. Jest stabilny, nie wywraca się, a Palety 

nie wysuwają się z niego. Ułatwia utrzymanie porządku w klasie. 

Widoczne na zdjęciu palety nie wchodzą w skład stojaka.

Klocki zapasowe do Zestawu Kontrolnego Paleta pozwalają na dalszą pracę z Zestawem
w przypadku, gdy zaginie lub ulegnie uszkodzeniu jeden lub kilka klocków.

Skład: 12 drewnianych klocków w 6 kolorach

Tarcze ćwiczeń WP 6 - to komplet 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej oraz jedna tarcza blanko.

Ćwiczenia oparte na bajce „ Z księgi 1000 i 1 Nocy”. Tarcze pomagają w nauce i utrwalają:

• wyszukiwanie podobieństw, różnic i brakujących elementów, 

• porządkowanie elementów w całości, 

• rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie i dobieranie obrazków według określonych cech, takich jak:

wielkość, kształt, barwa, przeznaczenie, 

• wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami, 

Tarcze ćwiczeń WP 4 – Samo to komplet 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych 

w formie obrazkowej oraz jedna tarcza blanko. Utrwalają wyrazy: pod, nad, obok, z tyłu, z przodu. 

Tarcze pomagają w nauce i utrwalają:
• wyszukiwanie podobieństw, różnic i brakujących elementów, 

• porządkowanie elementów w całości, 

• rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie i dobieranie obrazków według określonych cech, takich jak: wielkość,

kształt, barwa, przeznaczenie, 
• wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami,

Tarcze ćwiczeń WP 3 to komplet 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie 

obrazkowej, przystosowanych do możliwości percepcyjnych dziecka od 4 lat.

Ćwiczenia oparte na książęce o tematyce ekologicznej. Tarcze pomagają w nauce i utrwalają:

• wyszukiwanie podobieństw, różnic i brakujących elementów,

• porządkowanie elementów w całości,

• rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie i dobieranie obrazków według określonych cech,

takich jak: wielkość, kształt, barwa, przeznaczenie, 

• analizowanie obrazków przedstawiających konkretne sytuacje

Tarcze ćwiczeń WP 2 to komplet 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, przystosowanych do możliwości 

percepcyjnych dziecka od 4 lat. Tarcze pomagają w nauce i utrwalają:

• wyszukiwanie podobieństw, różnic i brakujących elementów, 

• porządkowanie elementów w całości, 

• rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie i dobieranie obrazków według określonych cech, takich jak: wielkość, kształt, barwa, przeznaczenie,

• wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami, 

• łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących, 

• tworzenie prostych ciągów logicznych, 

• wyodrębnianie i porównywanie zbiorów, 

• łączenie w pary obrazków przedstawiających postaci z bajek z ich atrybutami.

Zestaw Kontrolny PALETA 
to pomoc edukacyjna 
przeznaczona dla dzieci
w wieku przedszkolnym
i szkolnym, która uczy
wytrwałości i samodzielności.
Zestaw zawiera jedynie samą 
drewnianą Paletę – do której 
należy dokupić wybrane tarcze.
(patrz obok).

Skład: Okrągła podstawa
z drewna o średnicy 27 cm, 
12 drewnianych klocków
w 6 kolorach. Do malowania 
i lakierowania zastosowano 
nieszkodliwe farby 
ekologiczne.

Zestaw
Kontrolny
Paleta

Wszystkie znajdujące się p
oniżej TARCZE

nakładane są na Zestaw Kontrolny Paleta

nabywany oddzielnie wspólnie dla wszystkic
h tarcz

.
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Zestaw Kontrolny PUS
Uniwersalny Zestaw Kontrolny to klocki które służą do 
zabawy manualnej, do układania w oparciu o ćwiczenia 
zawarte w książeczkach. W końcowej fazie, poprzez 
porównanie wzoru ułożonego w Zestawie Kontrolnym 
z wzorem w książeczce, otrzymuje się potwierdzenie 
poprawności wybranych odpowiedzi.Uniwersalny Zestaw Kontrolny służy przez wiele lat do 
zabawy z wszystkimi książeczkami z serii PUS nabywanymi 
oddzielnie. Patrz: kolejne pozycje.Skład: 1 plastikowe pudełko o wymiarach 250×100 mm
z 12 ponumerowanymi kwadratowymi klockami.

PAMIĘTAJ!
Książeczki wykorzystasz wyłącznie

z Zestawem Kontrolnym PUS
nabywanym oddzielnie

wspólnie dla wszystkich książeczek.

Książeczki do Zestawu Kontrolnego PUS:

100 pytań i odpowiedzi 1, 2, 3, 4 

ABC 1 Rozpoznawanie
i rozróżnianie liter A – L

ABC 2 Rozpoznawanie
i rozróżnianie liter Ł – Z

ABC 3 Dwuznaki

Książeczki do użytku wyłącznie z Zestawem Kontrolnym PUS 
nabywanym oddzielnie. Książeczki 100 pytań i odpowiedzi są 
tytułem skierowanym do dzieci przedszkolnych i szkolnych,
które nie potrafią jeszcze samodzielnie czytać i tych, które
z czytaniem już dobrze sobie radzą. Wszystkie ćwiczenia 
zostały zaprezentowane w formie quizu. Książeczki pomagają
w nauce i utrwalają: formułowanie pytań i wyszukiwanie odpowiedzi
w formie Quizu • posługiwanie się kredkami – ilustracje są czarno-białe
• wiedzę o najbliższym otoczeniu: właściwym odżywianiu, higienie, zdrowiu, 
świecie roślin i zwierząt. Autorzy: Maria Krupska, Bogusław Świdnicki.

Zabawy i ćwiczenia zawarte w 
książeczce ABC wprowadzają dzieci 

w świat liter, uczą rozpoznawania 
ich kształtu, wielkości, kolejności 
w alfabecie, a następnie łączenia 
w wyrazy. Pomagają zauważać 
różnice pomiędzy brzmieniem głoski, 
a jej graficznym znakiem, przybliżają 
zagadnienia pisowni liter, wzbogacają 
słownictwo i ogólną wiedzę dziecka. 
Książeczki: format: 168×235 mm, 32 strony. 

Autor: Dorota Pyrgies.

Abecadło 1, 2

Celem dydaktycznym książeczek ABECADŁO 
część 1 i 2 jest kształcenie umiejętności: 
rozpoznawania liter jako znaków graficznych 
• rozróżniania liter drukowanych i pisanych: 
wielkich i małych • odwzorowywania i ustalania 
ich kolejności w alfabecie • kojarzenia głoski
z jej graficznym obrazem • łączenia w pary liter 
z obrazkiem, którego nazwa rozpoczyna się od 
danej litery • odszukiwania i odczytywania liter 
drukowanych i pisanych zlanych z tłem • łączenia 
liter pisanych z ich drukowanymi odpowiednikami 
oraz łączenia liter drukowanych
z ich pisanymi odpowiednikami • odszukiwania 
takich samych liter w zbiorach. Książeczki: format 
260×140 mm, 24 strony. Autor: Dorota Pyrgies.

Słowniczek frazeologiczny dla dzieci 

Słowniczek wyrazów obcych dla dzieci 

Słowniczek wyrazów bliskoznacznych dla dzieci

Chrząszcz z Żyrzyna

Chrząszcz z Żyrzyna zawiera materiał 
ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla 
logopedów, terapeutów, nauczycieli 
i rodziców tych dzieci, które z różnych 
przyczyn nie opanowały jeszcze 
umiejętności poprawnego pod względem 
artykulacyjnym wysławiania się, mają 
problemy w komunikacji z otoczeniem 
oraz trudności w czytaniu i pisaniu. 
Książeczka utrwala: głoskę f w śródgłosie nawy obrazka 
• głoskę t na początku nazwy obrazka • odróżnianie głoski 
p od b • głoskę g w nagłosie nazw obrazków • głoskę s w 
śródgłosie nazw obrazków • rozróżnianie głosek: t – k, r – 
l • ustalanie kolejności użycia liter: r – l, l – r • uzupełnianie 
luk w wyrazach brakującymi literami • trudne sylaby 
z dwuznakami dż i dz • przekształcanie wyrazów 
przez dodawanie, odjęcie, zmianę litery lub sylaby
• tworzenie sylab i wyrazów z głoskami sz i s. Autor: 
Katarzyna Szura.

Słowniczek wyrazów bliskoznacznych zawiera: ponad 230 wyrazów, wyrażeń 
lub zwrotów językowych, które mają takie samo lub bardzo podobne 
znaczenie. Synonimy najpopularniejszych, najczęściej używanych w potocznej 
i „szkolnej” polszczyźnie wyrazów. Podzielone na grupy znaczeniowe i 
wzbogacone przykładami zdań z ich zastosowaniem • wyrazy bliskoznaczne 
podając ciekawe przykłady zastosowania w mowie i piśmie • niezwykle 
atrakcyjną szatę graficzną. Ponad 120 rysunków autorstwa Mirosława Stankiewicza; ilustracje 
które śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie przedstawiają znaczenie wyrazów bliskoznacznych. 
Książeczka: format 168×235 mm, 32 strony. Autorzy: Maria Krupska, Elżbieta Pryzowicz.

Słowniczek zawiera: ponad 270 wyrazów obcych w ćwiczeniach 
ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubrania, jedzenie
• wyjaśnienie znaczenia trudnych słów, z którymi dziecko spotyka się na co 
dzień • wyrazy obce do których podaje ciekawe przykłady zastosowania w 
piśmie i mowie, • niezwykle atrakcyjną szatę graficzną. Ponad 130 rysunków 
autorstwa Mirosława Stankiewicza; ilustracje które zaciekawiają, śmieszą, intrygują, w 
dowcipnej formie przedstawiają znaczenie wyrazów obcych. Książeczka: format 168×235 
mm, 32 strony. Autor: Dorota Pyrgies.

Słowniczek frazeologiczny to książeczka dla dzieci w nauczaniu 
zintegrowanym. Słowniczek zawiera: ponad 100 popularnych i ogólnie 
znanych polskich związków frazeologicznych ułożonych tematycznie, 
np. zwierzęta, przedmioty, ubranie, jedzenie • wyjaśnienie znaczenia 
frazeologizmów • zastosowanie ich w codziennej mowie • niezwykłą 
atrakcyjną szatę graficzną. Ponad 70 ilustracji autorstwa Mirosława Stankiewicza, 
które zaciekawiają, śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie przedstawiają treść związków 
frazeologicznych. Książeczka: format 168×235, 32 strony. Autor: Dorota Pyrgies.
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Chyża Żmija Syk–Syk
Książeczka zawiera materiał ćwiczeniowy 
szczególnie przydatny dla logopedów, tera-
peutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, 
które z różnych przyczyn nie opanowały jesz-
cze umiejętności poprawnego pod względem 
artykulacyjnym wysławiania się, mają proble-
my w komunikacji z otoczeniem oraz trudno-
ści w czytaniu i pisaniu. Książeczka utrwala: rozróż-
nianie głosek: b – p, w – f, g – k • odszukiwanie głosek: 
d, k, s, c • rozpoznawanie liter: s, c, z, ż, cz, sz, rz, dź
• tworzenie sylab z literami: sz, s, c, cz • przyporządkowy-
wanie układu liter: l – r, r – l w wyrazach • brakujące 
sylabyw wyrazach z literami: ż, sz, cz, rz. Książecz-
ka: format 260×140 mm, 24 strony. Autor: 
Katarzyna Szura.

Kruk z Kruklanki 
Książeczka zawiera materiał ćwiczeniowy 
szczególnie przydatny dla logopedów, tera-
peutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, 
które z różnych przyczyn nie opanowały jesz-
cze umiejętności poprawnego pod względem 
artykulacyjnym wysławiania się, mają proble-
my w komunikacji z otoczeniem oraz trudności
w czytaniu i pisaniu. Książeczka utrwala: odszukiwa-
nie takiego samego ciągu liter • głoski r i t w nazwie obrazka 
• głoska r w nagłosie i śródgłosie • rozróżnianie głosek l i r
• tworzenie sylab i rymów z głoską r • dobieranie w pary 
przymiotnika z rzeczownikiem z literą r • brakujące głoski 
r i l w rzeczownikach • tworzenie wyrazów poprzez doda-
nie końcowej właściwej sylaby • dobieranie podpisów do 
obrazków mających w nazwie głoski r i l • trudne nazwy 
miast, w których brakuje pierwszych liter. Książeczka: for-
mat 260×140 mm, 24 strony. Autor: Dorota Pyrgies.

Miała Baba Koguta
Książeczka zawiera materiał ćwiczeniowy 
szczególnie przydatny dla logopedów, tera-
peutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, 
które z różnych przyczyn nie opanowały jesz-
cze umiejętności poprawnego pod względem 
artykulacyjnym wysławiania się, mają proble-
my w komunikacji z otoczeniem oraz trudności 
w czytaniu i pisaniu. Książeczka utrwala: odszukiwa-
nie głoski k w nazwach obrazków • głoska g na początku 
( w nagłosie ) i w środku ( w śródgłosie ) nazwy obrazka • 
rozróżnianie głosek : g – k • brakujące litery g, k w wyra-
zach • wyrazy dźwiękonaśladowcze - odgłosy ptaków zapi-
sane w formie fonetycznej • dobieranie w pary wyrazów z 
taką samą ostatnią i pierwszą sylabą • krzyżówka z literą g
• ukryte sylaby z literami k, g w nazwach obrazków • od-
szukiwanie w zbiorze wyrazów z k, g • tworzenie wyra-
zów poprzez dodanie sylab z literami g lub k • zagadki, 
których rozwiązaniem są wyrazy z literami k i g, rymy. 
Autor: Dorota Pyrgies.

Łatwe ćwiczenia do nauki czytania:
Dzięki książeczce dziecko uczy się: odczytywania wyrazów 1-, 2-sylabowych i ich łączenie
z odpowiednimi obrazkami • odczytywania całych wyrazów 1- i 2-sylabowych z szeregu poznanych 
liter • odczytywania i łączenie w pary rymujących się wyrazów 1-sylabowych • wyodrębniania liter 
rozpoczynających nazwy obrazków • określania kolejności liter w alfabecie • utrwalania pojęcia 

sylaby i określenie jej pozycji w wyrazie • uzupełniania wyrazów brakującymi samogłoskami. Książeczka: format 
260×140 mm, 24 strony. Autor : Małgorzata Chromiak.

Dzięki książeczce dziecko uczy się: łączenia nazw obrazków z rymującymi się wyrazami • odszukiwania 
1-sylabowych wyrazów w wyrazach 2- i 3-sylabowych • rebusy, po rozwiązaniu których powstają 
wyrazy o poznanej budowie • odczytywania wyrazów z samogłoskami pełniącymi w sylabie rolę 
zmiękczającą • określania i porównywanie ilości sylab w wyrazach • odczytywania wyrazów

i łączenie ich z obrazkami • uzupełniania wyrazów brakującymi spółgłoskami • składania wyrazów z rozsypanki 
literowej. Książeczka: format 260×140 mm, 24 strony. Autorzy: Małgorzata Chromiak, Anna Małysz.

Dzięki książeczce dziecko uczy się: • kojarzenia obrazków z określającymi je wyrazami • odczy-
tywania wyrazów zawierających dwuznaki i dobieranie właściwych obrazków • uzupełnianie 
wyrazów dwuznakami: rz, sz, cz, dz, dź, dż • odczytywani prostych zdań i łączenie ich z obraz-
kami • odczytywanie prostych pytań i wyszukiwanie odpowiedzi • liczebniki i różne formy rze-
czowników w zależności od liczebności zbioru, np. dwa węże – pięć węży • wyszukiwanie i odczytywanie 
poprawnie napisanych wyrazów • dobieranie właściwych zakończeń prostych zdań. Książeczka: format 260×140 
mm, 24 strony. Autor : Małgorzata Chromiak.

Dzięki książeczce dziecko uczy się: odczytywanie rozbudowanych zadań i dobieranie właściwych 
zakończeń • uzupełnianie krótkich rymowanych tekstów literackich brakującymi wyrazami lub 
zakończeniami wersów • odczytywanie zdań i określanie na podstawie ilustracji, czy są praw-
dziwe • dobieranie obrazków do rozbudowanych zdań • krótkie odpowiedzi na pytania, np.: 
”Czy do skarbonki wrzucamy pieniądze? Tak czy nie?” • odczytywanie i porównywanie zdań opisujących 
podobne do siebie obrazki • odczytywanie nazw zwierząt zapisanych od końca. Książeczka: format 260×140 
mm, 24 strony. Autor : Małgorzata Chromiak.

Zabawy i ćwiczenia sylabowe
do nauki czytania i pisania
Książeczka adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i roz-
poczynających naukę w szkole. Zawarte w niej ćwiczenia stanowią 
pomoc dla dziecka w pierwszym etapie nauki czytania i pisania. Ksią-
żeczka rozpoczyna się ćwiczeniami rozróżniania samogłosek (baza do wydzielania 
sylaby) niewymagającymi czytania przez dziecko, jeżeli czytanie sprawia mu jeszcze 
trudności. W początkowej fazie ćwiczeń, osoba dorosła odczytuje wyrazy (sylaby), 
które wzmacniają analizator wzrokowy. W następnych ćwiczeniach tzw. sylabowych 
dziecko poznaje już sylaby i zaczyna samodzielnie czytać. Odróżnia je i uczy się okre-

ślania ich pozycji w wyrazie. Książeczka: format 260×140 mm, 24 strony. Autor: 
Danuta Bojanowska-Obłuda.

Zabawy i ćwiczenia sylabowe
do nauki czytania i pisania
Książeczki stanowią niezbędną pomoc dla dzieci w pierwszym eta-
pie nauki czytania i pisania. Dziecko, już w początkowym okresie uspraw-
niania słuchu fonematycznego, w naturalny sposób wyróżnia sylaby w wyrazie
i w późniejszym okresie nauki powinno właśnie sylabami odczytywać wyrazy. Sy-
labizowanie, bowiem przy czytaniu prowadzi do płynności i dzięki syntetycznemu 
postrzeganiu układu liter tworzących sylabę eliminuje głoskowanie. Wypowiadanie 
sylab zmniejsza również prawdopodobieństwo popełniania błędów w czasie czy-
tania. Przedstawiona w książeczkach metoda doskonalenia umiejętności czytania
i pisania opiera się na zabawowych formach ćwiczeń językowych, w których ważną 
rolę odgrywa właściwie dobrana szata graficzna. Książeczki: format 260×140 mm, 
24 strony. Autor 2: Halina Brzazgacz, Autor 3: Dorota Pyrgies.

Zabawy i ćwiczenia sylabowe
do nauki czytania i pisania
Książeczka jest kontynuacją serii książeczek do nauki czytania i pisania, opracowanych z myślą o dzieciach 
w wieku wczesnoszkolnym. Zawiera bogaty zbiór zadań służących analizie i syntezie sylabowo-głoskowej 
wyrazów. Kolejność ćwiczeń podyktowana została zasadą stopniowania trudności, czyli przechodzenia od wyrazów o prostszej 
pod względem fonetycznym budowie do wyrazów o budowie bardziej złożonej: wyrazy dwu- i wielosylabowe o prostej budowie 
sylabowej, np. ku-ra, li-za-ki • wyrazy jedno i wielosylabowe z sąsiadującymi ze sobą spółgłoskami, np. kret, liść • wyrazy 
zawierające grupy spółgłoskowe miękkie, np. drwal, struś • wyrazy zawierające spółgłoski miękkie, np. pie-sek, 
wie-wiór-ka. Książeczka: format 260×140 mm, 24 strony. Autor: Małgorzata Chromiak.

1

1

2

2

3

4

4

Od gwiazdki do bajki:
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Rusz głową 1, 2
Gry i zabawy logiczne 

Rusz głową 1 i 2 są to zabawy i ćwiczenia logiczne 

wpływające na rozwój sprawności intelektualnych 

dziecka takich jak: spostrzeganie, koncentracja uwagi, 

zapamiętywanie, analiza i synteza wzrokowa. Książeczki: 

format 168×235 mm, 32 strony. Autor: Bogusław Świdnicki.

SAMO tu i teraz 1, 2
Ćwiczenia w orientacji dla najmłodszychKsiążeczki pokazują zabawy ogólnorozwojowe w formie obrazkowej. Umożliwiają one  przyjazne doskonalenie sprawności umysłowych,rozwijają: spostrzegawczość • uwagę • pamięć • umiejętność analizyi syntezy wzrokowej oraz słuchowej • uczą porównywania • klasyfikowania • uogólniania. Są okazją do spontanicznego ćwiczenia logicznego myślenia. Książeczki: format 260×140 mm, 24 strony. Autor: Małgorzata Pęcherska-Chełkowska.

Skoncentruj się 1, 2
Zabawowe formy ćwiczeń na koncentrację

Koncentracja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest 
istotnym warunkiem osiągnięcia sukcesu w nauce czytania, pisania i 

liczenia, dlatego tez ćwiczenie jej na bazie książeczek Skoncentruj się jest 

znakomitym treningiem oraz pomocą w rozwijaniu aktywności poznawczej 
dziecka. Wykonywanie kolejnych ćwiczeń wpływa na stopniowe 

wydłużanie okresów koncentracji uwagi dziecka, uwrażliwienie jego 
spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości, 
położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, 

segregowanie, wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz na dobór
i utrwalenie właściwej terminologii służącej trafnemu opisowi stosunków 
przestrzennych. Książeczki: format 168×235 mm, 32 strony. Autor: Bogusław Świdnicki.

To już potrafię 1, 2, 3
Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające 

Książeczki przeznaczone są dla dzieci w wieku młodszym 
szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany materiał
utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia: 

matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia 
językowego, oparte na założeniach programowych nauczania 

zintegrowanego. Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału
z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci 
coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania

i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich 
zainteresowań poznawczychi kształtowaniu pozytywnej motywacji 

uczenia się. Książeczka: format 168×235 mm, 32 strony. Autor: Jadwiga Dejko.

To już potrafię 4
Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w klasach II-III; zawiera bogaty
i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, oparty na założeniach 

programowych nauczania zintegrowanego, który obejmuje: zagadnienia
z matematyki • zagadnienia środowiska społeczno-przyrodniczego • zagadnienia 

związane z kształceniem językowym. Książeczka: format 168×235 mm, 32 strony.
Autor: Jadwiga Dejko.

Książeczka wchodzi w skład serii Ortografia. Poma-
ga dziecku zgłębić zasady ortografii języka polskiego. 
Zawarty w niej materiał przybliża podstawowe reguły 
ortograficzne uzasadniające pisownię z "ch": jeżeli w 

wyrazach pokrewnych lub innych formach wymienia się z "sz" lub wy-
stępuje po spółgłosce lub na końcu wyrazu. Zawarte w książeczce ćwiczenia 
przygotowują dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem błędu, uwrażliwia-
ją na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną. Na przykładzie ponad 90 słów przed-
stawione zostały zasady pisowni z "h", z których podstawową jest wymienność w in-
nych formach z "g","ż", "z" lub "dz". Jednak pisownia większości wyrazów z "ch" 
i "h" nie opiera się na żadnej z reguł ortograficznych. Z tego względu zaproponowane ćwiczenia ukie-
runkowane są na zapamiętywanie i utrwalanie. Ułatwia to również umieszczony w książeczce słowniczek, 
zawierający materiał językowy wykorzystywany w zeszycie. Książeczka: format 168×235 mm, 32 strony. Autor: Halina Kopeć.

Książeczka wchodzi w skład serii Ortografia. Zawiera ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość pisowni 
wyrazów z "ó" i "u". Zawarte w książeczce ćwiczenia przygotowują dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem błędu, 
uwrażliwiają na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną. Na przykładzie blisko 250 słów zostały zilustrowane zasady pisowni z "ó" (niewymiennym i wymiennym w zakończeniach -ów, 
-ówka, w pozycji warunkowej przez zamienność form i rodziny wyrazów pokrewnych) oraz z "u" (w zakończeniach typu -uję, -unek, -ulec, na końcu wyrazów, w wyrazach zdrabniają-

cych i lekceważących). W książeczce został umieszczony słowniczek, zawierający materiał językowy wykorzystany w ćwiczeniach. Książeczka: format 168×235 mm, 32 strony. Autor: Wiesława Śliwerska.

Książeczka wchodzi w skład serii Ortografia. Zawiera ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość zasad pisowni wyrazów z "rz" i "ż".Zawarte 
w książeczce ćwiczenia przygotowują dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem błędu, uwrażliwiają na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną. Na przykładzie ponad 250 
słów zostały zilustrowane zasady pisowni z "rz" i "ż": wymiennymi, niewymiennymi, w pozycji po spółgłoskach, w zakończeniach -aż, -arz. Książeczkę "Ortografia rz- ż" zamyka 
słowniczek zawierający materiał językowy wykorzystany w ćwiczeniach. Książeczka: format 168×235 mm, 32 strony. Autorzy: Wiesława Śliwerska, Bożena Postolska-Porodzińska.

Książeczka wchodzi w skład serii Ortografia. Zawiera ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość pisowni wyrazów ze spółgłoska-
mi miękkimi. Na przykładzie blisko 250 słów zostały przedstawione zasady pisowni spółgłosek miękkich za pomocą litery "i" (w pozycji przed spółgłoskami) oraz 
za pomocą kreski nad literą (w pozycji przed spółgłoskami na końcu wyrazów). Książeczkę Ortografia zmiękczenia zamyka słowniczek zawierający materiał językowy 
wykorzystany w ćwiczeniach. Książeczka: format 168×235 mm, 32 strony. Autor: Anna Sowińska.

Ortografia
Ćwiczenia z ortografii języka polskiego:

PAMIĘTAJ!

Książeczki 
wykorzysta

sz wyłącznie

z Zestawem Kontrolnym PUS

nabywanym oddzielnie

wspólnie dla wszystkich
 książecze

k.

ó – u

rz – ż

zmiękczenia

ch – h
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Przygody Kurki Koko
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych

Pierwsza książeczka z serii Przygody Kurki Koko to zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe 
dla przedszkolaków. Tematycznie związane są z latem: atrakcyjne podróże i spędzanie 
wolnego czasu, plac zabaw, wesołe miasteczko itp. Zabawowa forma ćwiczeń oraz 
oryginalna oprawa graficzna umożliwiają przyjazny rozwój i doskonalenie funkcji 

umysłowych, takich jak: spostrzegawczość • uważność • pamięć • porównywanie • analizowanie. Książeczka 
proponuje nam: historyjki obrazkowe • wskazywanie różnic i podobieństw • łączenie obrazków w pary
• rozróżnianie barw i kształtów • odnajdywanie elementów w zbiorze. Książeczka: format 260×140 mm, 24 strony.
Autor: Marta Anna Jollant.

Druga książeczka z serii Przygody Kurki Koko to zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe 
dla przedszkolaków. Tematycznie związane są z jesienią: pierwszy dzień jesieni, w sadzie, 
górska wycieczka, plony z jesiennego ogrodu, grzybobranie. Zabawowa forma ćwiczeń 
oraz oryginalna oprawa graficzna umożliwiają przyjazny rozwój i doskonalenie funkcji 

umysłowych, takich jak: spostrzegawczość • uważność • pamięć • porównywanie • analizowanie. Książeczka 
proponuje nam: historyjki obrazkowe • wskazywanie różnic i podobieństw • łączenie obrazków w pary
• rozróżnianie barw i kształtów • odnajdywanie elementów w zbiorze. Książeczka: format 260×140 mm, 24 strony.
Autor: Bogusław Świdnicki.

Klocki zapasowe
do Zestawu Kontrolnego PUS

Klocki zapasowe do Zestawu Kontrolnego PUS pozwolą na 

dalszą pracę z Zestawem Kontrolnym PUS w przypadku, 

gdy zaginie lub ulegnie uszkodzeniu, któryś z klocków 

zestawu podstawowego. Skład: 12 ponumerowanych 

klocków z plastiku.

Podróże do krainy fantazji to nowa książeczka z serii PUS 

przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszych 

klasach szkoły podstawowej. Postać Pinokio stworzona przez Carla 

Collodiego, zabierze dzieci do świata magii, dziwów i przygody. 

Prezentowane ćwiczenia pomogą dziecku rozwinąć i utrwalić: zdolność 

zapamiętywania szczegółów i ich odtwarzania • spostrzegawczość

• pamięć • koncentrację • analizę wzrokową • zdolność 

porównywania • klasyfikowania • logicznego myślenia • poszerzą 
słownictwo. Książeczka: format 260×140 mm, 24 strony.

Autor: Andrzej Sperling.

W książeczce Podróże do krainy fantazji Piotruś Pan, znana postać 

bajkowa, zabierze dzieci do świata magii, dziwów i przygody. 

Prezentowane ćwiczenia pomogą dziecku rozwinąć i utrwalić:

• zdolność zapamiętywania szczegółów i ich odtwarzania

• spostrzegawczość • pamięć • koncentrację • analizę wzrokową

• zdolność porównywania • klasyfikowania • logicznego myślenia

• poszerzą słownictwo. Książeczka: format 260×140 mm, 24 strony.

Autor: Andrzej Sperling.

Podróże do krainy fantazji:

Pinokio

Piotruś Pan

1 – lato

2 – jesień

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl

Miękkie nasadki na ołówek
Nasadki wykonane są z miękkiego 

gąbczastego tworzywa i zapewniają 

dzieciom wygodne i pewne trzymanie 

i prowadzenie narzędzia pisarskiego. 

Szczególnie polecane dla dzieci o bardzo 

drobnych palcach lub problemach

z pisaniem. Komplet 10 sztuk.

www.jangar.pl

Nie zapomnij odwiedzić
naszych stron internetowych:
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Wyprawki
PUS

Wyprawka pierwszoklasisty
Zestaw Kontrolny PUS i 2 książeczki:
„To już potrafię 1”
+ „100 Pytań i odpowiedzi 1”

Wyprawka przedszkolaka
Zestaw Kontrolny PUS i 2 książeczki:
„Dla przedszkolaków 1”
+ „Abecadło 1”
Wyprawka Przedszkolaka PUS, to komplet na 
dobry początek dla dzieci od 3 lat. Wyprawka 
pomaga w nauce i utrwala: nazwy przedmio-
tów codziennego użytku i sposób ich korzystania
• rozpoznawanie barw • rozpoznawanie i nazy-
wanie owoców, warzyw i zwierząt • rozróżnianie 
i rozpoznawanie liter • kojarzenie głoski z jej graficz-
nym obrazem • łączenie w pary liter z obrazkiem, które-
go nazwa rozpoczyna się od danej litery.

Dziecko rozwiązuje zadania poprzez układanie 
klocków w dolnej części Zestawu Kontrolne-
go, w porządku wynikającym z udzielonych 
odpowiedzi na pytania w książeczkach. Po 
zamknięciu i ponownym otwarciu Zesta-
wu w przypadku prawidłowego rozwiąza-
nia  powinien pokazać się regularny wzór, 
identyczny jak w książeczce przy rozwią-
zanym ćwiczeniu. 

Skład zestawu: 2 książeczki PUS –„Dla 
przedszkolaków 1”, „Abecadło 1” oraz pla-
stikowe pudełko z 12 kwadratowymi klocka-
mi, nazywane Zestawem Kontrolnym.

Wyprawka Pierwszoklasisty PUS, to komplet na 
dobry początek dla dzieci od 6 lat. Wyprawka 
pomaga w nauce i utrwala: formułowanie py-
tań i wyszukiwanie odpowiedzi w formie Quizu 

• wiedzę o najbliższym otoczeniu • zagadnienia 
matematyczne: dodawanie i odejmowanie, utrwa-

lanie znaków: >,=,< • zagadnienia ze środowiska spo-
łeczno-przyrodniczego: rozpoznawanie zwierząt, łączenie 

w pary części roślin, ochrona środowiska, zawody rodziców
• zagadnienia z języka polskiego: pojęcie głoski i jej pozycja

w wyrazie, wstawianie brakującej litery w wyrazie, dobiera-
nie sylab tak, aby powstał wyraz.

Dziecko rozwiązuje zadania poprzez układanie kloc-
ków w dolnej części Zestawu Kontrolnego, w porząd-
ku wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania 
w książeczkach. Po zamknięciu i ponownym otwarciu 
Zestawu w przypadku prawidłowego rozwiązania po-
winien pokazać się regularny wzór, identyczny jak w 

książeczce przy rozwiązanym ćwiczeniu.

Skład zestawu: 2 książeczki PUS – „To już potrafię 1”
i „100 Pytańi odpowiedzi 1” oraz plastikowe pudełko z 12 

kwadratowymi klockami, nazywane Zestawem Kontrolnym.

Wyprawka dla Pierwszoklasisty od 6 lat. Dziecko roz-
wiązuje zadania poprzez umieszczanie drewnianych 
klocków w odpowiednich nacięciach na palecie. Strony 

kontrolne tarcz pozwalają sprawdzić poprawność wyko-
nywanych zadań. Zestaw pomaga w nauce i utrwala: 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 • łączenie 
w pary obrazków logicznie do siebie pasujących 

• rozpoznawanie i utrwalanie nazw zwierząt, 
owoców i warzyw • rozpoznawanie liter al-
fabetu – pierwsze litery nazw obrazków • 
łączenie sylab w proste wyrazy • łączenie 
wyrazów jednosylabowych z obrazkami.
Skład zestawu: okrągła podstawa z drewna 
z 12 drewnianymi klockami w 6 kolorach, 2 

tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz ze 
zbiorem zabaw/zadań dla dzieci od 6 lat.

Wyprawka PierwszoklasistyWyprawka Przedszkolaka
Wyprawka dla przedszkolaka od 4 lat. 
Dziecko rozwiązuje zadania poprzez 
umieszczanie drewnianych klocków w 
odpowiednich nacięciach na palecie. Stro-
ny kontrolne tarcz pozwalają sprawdzić 
poprawność wykonywanych zadań. Zestaw 
pomaga w nauce i utrwala: rozpoznawanie ko-
lorów • dobieranie obrazków według określonych 
cech: wielkości, kształtu, barwy, przeznaczenia • wy-
szukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy przed-
miotami • łączenie w pary obrazków logicznie do 
siebie pasujących.
Skład zestawu: okrągła podstawa z drewna z 12 
drewnianymi klockami w 6 kolorach, 2 tarcze blan-
ko oraz 12 tematycznych tarcz ze zbiorem zabaw/
zadań w formie obrazkowej.

Klepsydry małe,
komplet 3 różnych

Klepsydry małe, 
komplet 2

Komplet 3 plastikowych klepsydr: 1-, 3- 
i 5-min. Wysokość klepsydr: 9 cm.

Komplet dwóch plastikowych 
klepsydr: 1- i 2-min. Klepsydry mają 

małe rozmiary (mniejsze od dłoni).

Wyprawki
Paleta

Klepsydry



17

Lustro uczniowskie
w miękkiej oprawie

z uchwytami
Przyjazne, duże lustro w kolorowej, bardzo 

miękkiej oprawie piankowej i dużymi uchwytami 
po bokach. Może być wykorzystywane w 

zajęciach logopedycznych, do ćwiczeń z symetrii 
i innych. Wymiary samego lustra: 24×14 cm; 

wymiary całkowite: 3×45×24 cm.

Zestaw 4 luster-puzzli
w miękkim tworzywie
Przyjazny i inspirujący komplet 4 
różnokolorowych luster w bardzo 
miękkich oprawach piankowych łączonych 
jak puzzle. Każde lustro ma inny kolor 
oraz wewnętrzny i zewnętrzny wykrój. 
Lustra można trzymać w ręce, łączyć ze 
sobą, układać lub zawieszać na ścianie
(na odwrocie samoprzylepne paski).

Poczwórne odbicie – układ luster
w miękkim tworzywie
Przyjazny układ 3 luster w bardzo miękkich oprawach 
piankowych w ciepłym kolorze łączonych pod kątem 
90 stopni. Po złożeniu każdy przedmiot i okaz ułożony 
na lustrzanej podstawie odbijany jest wielokrotnie 
tworząc fantastyczne obrazy i efekty. Lustra można 
wykorzystywać także w całości i indywidualnie do 
zajęć logopedycznych oraz przechowywać rozłożone 
(płaska paczka). Wymiary boków: trójkątna podstawa 
– 38 cm, kwadratowe ścianki – 30 cm

Lotto oddechowe
logopedyczne

Turbino
– gra logopedyczna
ćwicząca oddech

Zabawna gra dla 2-4 
graczy, stworzona
z myślą o dzieciach

z zaburzeniami mowy. 
Gra zawiera plastikową 

ramkę-podstawę z 9 
otworami, 4 dwustronne 

plansze z obrazkami 
zwierząt oraz 36 żetonów i polega na przedmuchiwaniu piłeczki 

na odpowiednie pola kontrolując tym samym oddech i ćwicząc 
mięśnie jamy ustnej. Wymiary opakowania: 22×22×10 cm.

Gra przeznaczone dla dzieci od lat 3 wzwyż.

Gra stworzona dla dzieci 
z zaburzeniami mowy. 

Dziecko dmuchając na 
śmigło musi je wprawić

w ruch i zatrzymać
na odpowiednim polu koła 

(ze zwierzętami), kontrolując
tym samym oddech i ćwicząc 

mięśnie jamy ustnej. Gra ma dwie tarcze o różnym stopniu 
trudności (dla początkującychi zaawansowana dla dwóch 
osób), wykonana jest z tworzywa sztucznego i gumy 
(wymiary opakowania: 22×22×10 cm). Świetna zabawa
dla wszystkich dzieci od lat 4 wzwyż. 

Piotruś logopedyczny
– emocje

Jest to prosta gra wspomagająca ćwiczenia 
nasady. Może w niej uczestniczyć od 
dwóch do kilku graczy. W talii jest 25 

kart – 12 par przedstawiających ilustracje 
twarzy dzieci oraz jeden Piotruś. Każdy 

gracz wyciąga jedną kartę od osoby 
siedzącej obok. Jeśli tworzy ona parę
z kartą posiadaną przez gracza, ten 
odkłada obie karty po uprzednim 

naśladowaniu przedstawionej na nich 
miny. Czynności te wykonują kolejno 

wszyscy uczestnicy. Gra wspomaga etap 
rozgrzewki artykulatorów, często dla 

dziecka nużący i nieatrakcyjny.

BUŹKI
– zabawa logopedyczna

Buźki  to zabawa logopedyczna dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
wspomagająca naukę prawidłowej wymowy 

i usprawnianie narządów artykulacyjnych: 
żuchwy, warg, języka, podniebienia, 

policzków. Składa się z dwóch talii po 48 
kart. Awers każdej karty to fotografia, 
na której dziecko prezentuje „buźkę” 
(określony układ logopedyczny), na 

rewersach znajdują się krótkie polecenia. 
Jedną talię kart otrzymuje dziecko, drugą 

osoba z nim pracująca. Ćwiczenia polegają 
na pokazywaniu (zgodnie z poleceniem

i fotografią) oraz odgadywaniu „buziek”. 
Karty wspomagają pracę logopedów, 

pedagogów, nauczycieli.
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Eduterapeutica: Dysleksja
Komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudnościw czytaniu i pisaniu. Program składa się z: Aplikacji nauczyciela, Programu do diagnozy, Programu terapeutycznego. Zawiera 330 ćwiczeń (ćwiczenia z wyrazami i ćwiczenia ze zdaniami) i 137 kart pracy do wydruku. Program zawiera także: Aplikację Terapeuty (planowanie, prowadzenie, rejestrowanie i analizowanie diagnozy i terapii); Diagnozę (obejmuje cztery kategorie poznawcze, kluczowe dla rozwoju umiejętności czytania i pisania); Terapię (ćwiczenia terapeutyczne według metody 18 struktur). Wersja jednostanowiskowa. Wymagania sprzętowe: Windows XP (32-bitowy) lub Vista/7 (32 i 64 bitowe), 1 GB pamięci RAM, miejsce na dysku twardym (HDD)do 1 GB (w zależności od instalowanego modułu), rozdzielczość ekranu min. 1024×768 px,karta dźwiękowa, napęd DVD.

Suwaki terapeutyczne – Pociągi
Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności 

w czytaniu i pisaniu. Zalecane są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które 

uniemożliwia syntezę wyrazu. Pociągi służą do ćwiczenia czytania wyrazów jednosylabowych

o różniej ilości spółgłosek występujących obok siebie. Suwak „pociąg” składa się z dwóch części: 

pociągu, w którego wagonie znajdują się dwa okna (jedno ma wpisaną stałą cząstkę, w drugim 

ukazuje się pozostała część wyrazu), oraz ruchomego paska, który wsuwa się w okno pociągu

i przesuwa tak, aby ukazywał poszczególne cząstki wyrazów. Po połączeniu liter w wyrazy, dziecko 

wpisuje je do specjalnego arkusza. W zestawie znajdują się 24 kolorowe pociągi. Format: teczka 

A4, zeszyt A5, stron: 32,  dodatkowo 17 kolorowych kart

Zawartość Pakietu I:

Aplikacja terapeuty – program zarządzający, pozwala na 
archiwizowanie i drukowanie przydatnej dokumentacji, np. ćwiczeń 
usprawniających grafomotorykę, ilustracji czy dyplomów, jak również 
zapisanie wszelkich informacji zebranych podczas obserwacji dziecka
i w trakcie analizy dokumentów sporządzonych przez specjalistów
(np. psychologa, lekarza, pedagoga).

Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci 
po pierwszym roku nauki czytania, jest to zestaw materiałów 
interaktywnych wspomagających badanie przesiewowe dzieci oraz 
profilaktykę w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu.

Program Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci do 7-9 lat, służy do 
nauki i utrwalania kształtu liter i zawiera ćwiczenia z wielu obszarów, 
takich jak: koordynacja ruchowa, wzrokowo-ruchowa, słuchowo-
ruchowa i wzrokowo-słuchowo-ruchowa, grafomotoryka, logiczne 
myślenie, spostrzegawczość, umiejętności klasyfikacji elementów. 
Program zawiera także obszerny pakiet różnorodnych kart pracy.

Pakiet I Pakiet II
Zawartość Pakietu II: 

Aplikacja terapeuty – program zarządzający, pozwala na 
archiwizowanie i drukowanie przydatnej dokumentacji, np. 
ćwiczeń usprawniających grafomotorykę, ilustracji czy dyplomów, 
jak również zapisanie wszelkich informacji zebranych podczas 
obserwacji dziecka i w trakcie analizy dokumentów sporządzonych 
przez specjalistów (np. psychologa, lekarza, pedagoga).

Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania
– moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat, program pomocny 
w diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych w zakresie 
funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji. Zawiera 
zestaw prób diagnostycznych w zakresie funkcji percepcyjno--
motorycznych i ich integracji, ćwiczenia wprowadzające (próby 
przed wykonaniem zadania), a także profesjonalną dokumentację 
badania – tworzoną dynamicznie przez program w trakcie 
diagnozy, jak i dokumenty tradycyjne do wypełnienia. 

Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 – moduł 
terapeutyczny dla dzieci do 9-10 lat, zestaw materiałów 
multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, 
doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształtujących 
wrażliwość i świadomość ortograficzną. Materiały są przeznaczone 
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Idealne narzędzie do 
indywidualnej pracy terapeutycznej, a także zajęć dydaktycznych
w grupie (alternatywna forma pracy).

Dysleksja
Seria multimedialnych programów eduSensus Dysleksja umożliwia 
przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii pedagogicznej, 
zawiera kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi z dziećmi mającymi problemy 
z nauką czytania i pisania, a przede wszystkim z dziećmi
z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową. Przyjazna forma 
nauki przez zabawę sprzyja szybszemu osiąganiu oczekiwanych 
rezultatów terapii.

Każda z części oprogramowania eduSensus Dysleksja składa się
z modułu wspomagającego diagnozę oraz modułu terapeutycznego. 
Program zapewnia terapię zgodną z promowanym w literaturze 
wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-
kompensacyjnej. Pakiety zawierają dodatki w postaci: dyplomów, 
naklejek i innych. Wersje jednostanowiskowe.

Minimalne wymagania sprzętowe:
• MS Windows XP/Vista/7 • Internet Explorer 6.0 lub wyższy • zalecane: 

procesor klasy Pentium IV 2,4 GHz oraz 512 MB RAM • karta dźwiękowa 
z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami • karta graficzna (minimalna 
rozdzielczość 1024x768) z tysiącami kolorów • port USB • mysz lub inne 

urządzenie wskazujące • napęd CD-ROM/DVD ROM
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Drabina – gra logopedyczna
1

2

Drabina 1 i 2 to gry logopedyczne 
mające na celu rozwój mowy 
dziecka w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym w zakresie 
poprawnego wyróżniania głosek 
opozycyjnych, poszerzenia 
słownika czynnego oraz rozwoju 
percepcji słuchowej.

Uczestnicy gry ćwiczą 
różnicowanie głosek, a także 
spostrzeganie, pamięć wzrokową, 
słuchową i koncentrację uwagi. 
Gra przeznaczona do zabawy, 
zajęć szkolnych, w tym pracy 
terapeutycznej z logopedą.

Przeznaczone dla 1-4 graczy
w wieku od 5 lat wzwyż.

Drabina 1 zawiera materiał przeznaczony do utrwalenia
w układach opozycyjnych głosek: s, z, c, dz   i   sz, z, cz, dż   /
s, z, c, dz   i   ś, ź, ć, dź   /   sz, z, cz, dź   i   ś, ź,ć, dź   /   
c, cz, ć, dz, dż, dź   i   s, sz, ś, z, ż, ź. 

Skład: 1 plansza (4 puzzle), 4 pionki, 240 kartek z wyrazami, 
1 kostka, instrukcja 

Drabina 2 zawiera materiał przeznaczony do utrwalania
w układach opozycyjnych głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych 
po wcześniejszym wyćwiczeniu prawidłowej ich artykulacji
w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.

Skład: 1 plansza (4 puzzle), 4 pionki, 360 kartek z wyrazami,
1 kostka, instrukcja

Edusensus

Logopedia 2.0
pakiet podstawowy

Logopedia 2.0
pakiet poszerzony

Logorytmika 2.0
Logorytmika jest programem 
multimedialnym, który pokazuje, jak 
w ciekawy sposób można wykorzystać 
muzykę w profilaktyce i terapii 
logopedycznej. 
Program Logorytmika umożliwia:
• pracę indywidualną i grupową
• tworzenie autorskich programów 
lekcyjnych za pomocą funkcji Kreator Zajęć 
• rozwój percepcji i pamięci słuchowej oraz 
koordynacji słuchowo-ruchowej
• urozmaicenie terapii dzięki zastosowaniu 
ponad 100 ćwiczeń ruchowych, 
słuchowych, a także słowno-muzycznych 
opartych na atrakcyjnych wierszach
i piosenkach • wzbogacenie procesu nauki 
dzięki zastosowaniu zestawu programów 
narzędziowych: Wirtualna klawiatura, 
Kompozytor melodii, gama C-dur, Wartości 
rytmiczne oraz Słowniczek terminów 
muzycznych • motywację dzieci dzięki 
dźwiękowym i graficznym wzmocnieniom 
pozytywnym. 

Program zawiera także narzędzia 
pomocnicze, takie jak: • interfejs foniczny 
(gwarantuje idealną jakość sygnału 
dźwiękowego niezależnie od jakości 
sprzętu komputerowego) • profesjonalny 
mikrofon • nakładki na mikrofon 
(higiena!).

W zestawie znajdują się następujące 
dodatki: • scenariusze zajęć 
logopedycznych • zestaw 150 
terapeutycznych łamigłówek, zagadek
i wierszyków.

Pakiet zawiera: Aplikację logopedy
w wersji 2.0 – program zarządzający
z wbudowanym modułem diagnostycznym; 
12 programów do diagnozy i terapii 
logopedycznej, współdziałających
z Aplikacją logopedy: 1) Szereg szumiący, 
2) Szereg syczący, 3) Szereg ciszący,
4) Głoska r – moduły podstawowe /1-4/,
5) Różnicowanie szeregów,
6) Szereg szumiący, 7) Szereg syczący, 
8) Szereg ciszący, 9) Głoski r, l – moduły 
profesjonalne /6-9/, 10) Różnicowanie 
szeregów, 11) Mowa bezdźwięczna,
12) Sfonem i Echokorektor, 
wyposażonych w szereg narzędzi 
pomocniczych, takich jak: • interfejs 
foniczny (gwarantuje idealną jakość 
sygnału dźwiękowego niezależnie od 
jakości sprzętu komputerowego)
• profesjonalny mikrofon • nakładki na 
mikrofon (higiena!).

W zestawie znajdują się następujące 
dodatki: • książeczka labiogramów
i ćwiczeń • zestaw obrazków i plakatów 
„Już potrafię to wymówić!” • szpatułki 
logopedyczne • kolorowe piórka
i słomki • naklejki Mówtaki • Logo-Rymy 
(4 książeczki z dołączonymi płytami) • 
scenariusze zajęć logopedycznych • zestaw 
150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek 
i wierszyków.

Pakiet zawiera: Aplikację logopedy
w wersji 2.0 – program zarządzający
z wbudowanym modułem diagnostycznym; 
5 programów do diagnozy i terapii 
logopedycznej, współdziałających
z Aplikacją logopedy: 1) Szereg szumiący,
2) Szereg syczący, 3) Szereg ciszący,
4) Głoska r – moduły podstawowe, oraz
5) Różnicowanie szeregów; wyposażonych 
w szereg narzędzi pomocniczych, takich 
jak: • interfejs foniczny (gwarantuje idealną 
jakość sygnału dźwiękowego niezależnie
od jakości sprzętu komputerowego)
• profesjonalny mikrofon • nakładki na 
mikrofon (higiena!).

W zestawie znajdują się następujące 
dodatki: • książeczka ćwiczeń • zestaw 
obrazków i plakatów „Już potrafię to 
wymówić!” • szpatułki logopedyczne
• kolorowe piórka i słomki • scenariusze 
zajęć logopedycznych • zestaw 150 
terapeutycznych łamigłówek, zagadek
i wierszyków.

Minimalne wymagania techniczne:
• MS Windows XP/Vista 32- i 64-bit/Windows 7 32- i 64-bit 
• procesor 2.33 GHz Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 2800+ 
• 512 MB RAM (zalecane 1 GB) • karta graficzna pracująca 

z rozdzielczością 1024x768 z tysiącami kolorów • napęd 
CD-ROM/DVD-ROM • karta dźwiękowa z podłączonymi 

głośnikami lub słuchawkami • interfejs foniczny z podłączonym 
mikrofonem • Internet Explorer 6.0
lub wyższy • mysz • port USB 2.0
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Trening czytania – pokonaj dysleksję

Trudne głoski s, sz, z, ż
Książeczka pomaga: wskazywać głoski sz i ż w nazwach obrazków , różnicować głosek sz-s, ż-z, ż-sz. Stanowi doskonałe uzupełnienie ćwiczeń logopedycznych. Zadania umieszczone na jej kartach pomagają rozwinąć u dziecka umiejętności analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów. Format: B5, 16 stron.

Głoski, litery, sylaby, wyrazy
Książeczka pomaga m.in.: wyodrębniać  słuchowo pierwszą głoskę, 
drugą głoskę,  ostatnią głoskę i wskazaną głoskę w wyrazie, łączyć 

wyrazy z ich schematami i rymujące się wyrazy, analizować słuchowo 
i tworzyć nowe wyrazów z pierwszych i ostatnich głosek podanych 
wyrazów, wyodrębniać takie same cząstki w wyrazach. Książeczka 
stanowi doskonałe uzupełnienie ćwiczeń logopedycznych. Zadania 

umieszczone na jej kartach pomagają rozwinąć u dziecka umiejętności 
analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów. Format: B5, 16 stron.

Trudne głoski sz, cz, ż

Książeczka pomaga m.in.: ćwiczyć w wymowie 

głoskę cz, wyodrębniać wyrazy z głoską cz, wyrazy 

rymujące się – głoska cz w różnych pozycjach 

w wyrazie, łączyć wyrazy zawierające głoskę 

cz, wyszukiwać błędy w ilustracjach, ćwiczyć 

prawidłową artykulacje zdań zawierających 

wyrazy z cz, ż i sz .Książeczka stanowi doskonałe 

uzupełnienie ćwiczeń logopedycznych. Książeczka 

stanowi doskonałe uzupełnienie ćwiczeń 

logopedycznych. Zadania umieszczone na jej 

kartach pomagają rozwinąć u dziecka umiejętności 

analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów. 

Format: B5, 16 stron.

LOGICO PICCOLO

Tabliczka
Logico to plastikowa 

tabliczka z kolorowymi 

guzikami, która 

współpracuje 

z książeczkami 

zawierającymi zadania, 

kupowanymi oddzielnie 

– patrz obok.

PAMIĘTAJ!Książeczki wykorzystasz wyłączniez Tabliczką nabywaną oddzielniewspólnie dla wszystkich książeczek.

Odwróć kartę na drugą 
stroną i porównaj kolory.

Wsuń kartę
w plastikową ramkę.

Przesuń kolorowy guzik
na miejsce przy wybranym
przez ciebie rozwiązaniu.

Jak korzystać z zestawu:

Logopedia, klasy 1-3

Program Trening czytania – pokonaj dysleksję, przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-12 
lat. Kurs przeznaczony jest do wspomagania uczniów z ryzykiem dysleksji. Jego program 
został opracowany z myślą o uczniach młodszych klas szkoły podstawowej, którzy poznali 
już wszystkie litery, rozróżniają ich kształt, potrafią je napisać, ale nie opanowali jeszcze 
w stopniu wystarczającym umiejętności czytania cichego i głośnego oraz rozumienia 
czytanego tekstu. Doskonale opracowany materiał zawiera 260 ćwiczeń z wyrazami oraz 
70 fabularyzowanych ćwiczeń ze zdaniami. Jedna sesja ćwiczeń przewidziana jest na 20 
minut pracy, a przebieg lekcji kontroluje przyjazny lektor. Program dostosowany do działania 
zarówno na komputerach Windows/ PC, jak i na komputerach z systemem Mac OS. 
Wymagania techniczne: Windows XP SP3 32-bit, Vista SP1, Windows 7, Mac OS X v. 10.5 lub 
nowszy • procesor 1,6 GHz • 512 MB RAM • 200 MB wolnego miejsca na HDD (dla Mac OS 
310 MB) • rozdzielczość 1024x768 • głośniki • CD
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Gra sylabowa do nauki 
języka hiszpańskiego
4 w 1, czyli cztery gry wspomagające naukę 
języka hiszpańskiego, w tym przypadku pojęcie 
sylaby, tak istotne w pisowni hiszpańskiej oraz 
odpowiednim akcentowaniu na późniejszych 
etapach nauki. Zawartość: 4 plansze do gry, 24 
karty, tarcza z zakręcaną wskazówką, ołówek.

Domino językowe wspomagające naukę języka 

hiszpańskiego – gra polega na dokładaniu, czyli 

łączeniu ze sobą, przeciwieństw (antonimów) 

przedstawionych na płytkach w formie 

wyrazów i obrazków.

Domino hiszpańskie: Przeciwieństwa

Taśmy demonstracyjne
alfabetyczno-obrazkowe
(język hiszpański)
Zestaw zawiera 5 poziomych plansz-taśm
z hiszpańskim alfabetem oraz 24 karty
z kolorowymi rysunkami reprezentujących ich 
przedmiotów (pierwsza litera). Karty za pomocą 
przyczepów można umieszczać pod literami. 
Pomoc jednocześnie demonstracyjna, jak
i aktywizująca uczniów.  

www.jangar.pl

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych:
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www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl

HISZPAŃSKI
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ANGIELSKIAlfabetyczne puszki zupy 
do nauki angielskiego

Foto-karty do nauki
podstawowych

wyrazów angielskich

Zestaw 156 dwustronnych, kolorowych kart
z fotografiami (po jednej stronie obrazek z na-
zwą, po drugiej stronie obrazek z miejscem 
na podpis ścieralnym mazakiem) przezna-
czony dla dzieci od lat 5 wzwyż. Wysokość 
kart: 7,5 cm. Dołączona 16-stronicowa in-
strukcja. Zestaw wchodzi w skład „Giga-
-pakietu do nauki angielskiego – klocki 
literowe, piosenki, książki, karty, foto-
grafie”. Producent: Wielka Brytania.

The Alphabet
– plansza (j. angielski)

Plansza ścienna The Alphabet zawiera 
wszystkie litery alfabetu angielskiego, 
ich zapis fonetyczny oraz słowa wraz 
z ilustracjami. Wymiary 70×100 cm, 

dwustronnie foliowana, z listwą 
metalową i zawieszką.

Mata podłogowa
„Alfabet angielski”

Mata podłogowa na kolorowych polach 
prezentuje duże i małe litery alfabetu angiel-

skiego (A-Z). Można po niej chodzić, skakać
i realizować gry grupowe. Idealna do nakłada-
nia na nią „Podłogowych alfabetycznych płytek 

obrazkowych do nauki języka angielskiego”. Wy-
miary: 150×100 cm. Producent: Wielka Brytania.

Podłogowe alfabetyczne 
płytki obrazkowe do nauki 

języka angielskiego
Kolorowe płytki podłogowe prezentują 

w formie obrazkowej litery alfabetu 
angielskiego (A-Z), np. na płytce 

reprezentującej literę „a” znajduje się jabłko 

(ang. apple). Płytki można dowolnie układać, 

chodzić po nich, skakać i realizować gry 

grupowe. Świetnie współpracują z „Matą 

podłogową Alfabet angielski”. Komplet 

24 płytek, każda o wymiarach 25×25 cm. 
Producent: Wielka Brytania.

Gra zawiera wielką podłogową matę vinylową  137×137 cm 
oraz 5 kostek obrazkowych nadmuchiwanych i 28 żetonów. 
Wszystkie elementy są kolorowe, na macie nadrukowane są li-
tery alfabetu angielskiego, a do zestawu dołączone są instrukcje 
kilku popularnych gier grupowych lub aktywizujących całą kla-
sę. Gry ułatwiają naukę liter angielskich, ich kolejności w alfabe-
cie oraz budowanie prostych słów. Producent: Wielka Brytania.

Domino „Budujemy zabawne zdania angielskie”
Angielski – Domino
Obrazkowe domino językowe to 
doskonała zabawa, a zarazem 
okazja do opanowania lub 
utrwalenia 7 czasowników 
angielskich: drink, eat, fly, jump, 
run, sleep i swim. Gra polega na 
dokładaniu do siebie elementów 
przedstawiających te same 
czynności, np. do płynącego 
ludzika możemy dołożyć kartonik 

z rybą lub z rekinem. Dołączona także dodatkowa gra 
Pary liczb. Gracze szukają w kartach par, na których 
przedstawiona jest taka sama liczba elementów. 
Przyswajają sobie przy tym angielskie liczebniki od 
1 do 12. Dodatkowa gra znajduje się wewnątrz 
opakowania. Liczba graczy: 1-4 Wiek graczy: od 4 lat.

Pomoc dydaktyczna w bardzo ciekawej for-
mie wprowadza w świat języka angielskie-
go, a mianowicie w postaci puszek do 
zupy! Jest ich 26 (8×10 cm), a w każdej
z nich znajdują się karty z dużą i małą 
literą alfabetu angielskiego oraz do-
datkowo 5 kart z obrazkami obiektów 
na jednej stronie, a jego nazwą na 
drugiej – razem ponad 180 elemen-
tów! Producent: Wielka Brytania.

Wielka gra podłogowa
„Alfabet angielski”

Dzieci łączą na zasadzie domina 40 winylowe elementy 
(każdy wielkości 9,5×4 cm) z nadrukowanym kolorowym 

obrazkiem i częścią zdania (początki i zakończenia). Ze-
staw umożliwia stworzenie 40 zabawnych zdań pod-

stawowych. W połączeniu z częścią 2 można już 
stworzyć tych zdań 1600!

Zestaw-rozszerzenie Domina, cz. 1.
Dzieci łączą na zasadzie domina 

40 vinylowe elementy (każdy 
wielkości 9,5×4 cm) z nadru-

kowanym kolorowym obrazkiem
i częścią zdania (początki i zakończenia). Ze-

staw współpracuje z częścią 1 Domina, które razem 
umożliwiają stworzenie 1600 zabawnych zdań angielskich. 

Część 2
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Owoce i warzywa
Zestaw zawiera 27 par puzzli, które składają się 
z części obrazkowej oraz tekstowej.  Zawierają  
nazwy tradycyjnych polskich warzyw i owoców, 

zarówno te podstawowe, np. apple (jabłko), 
jak i nieco trudniejsze, np. raspberry (malina). 
Z przodu puzzli znajduje się angielskie słówko 

oraz obrazek ilustrujący jego znaczenie, 
natomiast na odwrocie odpowiednio polskie 

tłumaczenie oraz angielski odpowiednik.

Alfabet zwierząt
Zestaw zawiera 27 par puzzli, które składają się 
z części obrazkowej oraz tekstowej.  Zawierają  
nazwy najpopularniejszych zwierząt, np. tiger 
(tygrys), ladybird (biedronka). Z przodu puzzli 
znajduje się angielskie słówko oraz obrazek 

ilustrujący jego znaczenie, natomiast na 
odwrocie odpowiednio polskie tłumaczenie 

oraz angielski odpowiednik.

Pojazdy
Zestaw zawiera 27 par puzzli, które składają 

się z części obrazkowej oraz tekstowej. 
Zawierają  one nazwy pojazdów, zarówno tych 

spotykanych na co dzień, np. bus (autobus), 
jak i tych nietypowych np. hot-air balloon 

(balon powietrzny). Z przodu puzzli znajduje się 
angielskie słówko oraz obrazek ilustrujący jego 

znaczenie, natomiast na odwrocie
 odpowiednio polskie tłumaczenie

oraz angielski odpowiednik.

Zawody
Zestaw zawiera 27 par puzzli, które składają się 
z części obrazkowej oraz tekstowej. Zawierają 

nazwy najpopularniejszych, tradycyjnych 
zawodów, np. baker (piekarz), hairdresser 

(fryzjer), scientist (naukowiec). Z przodu puzzli 
znajduje się angielskie słówko oraz obrazek 

ilustrujący jego znaczenie, natomiast na 
odwrocie odpowiednio polskie tłumaczenie 

oraz angielski odpowiednik.

“My First English Words”
– książeczka z płytą DVD

Zawartość pakietu to:
Filmy i animacje na DVD prezentują 10 
fascynujących scen (m.in. bajki, wakacje, 
zwierzęta egzotyczne i na wsi), po któ-
rych można wędrować, poznając nowe 
słówka. To ciekawa zabawa edukacyj-
na dla dzieci od 5 roku życia. Można je 
oglądać na telewizorach i komputerach 
wyposażonych w odtwarzacz płyt DVD.
Książka zawiera krzyżówki, zadania 
znajdowania i przestawiania liter, ko-
jarzenie obrazków z podpisem i wiele 
innych ciekawych ćwiczeń. Pozwala 
poznać i utrwalić 100 podstawowych 
słów angielskich. Dzieci w wieku 8-9 lat 
mogą korzystać z książki samodzielnie. 
10 gier edukacyjnych do nauki po-
przez zabawę. Można z nich korzystać 
na komputerach wyposażonych w od-
twarzacz płyt DVD.

Angielski dla dzieci
Karty obrazkowez płytą CD

Zestaw zawiera:
104 kolorowe karty obrazkowe pol-
sko-angielskie opracowane specjalnie dla 
dzieci od 6 roku życia. Przeznaczony jest do 
nauki języka angielskiego w domu, w przed-
szkolu i szkole. Na kartach zamieszczono 
kolorowe zabawne ilustracje i podpisy po 
angielsku (awers) i po polsku (rewers). 
Poradnik dla rodziców i nauczycieli, w któ-
rym rodzice i nauczyciele znajdą pomysły na 
33 wspólne gry i zabawy z wykorzystaniem 
kart, a także przydatny w praktyce zapis 
wszystkich słówek i tekstów piosenek wraz 
z tłumaczeniem.
Płyta CD z nagraniami słówek i piose-
nek – znajdują się na niej wszystkie słówka 
i piosenki udźwiękowione przez profesjo-
nalnych lektorów.

Liczby, kolory i kształty
Zestaw zawiera 27 par puzzli, które składają się 
z części obrazkowej oraz tekstowej. Zawierają  

liczby od 1 do 10, 6 nazw najbardziej 
popularnych kształtów, 11 nazw kolorów.

Z przodu puzzli znajduje się angielskie słówko 
oraz obrazek ilustrujący jego znaczenie, 

natomiast na odwrocie odpowiednio polskie 
tłumaczenie oraz angielski odpowiednik.

Angielski – Bingo obrazkowe
Bingo obrazkowe przeznaczone jest 

dla dzieci od lat 5. Podczas zabawy 
uczestnicy jednocześnie poznają i ćwiczą 
angielskie słówka. W skład wchodzą 36 
karty, które przedstawiają najbardziej 
popularne słówka angielskie z trzech grup 

tematycznych: owoce, warzywa i zwierzęta 
oraz 12 plansz z 6 obrazkami każda.

Vegetables/Fruits
– plansza (j. angielski)
Plansza ścienna Vegatables/Fruits 

przedstawia angielskie nazwy owoców
i warzyw wraz z ich ilustracjami. Wymiary 

70×100 cm, dwustronnie foliowana,
z listwą metalową i zawieszką.

Puzzle
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Karty obrazkowe:
Angielski w zagadkach
Karty obrazkowe „Angielski

w zagadkach” dla dzieci
w wieku 6-8 lat to: kolorowe 
karty angielsko-polskie • 112 

zagadek o różnym stopniu 
trudności • szybkie sprawdzanie 

odpowiedzi – na rewersie kart 
• pomocna krótka instrukcja, 

jak korzystać z kart. Zagadki są 
zróżnicowane pod względem 

poziomu, od prostszych po 
trudniejsze, więc poznawanie języka odbywa się 
stopniowo. Urozmaicone zadania sprawiają, że 

dzieci się bawią, a zabawne ilustracje pomagają im 
lepiej zapamiętywać nowe wyrazy. Dla ułatwienia 

każda karta zawiera polecenie do zagadki w języku 
angielskim (awers) i polskim (rewers). 

Kostki-zachęty
do konwersacji
w języku angielskim 

Kostki-zachęty
do wypowiedzi
w języku angielskim

 Bolek i Lolek
– Język angielski
dla dzieci

„Bolek i Lolek – Język angielski dla 
dzieci” to multimedialny kurs języka 
angielskiego na płycie CD dla dzieci 

od 5 lat. Wspólnie z Bolkiem i Lolkiem 
odwiedzamy wiele miejsc, których 

mieszkańcy mówią wyłącznie w języku 
angielskim. Kurs zawiera 2500 kwestii 

mówionych w języku angielskim, 
słowniczek obrazkowy, 60 zadań do 
wykonania podczas wesołych zabaw.

Plansza: nasze ciało/our body 
– dwustronna
Plansza pokazuje, jak zbudowany jest 
człowiek. Są na niej wskazane najważniejsze 
części ciała dziecka w języku polskim
i angielskim, takie jak głowa, noga, ręka, ale 
też mniejsze, które dziecko często myli lub 
nie zna wcale ich nazw, takie jak brew, rzęsa, 
nadgarstek. Format 61×86 cm, dwustronnie 
foliowana, z zawieszką.

Kostki-zachęty (S) do opowiadania 
w języku angielskim

Kostki-zachęty (O) do opowiadania
w języku angielskim
6 różnych kostek o boku 4 cm, z rysunkami (36 różnych) 
dwóch postaci, dwóch elementów otoczenia oraz dwóch 
obrazków sytuacyjnych na każdym boku, zachęca do 
samodzielnych wypowiedzi w języku angielskim. Wystarczy 
tylko rzucić kostkami i rozpocząć opowieść... Dołączona 
instrukcja w języku angielskim. Producent: Wielka Brytania.

English Vocabulary
Animals

Zestaw 96 kolorowych kart do nauki an-
gielskich słówek – nazw zwierząt. Na jed-
nej stronie kartonika znajduje się zdjęcie 
zwierzątka, a na drugiej jego angielska 
nazwa wraz z transkrypcją fonetyczną. 

Karty można wykorzystywać do różnych 
ćwiczeń. Kartoniki umieszczone są

w plastikowym pudełeczku.

Lotto animals – loteryjka
Celem gry jest przyswojenie nazw 

zwierząt w języku angielskim. Poprzez 
kojarzenie rysunków zwierząt z napi-

sami w języku obcym dziecko utrwala, 
zapamiętuje wyrazy i ćwiczy wymowę. 

Gra oparta jest na klasycznych zasadach 
loteryjki. Dołączona instrukcja, z opisem 

4 gier. Dla dzieci > 4 lat.

What Are They Doing
– plansza (j. angielski )
Plansza ścienna What are they doing? 

zawiera angielskie nazwy czasowników
i czynności zilustrowane obrazkami. 
Wymiary 70×100 cm, dwustronnie 

foliowana, z listwą metalową i zawieszką.

6 różnych kostek o boku 4 cm z początkami 
zdań (36 różnych: When I was at the zoo
I saw...; One day I want to visit...;

A healthy diet includes...) na każdym 
boku, zachęca do samodzielnych 
wypowiedzi w języku angielskim. 
Wystarczy tylko rzucić kostkami 
i dokończyć rozpoczęte zdanie... 
Dołączona instrukcja w języku 
angielskim. Producent: Wielka Brytania.

6 różnych kostek o boku 4 cm z początkami 
zdań-pytań (36 różnych: Do you have a pet? 
What do you like to do in cold weather? Where 
would you like to travel? ...) na każdym boku, 
zachęca do samodzielnych wypowiedzi w języku 
angielskim. Wystarczy tylko rzucić kostkami... 
Dołączona instrukcja w języku angielskim. 
Producent: Wielka Brytania.

6 różnych kostek o boku 4 cm, z wyrazami (36 
różnych) reprezentującymi dwie postacie (woman, 
doctor, ...), dwa elementy otoczenia (at the house, 
at the zoo, ...) oraz dwa elementy sytuacyjne (helps 
a friend, finds a dog, ...) na każdym boku, zachęca 
do samodzielnych wypowiedzi w języku angielskim. 
Wystarczy tylko rzucić kostkami i rozpocząć 
opowieść... Dołączona instrukcja w języku 
angielskim. Producent: Wielka Brytania.
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Pingwin Alex i przyjaciele
Multimedialny program do nauki ję-
zyka angielskiego przeznaczony dla 
dzieci w wieku 4–7 lat. Wraz z Pingwi-
nem Alexem i jego przyjaciółmi dzieci 
poznają podstawowe słówka należące 
do dziewięciu kategorii tematycznych: 
Zwierzęta, Świat, Kolory, Liczby, Rodzi-
na, Zabawki, Jedzenie, Ciało i Ubrania. 
Atutem kursu jest nagranie wszystkich 

poleceń i zadań w języku angielskim i polskim. Akcja rozgrywa się na 
wyspie Przygoda, na której mieszka Pingwin Alex – główny bohater 
programu. Na wyspę przyjeżdżają jego przyjaciele: Żółw, Mrówka, 
Wiewiórka, Żyrafa, Kangurek, Myszka, Żabka i Mrówkojad. Wyko-
nując kolejne zadania, dziecko pomaga każdemu z przyjaciół Ale-
xa w rozwiązaniu jego problemu, a jednocześnie przyswaja sobie 
angielskie słówka podczas zabawy. Wymagania: MS Windows 2000*, 
XP*, Vista**, Windows 7, Mac OS 10.4 lub Mac OS 10.5; 100 MB (Windows 
2000, XP), 66 MB (Windows Vista) wolnej przestrzeni na twardym dysku;  
karta dźwiękowa;  mikrofon;  mysz lub inne urządzenia wskazującego; zain-
stalowanie protokołu TCP/IP ; * minimum: Internet Explorer 5.5, procesor 500 
MHz, 256 MB RAM; ** minimum: procesor 800 MHz, 512 MB RAM. Program 
nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

Nicole and Tommy
Interaktywny program do nauki języka 
angielskiego przygotowany z myśląo 
dzieciach w wieku 6–10 lat. Nicole i Tom-
my to rówieśnicy użytkownika, którzy 
towarzyszą mu podczas rozwiązywania 
zadań i pomagają w nauce najważniej-
szych słówek i zwrotów angielskich. Kurs 
obejmuje angielskie słownictwo podsta-
wowe oraz najczęściej używane (m.in. 
Rodzina, W domu, W szkole, Zabawki, Zwierzęta), a także bardziej 
zaawansowane (m.in. Zawody, Czas, Sport, Pogoda, Hobby). Cechy 
programu: system rozpoznawania mowy • 450 angielskich słówek
• 210 interaktywnych ćwiczeń • prawie 400 kolorowanek • kilkanaście 
multimedialnych testów. Wymagania: MS Windows XP* lub Vista , Windows 
7; 170 MB (XP) lub 470 MB (Vista) wolnej przestrzeni na twardym dysku ; kar-
ta dźwiękowa; mikrofon; mysz lub inne urządzenie wskazujące; zainstalowanie 
protokołu TCP/IP ; *minimum: Internet Explorer 6.0, procesor 500 MHz, 256 MB 
RAM . Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

Das Deutsche Alphabet
Plansza ścienna Das Deutsche Alphabet zawiera wszystkie 

litery alfabetu niemieckiego, ich zapis fonetyczny oraz słowa 

wraz z ilustracjami. Wymiary 70×100 cm, dwustronnie 

foliowana, z listwą metalową i zawieszką.

Obst und Gemüse
Plansza ścienna przedstawia niemieckie nazwy 

owoców i warzyw wraz z ich ilustracjami. 
Wymiary 7×100 cm, dwustronnie foliowana,

z listwą metalową i zawieszką.

Tiere
Plansza ścienna zawiera niemieckie 

nazwy zwierząt. Wymiary 70×100 cm, 
dwustronnie foliowana, z listwą

metalową i zawieszką.

Zahlen, Wie spät ist es?, Tage, MonatePlansza ścienna zawiera niemieckie nazwy liczb, dni tygodnia, miesięcy i pojęcia czasu. Wymiary 70×100 cm, dwustronnie foliowana, z listwą metalową i zawieszką.

Was machen Sie
Plansza ścienna zawiera niemieckie nazwy 

czasowników i czynności zilustrowane 
obrazkami. Wymiary 70×100 cm, dwustronnie 

foliowana, z listwą metalową i zawieszką.

Angielski dla dzieci Piosenki
– zestaw: książka i płyta CD
Zestaw popularnych piosenek do wspólne-
go słuchania, śpiewania i nauki języka an-
gielskiego. W książce znajduje się polskie 
tłumaczenie tekstów piosenek oraz zapis 
nutowy, który można wykorzystać w trakcie 
zabaw muzyczno-ruchowych, wspólnej gry, śpiewu i tańca. Na 
płycie znajduje się 14 melodyjnych piosenek, które są dla naj-
młodszych źródłem zabawy. Dzieci przyswajają nowe słówka, 
pełne wyrażenia, angielski alfabet (Alphabet Song). Zapamię-
tują nazwy dni tygodnia (Seven Days) oraz uczą się liczyć i po-
znają angielskie liczebniki (Five Little Ducks, This Old Man). Za-
mieszczone dodatkowo na płycie wersje karaoke sprawdzają 
się podczas wspólnego słuchania, jak i podróży samochodem.

SuperPakiet Angielski dla dzieci to  
edukacyjny pakiet dla najmłodszych, 
który zapewnia aktywną naukę języka 
poprzez gry, śpiew i zabawę. Zestaw 
składa się z dwóch książek, do których 
dołączono płytę CD oraz komplet ko-
lorowych kart obrazkowych. W skład 
SuperPakietu wchodzą: Angielski
w zagadkach dla ucznia (książka) z 80 zagadkami, ćwiczeniami i rebusami
ułatwiającymi przyswajanie  500 najważniejszych angielskich słówek. Na 
końcu książki zamieszczono słowniczek angielsko-polski • Moje pierw-
sze słówka dla 5-6-latków (książka) z zestawem ponad 100 kolorowych 
naklejek. Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem naklejek zapewniają 
przyjemną naukę angielskich słówek. Na wewnętrznej stronie okładki 
umieszczona gra planszowa • Piosenki (CD) – płyta z nagraniami popu-
larnych utworów w wykonaniu angielskich lektorów. Śpiewa mała Bry-
tyjka i jej tata • Karty obrazkowe – 52 kolorowe, zabawnie ilustrowane 
karty polsko-angielskie, idealne do gier i ciekawych zabaw.

NIEMIECKI

EuroPlus+ Angielski dla dzieci: 

SuperPakiet: Angielski dla dzieci
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EuroPlus+ Niemiecki dla dzieci Nicole und Thomas
Multimedialny kurs języka niemieckiego, który 
został przygotowany z myślą o dzieciach w wieku 
6–10 lat. Program składa się z dwóch poziomów 
zaawansowania, pozwala poznać wyrazy 
najczęściej używane (m.in. Rodzina, W domu, 
W szkole, Zabawki, Zwierzęta), jak i te bardziej 
zaawansowane (m.in. Zawody, Czas, Sport, Pogoda, 
Hobby). Oparty jest na multimedialnej prezentacji 
niemieckich słówek w formie kolorowych obrazków. 
Dzięki ich udźwiękowieniu dziecko poznaje 
prawidłową wymowę wybranych przez siebie 
wyrazów. Doskonałym narzędziem jest również 
Słownik języka niemieckiego, z funkcją szybkiego 
odnajdywania szukanych wyrazów. Podczas 
rozwiązywania ćwiczeń dziecku towarzyszą postaci jego rówieśników – Nicole i Thomas, 
którzy m.in. czytają polecenia. W ten sposób dziecko bawiąc się, wykonuje ćwiczenia, dzięki 
czemu szybko zapamiętuje niemieckie słownictwo. Kurs wyposażono w wiele atrakcyjnych 
narzędzi (m.in. Alfabet, Liczby, Gry językowe). Dzięki gotowym do wydruku czarno-białym 
ilustracjom – plastycznym odpowiednikom słówek, mali użytkownicy mogą uczyć się także 
bez wykorzystania komputera. Dodatkowo zamieszczono kilkanaście testów umożliwiających 
sprawdzenie stopnia opanowania niemieckich słówek i zwrotów. Prawidłowe wykonanie 
poszczególnych ćwiczeń nagradzane jest pojawieniem się ciekawej animacji, a poprawne 
rozwiązanie wszystkich zadań może zostać uhonorowane dyplomem, który po wydrukowaniu 
można wręczyć dziecku. Minimalne wymagania techniczne: MS Windows XP* lub Vista , Windows 7 
• 170 MB (XP) lub 470 MB (Vista) wolnej przestrzeni na twardym dysku • karty dźwiękowej • mikrofonu • 
myszy lub innego urządzenia wskazującego • zainstalowanego protokołu TCP/IP. *minimum: Internet Explorer 
6.0, procesor 500 MHz, 256 MB RAM. Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD.

Niemiecki dla dzieci:
Karty obrazkowe
100 pierwszych słówek

Zestaw zawiera: 
104 karty obrazkowe specjalnie 
opracowane dla dzieci od 3 roku 
życia. Przeznaczone są do nauki języka 
niemieckiego w domu, w przedszkolu 
i szkole. Na kartach zamieszczono 
kolorowe zabawne ilustracje i podpisy po 
niemiecku (awers) i po polsku (rewers).
Poradnik dla rodziców i nauczycieli 
zawiera pomysły na 33 wspólne gry
i zabawy z wykorzystaniem kart, a także 
przydatny w praktyce zapis wszystkich 
słówek wraz z tłumaczeniem.
Płytę CD na której znajdują się  
wszystkie słówka udźwiękowione 
przez profesjonalnych lektorów.

WIELOJĘZYCZNE

Moje pierwsze słówka – wersja wielojęzyczna
Multimedialny kurs dla dzieci w wieku 5-9 lat na płycie CD-ROM. Młodsze dzieci (już od 2 lat) mogą przy 
jego pomocy uczyć się języka ojczystego. Pozwala na naukę 100 podstawowych słów w następujących
6 językach: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, polski.
Postacią prowadzącą jest smok Memo, który objaśnia zasady korzystania z programu i zachęca do nauki. 
Smok mówi w jednym z powyższych 6 języków, w zależności od wybranej wersji języka źródłowego. 
Smok rośnie w miarę jak dziecko uczy się i powtarza nowe słowa. Kurs umożliwia dwie wersje instalacji: 
polską i angielską. Wybór instalacji angielskiej powoduje, że językiem źródłowym jest angielski. Kurs 
zawiera następujące elementy: 10 scen z interaktywnymi animacjami (w tym: Zwierzęta egzotyczne, 
Bajki, W moim pokoju, Na zakupach, Na wsi, Na wakacjach, W mieście, Rodzina, Kolory, Kosmos) • 200 
ćwiczeń, dostosowanych także dla dzieci nie umiejących czytać i pisać (kojarzenie obrazków z podpisem/
nagraniem i odwrotnie) • 10 gier utrwalających • multimedialny słownik ze wszystkimi słówkami z 
programu • 100 kolorowanek do wydrukowania i samodzielnego pokolorowania • system przypominający 
dziecku poznane wcześniej słówka, zgodnie z zasadą SuperMemo.

Wielojęzyczny słownik dla dzieci
Wielojęzykowy Słownik dla dzieci Lingua Land to  program do nauki języków obcych dla dzieci
w wieku od 6 do 10 lat. Lingua Land zapoznaje dzieci z tysiącem najbardziej potrzebnych słów w języku 
angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Przy nauce języków bardzo pomocne mogą okazać się duże i małe pacynki.
Obejrzyj je na stronie 9.

Magnetyczne tablice suchościeralne pozwolą 

dzieciom zaangażować się bezpośrednio w naukę 

języka pozwalając w zabawny sposób łączyć 

rysunki oraz kolorowe magnesy z pisaniem słówek 

lub zdań. Umożliwiają także nauczycielom szybkie 

i bezstresowe nanoszenie korekt.

Zobacz je na stronie 3.



Janczary z rączką
Janczary z rączką dla dzieci
w postaci 13 dzwonków 

osadzonych na drewnianym 
uchwycie.
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Dzwonki ręczne – janczary
Dostosowane do rąk dziecka janczary

– 5 dzwonków ręcznych umieszczonych 
na skórzanym łuku z drewnianą rączką.

Marakasy plastikowe małe,(2 – para), długość 13 cm

Tamburyn drewniany
Tamburyn z 4 parami talerzyków z drewnianą obręczą i naciągniętą na niej skórą. Średnica: 15 cm.

Talerze perkusyjne
komplet 2

Komplet dwóch metalowych talerzy 

muzycznych z uchwytami, każdy
o średnicy 15 cm.

Trójkąt muzyczny
Trójkąt metalowy (instrument 

muzyczny) o boku 10 cm
z pałeczką.

Bębenek drewniany
Bębenek z drewnianą obręczą 
o średnicy 20 cm i naciągniętą 

na niej skórze.

Marakasy drewniane
(2 – para), długość 15 cm

Zestaw 10 różnych instrumentów perkusyjnych
Instrumenty wchodzące w skład zestawu (większość drewniana) to: marakasy
(para), kastaniety (para), tamburyn, trójkąt z pałeczką, drewienka-klawesy 
(para), guiro z pałeczką, talerze, grzechotki, janczary z rączką i 13 dzwoneczkami. 



Wstążki gimnastyczne do tańca
Komplet 6 wstążek w różnych kolorach, każda 

szerokości 5 cm i szerokości 3 metrów. Do zestawu 

dołączony kijek długości 30 cm.
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Różne czy te same?
– zestaw do porównywania dźwięków
Zestaw zawiera 6 par klocków wykonanych 
z drewna w formie graniastosłupów 
trójkątnych, każdy 6×5 cm. Każdy kloce 
i ich para wydaje dźwięk nuty muzycznej 
po potrząśnięciu. Każda para wydająca 
jednakowy dźwięk jest oznaczona innym 
kolorem nutki, ale tylko na jednej ściance, 
tak aby można było odwrócić klocek
i zwiększyć stopień trudności podczas 
porównywania dźwięków.

Wrytmie kroków
i podskoków
– piosenki i zabawy
muzyczne dla dzieci
Książka jest zbiorem 
piosenek i zabaw 
dla dzieci w wieku 
przedszkolnymi 
wczesnoszkolnym. 
Prezentowane w niej 

utwory i propozycje zajęć ruchowych 
stanowią materiał pomocniczy oraz źródło 
inspiracji dla nauczycieli, którzy nie posiadają 
wykształcenia muzycznego, ale w codziennej 
pracy korzystają z piosenek i zabaw o charakterze 
muzycznym. Każda piosenka opatrzona jest 
komentarzem metodycznym dotyczącym 
tekstu, zabaw i tańców, tak, by można było 
je prowadzić z wykorzystaniem dostępnych 
instrumentów perkusyjnych. Prezentowane 
ćwiczenia zwracają uwagę dzieci na dominujące 
w utworach problemy muzyczne. Treść zabaw 
obejmuje zagadnienia z rytmiki, melodyki, 
dynamiki, agogiki i artykulacji, które zachęcają 
dzieci do ruchu razem z muzyką, swobodnej 
zabawy rytmem, słowem i gestem. Książka: 
format B5, 44 strony + płyta CD.

Historyjki piosenkowo-obrazkowe
Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz 
płyty CD z piosenkami, do których historyjki stanowią 
ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą trzy 
obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub sytuacje, 
o których mówią słowa piosenki. Wykorzystane 
są tu utwory pochodzące z publikacji: Podróż 
malowana piosenką, Bajdobrzenie na szkolnej 

scenie, Inscenizacje najpiękniejszych baśni oraz Metoda 
Dobrego Startu. Od piosenki do literki – część 1. Muzykę 
do wszystkich piosenek napisał Andrzej Filar, a słowa 
Małgorzata Barańska. 

Zestaw 8 dzwonków muzycznych
(tworzą oktawową skalę dźwięków)

Zestaw 8 indywidualnych dzwonków 

muzycznych, każdy z plastikową rączką oraz 

metalowym dzwonkiem w innym kolorze 

(kodowanie kolorystyczne ułatwia kojarzenie 

dźwięków). Razem tworzą oktawową 

skalę dźwięków. Można je wykorzystywać 

indywidualnie lub do zajęć grupowych.

duże

Chusty wykonane są z lekkiego nylonu w czterech przyjaznych  barwach: żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej. Mogą służyć do wielu zabawi przedstawień.

12 sztuk. Wymiary każdej chusty: 66×66 cm.

4 sztuki. Wymiary każdej chusty: 138×138 cm.

Magiczne chustki
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Nutki na radości i smutki
słuchamy, gramy i śpiewamy!

Publikacja składa się z płyty CD

z piosenkami wykonanymi przez chór 

dziecięcy oraz z książki (A4, 112 stron) 

zawierającej nuty i teksty do tych 

utworów. Spis utworów: Hartuj się. 

Oberek dla babci i dziadka. Przedwiośnie. 

Dziwne zwierzę. W kinie. Smutek psa. 

Będę kapitanem. W świat. Rycerz i smok. 

Czarna łapa. Dzielny zuch. Muzykalne 

podwórko. Kot. Wesołe miasteczko. 

Wycieczka do lasu. Żegnaj lato. Smutek. 

Piosenka, która bardzo szybko się 

kończy. Sposób na smutek. Lecą aniołki. 

Piosenka – dobra rzecz!

Instrumenty muzyczne
Plansza (61×86 cm, foliowana)
w przejrzysty sposób prezentuje 
podział instrumentów muzycznych 
i zdjęcia najpopularniejszych. 
Na odwrocie znajdują się tylko 
zdjęcia, by dzieci same mogły 
nazwać instrumenty. 

Stroje ludowe
Budownictwo ludowe
Plansza (61×86 cm, foliowana) 
prezentuje na jednej stronie 
wybrane chaty, a na drugiej stroje 
ludowe. Dzieci mogą zapoznać się 
z ubiorami ludowymi: kaszubskim, 
kujawskim, kurpiowskim, 
wielkopolskim, łowickim, 
śląskim, krakowskim, lubelskim, 
góralskim i rzeszowskim. Obejrzą 
także budownictwo kaszubskie, 
kurpiowskie, łowickie, krakowskie, 
góralskie i zalipskie. 

Kto ty jesteś?
Zbiór patriotycznych i ludowych piosenek i wierszy dla dzieci 

W książce zebrane zostały popularne piosenki legionowe, ludowe i inne powstałe w XIX i na początku XX wieku, takie jak: Przybyli ułani pod okienko, O mój rozmarynie, Krakowiaczek jeden, Zielony mosteczek i inne. Dzięki barwnym ilustracjom oraz propozycjom zabaw i tańców poznawanie tych utworów może być dla dziecka dobrą zabawą. Zrozumienie tekstu ułatwią też ciekawostki związane z powstaniemi tematyką utworu. Format: B5, stron: 80. Na dołączonych 2 płytach CD  znajdują się nagrania utworów w wykonaniu dzieci, a także wersje instrumentalne piosenek. Aby ułatwić nauczycielowi samodzielne 
wykonanie akompaniamentu, przy tekstach umieszczone zostały akordy gitarowe.

Serce w plecaku
Pieśni i piosenki każdego Polaka

W książce zebrane zostały popularne pieśni związane z historią Polski oraz znane wszystkim 

piosenki dawne i ludowe takie jak: Rota, Mazurek 3 Maja, Prząśniczka, Dziś do Ciebie przyjść nie 

mogę, Życzenie, Jak dobrze nam, Hej, bystra woda i inne. Dzięki propozycjom ćwiczeń i zadań (np. 

plastycznych, inscenizacyjnych, tanecznych) poznawanie tych utworów może być dla dziecka zabawą. 

Zrozumienie tekstu ułatwią ciekawostki związane z powstaniem i tematyką utworu oraz słowniczek 

trudnych słów. Format: B5, stron: 92. Do książki dołączone są 2 płyty CD, na których znajdują 

się nagrania utworów w wykonaniu dzieci, a także wersje instrumentalne piosenek. Aby ułatwić 

nauczycielowi samodzielne wykonanie akompaniamentu, przy tekstach umieszczone zostały akordy.

Zeszyt do nut
z szeroką pięciolinią
Zeszyt ze specjalnie 
poszerzoną pięciolinią, 
idealny dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych.

Tajemnice puszczy
rozpoznawanie głosów zwierząt

Na płycie usłyszymy głosy zwierząt puszczy – ssaków, ptaków

i owadów, a także wszystkich naszych odzywających się płazów. 

Szczeka sarna, zawodzą wilki, rechocze łoś na bagnie, jelenie ryczą 

podczas jesiennych godów, słychać turkucia podjadka i łatczyna 

brodawnika, zachwycają koncerty paskówek, żab wodnych

i rzekotek. Lektor opowiada tak ciekawie... Do płyty dołączone 

krótkie opisy ze zdjęciami w formie książeczki.

Jaki to ptak – cz. 1, 2, 3, 4
Na każdej z płyt poznamy głosy 40 różnych gatunków ptaków. 

Lektor wiedzie nas “za ucho” i zwraca uwagę na charakterystyczne 
elementy występujące w śpiewach poszczególnych gatunków.
Do płyty dołączone krótkie opisy ze zdjęciami w formie książeczki. 

Każda płyta (część) sprzedawana oddzielnie. 

Audio CD:

Plansze dwustronne
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Kolory i kształty – plansza
Plansza ścienna o wymiarach 70×100 

cm przedstawia podstawowe kolory i ich 

powstawanie oraz kształty. Dwustronnie 

foliowana, z zawieszką.

Światło i kolory – plansza
Plansza ścienna o wymiarach70×100 cm przedstawia rozszczepienie światła białego oraz mieszanie barw. Dwustronnie foliowana, z zawieszką.

Palety do farb, komplet 10
Zestaw 10 palet do wyciskanych farb  ich mieszania. Każda paleta wielkości 23×15,5 cm z 6 zagłębieniami-miseczkami. Wykonane z białego, trwałego tworzywa, wygodne do przechowywania, z dwoma otworami pośrodku do przenoszenia. 

Stworzę sobie
kolorowy świat

Książka zawiera ponad 50 
wypróbowanych pomysłów-

-wskazówek dla dzieci dotyczących 
wykonania prac wykonywanych 

różnymi technikami plastycznymi. 
Format 145×205 mm, 184 strony.

Zestaw 13 drewnianych narzędzi
do formowania plasteliny

Zestaw świetnie wykonanych z drewna 13 narzędzi pozwala 
dzieciom rzeźbić, rolować, wałkować i tworzyć faktury

w plastelinie i podobnych materiałach plastycznych. Zestaw 
zawiera 5 wałków o różnych fakturach, 4 młotki-tłuczki

z wklęsło-wypukłymi wzorami, wycinak i 4 szpatułki
do rzeźbienia. Całość umieszczona w pojemniku

z przegródkami z pokrywą o wymiarach 40×21×5 cm.Kuferek artystyczny
zestaw grupowy do zajęć 
plastycznych (różne techniki).
Zestaw różnych materiałów plastycznych 
(bibuły, papiery, naklejki, kleje, farby, 
kredki, kredy, kamyczki ozdobne, cekiny, 
sznureczki, brokat itp.) oraz przyrządów 
(nożyczki, linijki, itp.)  umożliwiający 
tworzenie prac w różnych technikach.
Do zajęć indywidualnych i w grupie.

Kalejdoskop
fizyczno-przyrodniczy
zestaw interaktywny
Kalejdoskop dla młodego przyrodnika 
w formie interaktywnego zestawu. 
Składa się z zamkniętej tulei 
przykładanej do oka z układem luster 
wewnątrz oraz dołączanych do niej 
3 różnych przedłużek (do wyboru): 
standardowy kalejdoskop, rybie 
oczko oraz pojemnik do wypełnienia 
okazami zebranymi samodzielnie.

Przy nauce i zabawie plastycznej, niezbędne mogą okazać się także następujące 4 pomoce. Pozwolą one dzieciom zrozumieć jak powstają barwy i jak można je skutecznie mieszać lubw ciekawy sposób wpływać na ich odbiór.
Dokładne opisy znajdziesz na stronie 47.

PAŹDZIERNIK

2012
NOWOŚĆ

Farby plakatowe tempera
różne kolory (1 litr)

Farby plakatowe tempera w plastikowych butelkacho pojemności 1000 ml charakteryzują się wysoką zawartością barwnika i mogą być rozcieńczane z wodą i mieszane z innymi kolorami. Łatwo rozprowadzają się i doskonale kryją malowaną powierzchnię. Kolory są żywe i intensywne. Do stosowania na różnych powierzchniach: papierze, tekturze, drewnie, szkle, glinie. Nadają się do tworzenia dekoracji oraz wielowarstwowego nakładania. Zmywalne z większości tkanin. Do wyboruróżne kolory. Produkt dla dzieci od lat 3. 

Zestawy pędzli
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Papier, nożyczki, klej
Książeczka zawiera pomysły na 
kreatywne zabawy plastyczno-
-techniczne. Dzieci będą mogły ćwiczyć 
wycinanie, składanie, malowanie
i modelowanie. Wszystkie projekty 
opisane są krok po kroku, a każdy
etap opatrzony kolorową ilustracją.
Format: 235×226 mm, 128 strony.

Zestaw kreatywny na cały rok 
(323 elementy)

Moja kolorowa księga 
ozdób z papieru

Książeczka jest zbiorem pomysłów dla 
dzieci na ozdoby z różnego rodzaju papieru 
– mogą one tworzyć piękne, uśmiechnięte 
zwierzątka, pajacyki i inne kolorowe ozdo-
by oraz dekoracje. Format: 198×260 mm, 

96 strony, twarda okładka.

Plastyczny alfabetQuizy i zabawy o sztuce
dla dzieci i młodzieżyW książce znaleźć można omówienie ponad 100 zagadnień z dziedziny sztuk plastycznych. Zamieszczone w niej quizy umożliwiają dzieciom w wieku szkolnym sprawdzenie swojej wiedzy o sztuce. Książka zawiera pomysły i zabawy związane z malowaniem, rysowaniem i z innymi technikami plastycznymi. Dla dzieci od lat 6. Format: 17×24 cm, 240 strony, twarda okładka.

Zachęta do sztuki
Książka dla dzieci o polskiej sztuce współczesnej. 
Przygotowana na przykładzie 25 dzieł polskich 
artystów współczesnych Henryka Stażewskiego, 
Jerzego Nowosielskiego, Edwarda Dwurnika, 
Katarzyny Kozyry, Wilhelma Sasnala i wielu innych. 
Pokazuje dzieciom czym jest sztuka współczesna. 
Format: 24×24 cm, 64 strony, twarda okładka.

Zestaw przepięknych, profesjonalnie 
przygotowanych materiałów plastycznych 

dla dzieci do wykorzystania przez 
cały rok szkolny do wykonywania 

różnych prac plastycznych, w 
różnych technikach. Składa się 

z 323 elementów i zawiera 
różne gatunki, formaty
i faktury papieru do prac 
wykonywanych w wielu 
technikach, tj. ponad 

10 rodzajów kolorowych 
papierów w arkuszach:

10×10 cm, 20×29 cm, 20×35 cm,
tęczowe, przezroczyste, 
bibułkowe, falowane, listowe, 
origami, a także kolorowe 
sznureczki oraz plastikowe oczy.

Zestaw kolorowych papierów imitujących 
skóry zwierząt

Zestaw 10 dwustronnie 

zadrukowanych 

papierów imitujących 

skóry i futra zwierząt 

(tygrys, zebra, gepard, 

dalmatyńczyk, krowa, 

wąż) o gramaturze 

300 g/ m2 (karton). 

Duży rozmiar arkuszy: 

50×70 cm. Dzieci 

mogą je wykorzystać 

do robienia 

przeróżnych ozdób, 

takich jak ramki, 

maski, podstawki itp.

Zestaw 9 dwustronnie 

zadrukowanych 

papierów imitujących 

skóry i futra zwierząt  

(m.in. tygrys, zebra, 

gepard, krowa)

o gramaturze 300 g/ m2

(karton). Rozmiar 

arkuszy: 25×35 cm.

Dzieci mogą je 

wykorzystać do 

robienia przeróżnych 

ozdób, takich 

jak ramki, maski, 

podstawki itp.

10
9

Maski 6 zwierząt
do samodzielnego dekorowania

Zestaw zawiera 6 wyciętych z mocnego 
kartonu masek zwierząt z gumkami do 

mocowania na twarzy, które dzieci mogą 
ostatecznie pomalować i udekorować 

według własnego pomysłu i wizji 
artystycznej. Maski są dwustronne: po 

jednej stronie na maskach czarną kreską 
naszkicowano szczegóły, druga strona jest 
czysta. Na maskach przedstawiono głowy 

następujących zwierząt: pies, kot, koń/
jednorożec, słoń, królik, smok.

Wycinanki na cały rok szkolny
Teczka Wycinanki przeznaczona jest dla przedszko-
laków i uczniów klas 1–3 i zawiera wiele ciekawych
i prostych do wykonania zabawek, dekoracji i kart,
w tym ozdoby na Boże Narodzenie i Wielkanoc, życze-
nia dla nauczyciela, mamy, taty, babci i dziadka, maski 
karnawałowe, papierowy samolot, wiatrak, grzybek
i wiele innych wycinanek do wykorzystania w ciągu 
całego roku szkolnego. Zostały one tak pomyślane, 
by każdy mógł je ozdobić i pokolorować według wła-
snego pomysłu. W zeszycie dołączonym do teczki można znaleźć sugestie
i sposoby wykonania prac z użyciem dodatkowych elementów, np. waty, 
brokatu i bibuły. Umieszczone zdjęcia pokazują, jak wygląda sklejona lub 
złożona wycinanka.
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Origami dla dzieciDzieci, które poznająfascynującą sztukę origamibędą bawić się tworzącniepowtarzalne modele.Książka zawiera 35 prostych
pomysłów origami, opisanych krok

po kroku, wśród nich m.in.: hełm 
samuraja, serce, kubek i wiele innych 

pomysłów. Format: 22×22 cm, 128 strony. 

Teczka
kolorowych
papierówZestaw zawiera kolorowe arkusze papieruw 7 kolorach (około 10 kartek każdego koloru). Można wykorzystywać je do wycinania, klejenia, składania, a także nadrukowywania w drukarkach komputerowych lub na kserokopiarce.

Zestaw do tworzenia
3-wymiarowych modeli zwierząt
Każdy zestaw zwiera pięknie nadrukowane 
elementy z kartonu przedstawiające 
zwierzęta (zoo lub dinozaury), które składa 
się zgodnie z instrukcją uzyskując trwały, 
trójwymiarowy krajobraz z typowymi dla 
niego mieszkańcami – zwierzętami. zestaw 
Zoo składa się z 71 części, a zestaw 
Dinozaury z 88 części.

... na Boże NarodzenieZestaw składa się ze 110 elementów, w tym: kolorowe papiery i kartony, holograficzne, opalizujące, tęczowe, karbowane, transparentne, z bałwankami, folia metaliczna, szenila, tkane paski, plastikowe oczy, gwiazdki itp. Całośćw pudełku z plastikową rączką oraz instrukcjąi przykładowymi pracami na odwrocie(np. Święty Mikołaj, aniołek).

... Wiosna/WielkanocZestaw składa się ze 110 elementów, w tym: kolorowe papiery i kartony (gramatura od 20 do 300 g/m2), cieniowane, tęczowe, prześwitujące, w paski, w kropki, tkane paski, itp. Całośćw pudełku z plastikową rączką oraz instrukcjąi przykładowymi pracami na odwrocie (np.pudełko z kurczaczkiem i jajkami).

... na cały rok
Zestaw składa się ze 110 elementów,

w tym: kolorowe papiery i kartony, tęczowe, 

karbowane, transparentne, folia metaliczna, 

szenila, tkane paski , plastikowe oczy itp. 

Całość w pudełku z plastikową rączką oraz 

instrukcją i przykładowymi pracami na 

odwrocie (księżyc, aniołek,

strach na wróble).

Zestaw 10
kolorowych arkuszy filcu10 arkuszy filcu w różnych kolorach, każdy o wymiarach 20×30 cm, do cięcia, zszywania, klejenia i szycia, czyli tworzenia zabawek, kart, naszywanek i mnóstwa innych prac...

Zestawy Origami – Zwierzęta

Zestawy kolorowych papierów do tworzenia niepowtarzalnych modeli 

origami wraz z instrukcją. Oferowane zestawy: Zwierzęta hodowlane, 

Zwierzęta Afryki, Ptaki, Podwodny Świat, Dinozaury.

Kreatywny kuferek...
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Dziurkacze (3) do wycinania 
elementów ozdobnych

zestaw A/B/C
Zestawy dziurkaczy do wycinania ozdobnych 

kształtów z kolorowych arkuszy. Każdy zestaw 
zawiera 3 różne dziurkacze wycinające:

(A) serce, kwiatek, słoneczko;
(B) miś, serduszka, motyl;

(C) koniczynka, róża, liść klonu.

Podnieś
z ziemi i zrób

– prace
z materiałów 
znalezionych

w lesie, na łące
lub na plaży

Książka jest zbiorem pomysłów na prace wykonanez naturalnych materiałów, takich jak: kamienie, patyki, suche liście, szyszki, piach, muszle, pióra, bursztyny, pestki i wiele innych. Wszystkie te przedmioty mogą nabrać niesamowitego kształtu i znaczenia, mogą zamienić się w zwierzęta, rośliny, stworki lub pejzaże. Książka uczy szacunku do przyrody, gdyż do prac wykorzystywane są wyłącznie elementy podniesionez ziemi (a nie na przykład zerwane z drzewa liście, gałązki).

Książka: D.O.M.E.K.
Książka, z której młodzi czytelnicy dowiedzą się, jak 

bardzo różne mogą być ludzkie domy i jak fascynującą 

sztuką jest architektura. Dowcipne, kolorowe rysunki 

i zwięzłe, przystępne opisy prezentują 35 niezwykłych 

domów stworzonych przez najwybitniejszych 

architektów świata. Dla dzieci od lat 6. Format: 

20×20 cm, 152 strony, twarda okładka.

Kreatywny zestaw 
elementów dekoracyjnych
Zestaw składa się ze 114 elementów 

różnego rodzaju do tworzenia całych

prac (np.torebek, kopert, pudełek) 

lub tylko ich ozdabiania: karty 

okolicznościowe, papierowe torebki, 

koperty, kolorowe papiery i przeróżne 

ozdoby (3-wymiarowe elementy, 

samoprzylepne, kamyczki, itp.), nożyczki.

... uniwersalny
Zestaw cekinów w różnych kształtach i kolorach 
(serduszka, kwiatki, kółeczka itd.) do całorocz-
nego ozdabiania prac. Paczka o wadze 40 g.

... na Boże Narodzenie
Zestaw cekinów w różnych kształtach i kolorach 
(gwiazdki, listki, księżyce) do wykorzystania na 
Boże Narodzenie.  Paczka o wadze 40 g.

... z motywami roślinnymi
Zestaw cekinów w różnych kształtach i kolorach 
(kwiatuszki, listki) . Paczka o wadze 50 g.

Zestaw zawiera 84 elementy
do ozdabiania: karty okolicznościowe, 
kolorowe papiery i przeróżne ozdoby 
(3-wymiarowe elementy, samoprzylepne, 
kamyczki, itp.), nożyczki dziecięce.

Podstawowy zestaw
do ozdabiania
i dekoracji

Zestawy cekinów ...

Na stronie 69 znajdziesz zestawy do składania modeli architektonicznych

A

A

A

B

B

B

C

C

C

Wielki całoroczny zestaw kreatywny
Zestaw pięknych, profesjonalnie wybranych 107 elementów do prac wykonywanych w wielu technikach, w tym: kolorowe papiery i kartony (różne gatunki, formaty i faktury) w arkuszach od 10×10 cm do 25×35 cm, filce, sznureczki, tęczowe, karbowane, transparentne, folie metaliczne i samoprzylepne, plastikowe oczy itp. Całość w pudełku z plastikową rączką oraz instrukcjąi przykładowymi pracami na odwrocie (aniołek, dynia, zajączek, kogut).

Klej wielozadaniowy w sztyfcie
Klej do papieru, brystolu, fotografii, filcu, 

tkanin itp. W sztyfcie (10 g). Nie zawiera 

rozpuszczalników, zmywalny wodą.
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ciekawych roślin

Zestaw do uprawy roślin o 

nietypowych cechach (dołączone 

nasiona) takich jak kształt, czy reakcja 

na dotyk. Wymiary opakowania 

23,5×12,5×24 cm.

Karmnik wabiący motyle

Bardzo kolorowy, plastikowy 
karmnik dla motyli, do 
zawieszenia na gałęzi lub 
postawienia na płaskiej 
powierzchni. Załączony 
przepis na wabiący motyle 
nektar zachęci je do przylotu. 
Wymiary: 15×7,5×19 cm

Pojemnik siatkowy
do owadów, składany
Składany, siatkowy pojemnik
do owadów umożliwi
dzieciom, w humanitarny
sposób, obserwację
przedstawicieli tej
olbrzymiej grupy
zwierząt w ruchu.
Lekki i łatwy do
przechowywania.
Wymiary: 20×14 cm.

To czyste stanowisko doświadczalne umożliwi dziecku 
w praktyczny i fascynujący sposób (jako młodemu 
naukowcowi!) poznawanie środowiska bez obawy 
zabrudzenia i narażenia się na wymówki, jak również 
bez obawy dotykania gołymi rękami rzeczy i organizmów 
nieznanych, zachęcając je do „badań”. Przezroczysty 
pojemnik z tworzywa o wymiarach dna 35×23 cm jest 
dwufunkcyjny. Ma wyjmowane otwory wentylacyjne 
(umożliwia uprawę roślin i hodowlę 
drobnych zwierząt, np. dżdżownic), 
w które wymiennie można wsunąć 
szczelne rękawice. Przydatne do 
eksperymentów przyrodniczych, 
fizycznych oraz plastycznych!

Siatka na motyle
z drążkiem aluminiowym

Siatka na motyle DLA DZIECI

Siatka do połowu motyli wykonana z poliestru, 
zawieszona na obręczy o Ø 350 mm zamocowanej 
na lekkim drążku aluminiowym, teleskopowym 
długości 46..78 cm.

Prosta, w zabawnym kształcie motyla, 
siatka zaprojektowana dla dzieci, aby 
odkrywanie przyrody było też zabawą...

Szklarnia parapetowa składa się z podstawy, w której na podłożu 
uprawiane są rośliny zielne, oraz z wysokiej pokrywy, dzięki 
której tworzy się w szklarni swoisty mikroklimat sprzyjający 

wzrostowi roślin. Wymiary: 23,5×11×16,5 cm.

Zestawy do samodzielnej uprawy:

„Czyste” stanowisko doświadczalne

Przezroczysta płaska, stojąca płytka do wysiewania i obserwacji

w czasie wzrostu systemu korzeniowego roślin zaciekawia

wszystkich. Do płytki wsunięta jest kratownica 1×1 cm ułatwia-

jąca pomiary i rejestrację zmian. Wymiary: 12×10×3,8 cm.

Płytka do obserwacji wzrostu systemu 

korzeniowego roślin z kratownicą

Parapetowa szklarnia do uprawy ziół

herbatek ziołowych
Zestaw do uprawy roślin, z których 

powstają herbaty ziołowe (dołączone 
nasiona), takich jak mięta czy 

rumianek. Wymiary opakowania 
23,5×12,5×24 cm.
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Lupa drewniana
dla najmłodszych

Idealna pierwsza lupa dla najmłodszych 
badaczy otoczenia. Wykonana jest z drewna

– przyjaznego i ciepłego materiału, ma 
wygodne, duże uchwyty po bokach 

(można ją trzymać oburącz). Powiększa 3×, 
a dodatkowo 5× przez wbudowane oczko 

małej soczewki. Wymiary: 18,5×12 cm 
(średnica samej soczewki: 8 cm).

Pudełko z 2 lupami
do obserwacji okazów

Przezroczysty pojemnik w kształcie walca,
w którego pokrywkę (zdejmowana) 
wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na 
zawiasie), dając powiększenie 2× lub 
4×. W pokrywce znajdują się otwory 
wentylacyjne. W dno pudełka 
wtopiono siatkę do szacowania
i porównywania wielkości okazów. 
Wymiary: wysokość 6,5 cm,  średnica 
6 cm. Bezpieczne, wygodne
i humanitarne.

Pudełko z 3 lupami
do obserwacji okazów

Rozszerzona wersja Pudełka 
z 2 lupami... Dodatkowym 
elementem jest przestrzeń
pod pudełkiem głównym

z odchylaną lupą boczną oraz 
umieszczonym ukośnie lustrem 

– umożliwia to oglądanie okazu 
z boku oraz od dołu. W dnie 
pudełka głównego znajduje 

się miarka (zamiast siatki) do 
określania wielkości okazu.

Przezroczysty pojemnik w kształcie 
trzech wsuwających się w siebie kolejno 
(teleskopowo) walców, w którego 
pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 
2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając 
powiększenie 2× lub 4×. W pokrywce 

znajdują się otwory wentylacyjne. W dno 
pudełka wtopiono miarkę do szacowania

i porównywania wielkości okazów. 
Wymiary: wysokość 8 cm, średnica 7 cm. 

Bezpieczne, wygodne i humanitarne.

Pudełko z lupą i miarką

– 6 sztuk w pojemniku,

do obserwacji okazów

Pudełko z lupą i miarką
do obserwacji okazów

Pudełka z przezroczystego plastiku, 

w pokrywkę każdego wbudowana 

jest lupa. W dna pudełek wtopione są 

siatki do szacowania wielkości okazów. 

Wymiary pojemnika: 17x12 cm.

Pudełko z przezroczystego 
plastiku, w pokrywkę którego 
wbudowana jest lupa. W dno 
pudełka wtopiona jest siatka 
do szacowania wielkości 
okazów. Pudełko rozkłada 
się na dwie części. Wymiary: 
wys. 6,5 cm, średnica 5 cm.

Pojemnik do obserwacji owadów
z paskiem zegarkowym

Pudełko z 2 lupami i miarką, trzyczęściowe,
do obserwacji okazów

Pudełko z lupą i miarką,
2-częściowe,
do obserwacji okazów

Oryginalny pojemnik do obserwacji owadów 
noszony na ręce jak zegarek. Obserwowany 
okaz może oddychać – uchylna górna część 

pudełka ma ścianki z siatki. Z obserwowanym 
okazem można się "zaprzyjaźnić", a następnie 

należy go wypuścić z powrotem do jego 
naturalnego środowiska.

Pudełko z przezroczystego plastiku, w pokrywkę 
którego wbudowana jest lupa. W dno pudełka 
wtopiona jest siatka do szacowania wielkości 
okazów. Wymiary: wys. 4,5 cm, średnica 5 cm.

Pudełko z lupą "góra-dół" 
do oglądania okazów
Pudełko "góra-dół" umożliwia 

obserwację umieszczanych w nim 
okazów w powiększeniu 3-krotnym 
od góry oraz od spodu (np. ruchów 

odnóży owada itp.).

Przezroczysty pojemnik z tworzywa 
sztucznego w kształcie walca z lupą 
powiększającą w wieczku. Sznurek 

umocowany na zaczepach po bokach 
pudełka umożliwia zawieszenie 

pudełka na szyi.

Pudełko z lupą
i sznurkiem, małe

2× 4×



36

Duży arkusz powiększający (2-3×) oprawionyw ramkę o wymiarach 22×14 cm.

Arkusz powiększający w ramce

Lupa plastikowa

z 3 powiększeniami
Lupa o 3 powiększeniach: 2×, 6×, 8×.

Bardzo lekka, wykonana z trwałego 

plastiku. Długość lupy: 10 cm (górna 

soczewka ma Ø 25 mm).

Poręczny zestaw przyrządów terenowych umieszczonych w przenośnym, wodoodpornym pojemniku z rączką, do poławiania i obserwacji bezkręgowców bytujących w różnych środowiskach. Pakiet zawiera: mikroskop ręczny 30× podświetlany, lupę okularową 10× wysuwaną, lupę z 3 różnymi powiększeniami, pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów w powiększeniu z góry, z boku i od dołu, pudełko z lupąi miarką (2 szt.), pudełko do zasysania owadów (in. ekshaustor lub ssawka; 2 szt.), lustra płaskie elastyczne i nietłukące (2 szt.), latarkę podręczną, pęsety metalową i plastikową, pędzelek, butelkę PE 30 ml z zakrętką (2 szt.), fiolkę PP 75 mm z korkiem (3 szt.), ceratkę i pojemnik-nosidło z tworzywa sztucznego.

Zestaw ciekawych i niezbędnych przyrządów do poławiania i obserwacji 
owadów (ale także innych bezkręgowców) w sposób profesjonalny
i humanitarny. W skład zestawu wchodzą: dwa pudełka do zasysania 
owadów (tzw. ssawki lub ekshaustory), przezroczysty pojemnik nożycowy 
do poławiania owadów (długość 21 cm), cztery różne walcowate pojemniki 
z przezroczystym dnem i pokrywką (średnice: od 3 do 6 cm), trzy płaskie 
plastikowe pojemniki z przykrywkami (3,5×4,5 cm), kartonowy wzornik 
do szacowania wymiarów okazów, pęseta, pędzelek, lupa w obudowie
z trwałego plastiku oraz notes i worek z mocnego tworzywa, który można 
nosić jak plecak.

Pudełka
do zasysania owadów

Pojemnik z siatką i rączką

do obserwacji okazów
Ciekawy pojemnik w kształcie 

przezroczystego walca (wysokość

12 cm, Ø 10 cm) do obserwacji okazów

z rączką i siatką w wieczku, tak aby 

obserwowany okaz mógł oddychać.

Pudełka do zasysania drobnych 
okazów fauny, głównie owadów. 
Jeden koniec przykładamy 
do owada, drugim zasysamy 
powietrze wciągając okaz do 
pudełka. Końcówka zasysająca 
zabezpieczona jest kratką, 
która zapobiega połknięciu 
owada. Zwane: ssawką lub 
ekshaustorem.

12 kolorowych lup z rączką
Zestaw 12 kolorowych (6 kolorów) lup 
z rączką o dużym powiększeniu 4,5×. 
Średnica każdej soczewki (plastikowa) 

wynosi ponad 11 cm. Szczególnie 
polecamy młodszym „badaczom”.

Lupa wysuwana 10×, potrójna

Zestaw trzech lup o łącznym powiększeniu 

10×. Lupy są tak połączone, aby można 

je było wysuwać z obudowy i nakładać na 

siebie uzyskując coraz większe powiększenia. 

Średnica każdej lupy: 38 mm.

Zestaw do poławianiai oznaczania bezkręgowców

Latarka doładowywana ręcznie
„Biedronka” / „Pszczoła”

Wesoła i energooszczędna latarka w kształcie pszczoły lub biedronki z wbudowanymi akumulatorkami oraz 2 diodami LED. Doładowywanie latarki następuje poprzez poruszanie specjalnym uchwytem-dźwignią – 1 minuta poruszania dźwignią zapewnia 30-minutowe świecenie latarki. Dostarczana z paskiem do zawieszania na przegubie. Wymiary: 7×4,5×2 cm.

Worek młodego entomologa-

-poszukiwacza owadów



37

Mikroskop-przeglądarka dla młodszych 
JUNIOR

Doskonały podświetlany przyrząd mikroskopowy dla najmłodszych 
uświadamiający im pojęcie powiększenia. Jest kolorowy, lekki i moż-
na go używać także w terenie (zasilany bateryjnie; baterie nie dołą-
czone). Powiększa 15×. Dołączone przykładowe preparaty (6 sztuk). 
Wysokość: 25 cm.

Przyjazna wersja mikroskopu optycznego dla młodszych dzieci. Wy-
konany jest z kolorowego tworzywa oraz metalu; ma dwie opcje 
podświetlenia i powiększa 100×, 200× i 300×. Zasilany bateryjnie 
(baterie nie dołączone). Dołączone przykładowe preparaty (6 sztuk). 
Wysokość: 30 cm.

Kamera cyfrowa-mikroskop dla młodszych

Nowoczesna, ale przyjazna cyfrowa kamera-mikroskop dla młod-
szych przyrodników. Wykonana jest z kolorowego tworzywa oraz 
metalu, ma podświetlenie (dwukierunkowe) LED. Powiększa 15x, 
30× i 60×. Kamerę można umieszczać na stojaku, trzymać w ręce 
lub stawiać. Obrazy zrzuca się do komputera za pomocą przycisku. 
Współpracuje z systemami: Windows 2000, SP4, XP, Vista, Windows 
7 oraz MacOS 10.4.8. Dołączone przykładowe preparaty (6 sztuk). 
Wymiary: 17 (szer.) × 27 (wysokość) cm.

Starannie wykonany mikroskop 
o maksymalnym powiększeniu 
400× (okular WF 10× * obiektyw 
40×). Wyposażony w obiektywy 
4×, 10× i 40× wkręcane w ob-
rotową (rewolwerową) głowicę. 
Poniżej stolika ustawialne lustro 
płasko-wklęsłe (uniezależnia od 
gniazdka elektr.). Ostrość ustawia-
na pokrętłem makrometrycznym. 
Wmontowana diafragma umoż-

liwia regulację wielkości strumienia świetlnego. Bardzo dobra ja-
kość wykonania oraz obrazu (standardowy mikroskop typu "metal 
i szkło"). Dodatkowymi elementami są walizka z tworzywa sztucz-
nego wraz z umieszczonym w niej wyposażeniem dodatkowym, 
takim jak: szkiełka podstawowe i nakrywkowe, różne pojemniki
i buteleczki, zakraplacze, lupa szklana, narzędzia (narzędzia są bez-
pieczne), jak również przykładowe preparaty mikroskopowe.

Mikroskop szkolny 400x w walizce
z wyposażeniem

Mikroskop szkolny „400x Duo-LED”
Mikroskop szkolny o powiększeniach 
od 40× do 400× wyposażony w 
szerokopolowy okular WF 10x oraz 
obiektywy 4×, 10× i 40× wkręcane 
w obrotową (rewolwerową) głowicę. 
Wbudowana tarcza obrotowa z 6 
różnymi otworami reguluje ilość świa-
tła przechodzącego przez kondensor. 
Ostrość ustawiana pokrętłem syme-
trycznym. Oprócz standardowego 
podświetlenia dolnego wbudowane 
oświetlenie górne umożliwiające przy 
niższych powiększeniach obserwację 
powierzchni okazów takich jak np. li-

ście, owady. Mikroskop zasilany jest trzema bateriami AAA – zapewnia 
to pełną mobilność i niezależność od gniazdka elektr., a nowoczesne 
wykorzystanie do oświetlenia diod LED (niski pobór prądu) zapewnia 
długotrwałą pracę bez wymiany baterii. Ciekawy mikroskop szczegól-
nie polecany dla początkujących.

Mikroskop stereoskopowy 20x „MINI”
Mikroskop stereoskopowy do oglądania 
przestrzennych (także NIEtransparent-
nych) okazów przyrodniczych, innych 
niż preparaty mikroskopowe (patrz: 
opis do Mikroskop stereoskopowy 
20×, niepodśw. obok). Mikroskop po-
większa 20× (okulary szerokopolowe: 
10×, obiek tyw: 2×), ma dodatkowo 
oświetlenie górne diodowe (zasilane 
bateriami: 2 × LR6 1,5V). Mikroskop 
jest dobrym rozwiązaniem dla młod-
szych i początkujących przyrodników 
ze względu na prostą budowę i poręcz-
ność (585 g, h=23 cm), a jednocześnie 
wyraźny i ostry obraz.

...dżdżownicy,

...jedwabnika,

...chrząszcza,

...biedronki,

...mrówki,

...motyla,

...żaby”

Zestawy kolorowych modeli z tworzywa sztucznego
przedstawiających cykle życiowe zwierząt wymienionych obok
(chrząszcza reprezentuje mącznik młynarek). Każdy zestaw sprzedawany oddzielnie.

Zestawy modeli „Cykl życiowy...

Mikroskop dla młodszych
SENIOR

PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH szukaj na następnej stronie
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Na każdej z płyt znajduje się 20 utworów 
w dźwiękowo opisujących bogactwo 
przyrodnicze Polski. Płyty mogą stanowić 
tło dla różnego rodzaju zajęć w szkole. 
Twórcą wszystkich utworów jest sama 
przyroda – posłuchamy m.in. porannego 
śpiewu wiosennego lasu, letniej nocy 
rozbrzmiewającej ćwierkaniem pasikoników 
i świerszczy, a także majowych koncertów 
słowików i żab, znajdziemy się
w puchaczym ostępie, posłuchamy 
cietrzewia, chrapania słonek i znajdziemy 
się na rykowisku. Do płyty dołączone 
krótkie opisy ze zdjęciami w formie 

książeczki w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim
i rosyjskim. Każda płyta (część) sprzedawana oddzielnie. 

Owadzi łapacz okazów
Kolorowa, zabawna łapka na owady w postaci owada (!) 
z zasuwką. Łapacz nakłada się na owada i przesuwa guzik 
zamykając w ten sposób transparentny pojemnik z owa-
dem w środku. Po obejrzeniu owada wypuszczamy okaz. 
Bezpieczny i humanitarny przyrząd wykonany z tworzywa 
zachęca do poznawania przyrody. Długość: 28 cm.

Owadzie maski – 3 różne

Owadzie maski – 12 sztuk (3 różne)

Zestaw zawiera cztery sztuki maski każdego rodzaju.

Realistyczne, kolorowe maski głów 

trzech owadów (mrówka, szerszeń, 

modliszka) do nakładania na twarz, 

wykonane z trójwymiarowego 

kolorowego tworzywa sztucznego, 

do odgrywania scenek teatralnych 

oraz ilustrowania opowiadań i baśni. 4×

Poczwórne odbicie
– układ luster

w miękkim tworzywie
Przyjazny układ 3 luster w bardzo miękkich 
oprawach piankowych w ciepłym kolorze 

łączonych pod kątem 90 stopni. Po złożeniu 
każdy przedmiot i okaz ułożony na lustrzanej 
podstawie odbijany jest wielokrotnie tworząc 
fantastyczne obrazy i efekty. Lustra można 

wykorzystywać także w całości i indywidualnie 
do zajęć logopedycznych oraz przechowywać 
rozłożone (płaska paczka). Wymiary boków: 
trójkątna podstawa – 38 cm, kwadratowe 

ścianki – 30 cm

Wielkie koncerty polskiej przyrody – cz. 1, 2 

Tajemnice puszczy – rozpoznawanie głosów zwierząt
Na płycie usłyszymy głosy zwierząt puszczy – ssaków, 
ptaków i owadów, a także wszystkich naszych 
odzywających się płazów. Szczeka sarna, zawodzą wilki, 
rechocze łoś na bagnie, jelenie ryczą podczas jesiennych 
godów, słychać turkucia podjadka i łatczyna brodawnika, 
zachwycają koncerty paskówek, żab wodnych i rzekotek. 
Lektor opowiada tak ciekawie... Do płyty dołączone 
krótkie opisy ze zdjęciami w formie książeczki.

Jaki to ptak
– cz. 1, 2, 3, 4

Na każdej z płyt poznamy głosy 40 różnych gatunków ptaków. Lektor wiedzie 
nas “za ucho” i zwraca uwagę na charakterystyczne elementy występujące 
w śpiewach poszczególnych gatunków. Do płyty dołączone krótkie opisy ze 
zdjęciami w formie książeczki. Każda płyta (część) sprzedawana oddzielnie. 

Przyroda
10 preparatów mikroskopowych

1. Mucha (Musca domestica) - odnóże
2. Skrzydło ptaka, fragm.
3. Skrzydło motyla
4. Rozmaz krwi ludzkiej
5. Królik - p.pp. jelita
6. Kot - p.pp. przez płuca
7. Plankton roślinny i zwierzęcy
8. Ziarna pyłku - porównanie różnych  
9. Użyłkowanie liścia macerującego

10. Bez czarny - p.pp. przez zalążnię

Mini-zestawy
5 preparatów mikroskopowych:
•	„Przedmioty domowe” (włos, włókna, korek, ...)
•	„Skrzydła owadów” (różnorodność pokazana 

na przykładzie pszczoły, motyla, komara i in.)
•	„Pełzające stworzenia”
•	„Niesamowite rośliny, które jemy” (fragmenty 

roślin do studiowania pod mikroskopem)
•	„Rośliny”

Zestaw 12 preparatów mikroskopowych
podstawowy

1. Włókna naturalne (bawełna).
2. Włókna sztuczne (nylon).
3. Nasiono kukurydzy, p.pp. - widoczne ziarna skrobi.
4. Kryształki soli.
5. Włókna naturalne (wełna).
6. Włókna naturalne (jedwab).
7. Łodyga dyni, p.pp. (roślina jednoliścienna, wiązka   

przewodząca zamknięta).
8. Odnóże pszczoły miodnej.
9. Ziarna pyłku.

10. Pióro ptaka - fragm. (widoczna budowa).
11. Polip stułbi - widoczna budowa morfologiczna.
12. Krwinki czerwone żaby (rozmaz).

Mikroskop ręczny 30x,
podświetlany
Podświetlany mikroskop ręczny z regulacją 
ostrości. Mieści się idealnie w dłoni. Świetnie 
sprawdza się zarówno w trakcie zajęć 
stacjonarnych, jak i w terenie. Przyrząd lekki, 
poręczny i trwały. Zasilany 2 bateriami (nie 
dołączone). Powiększa do 30×.

Preparaty mikroskopowe

Audio CD:



Duży, demonstracyjny model kwiatu

(wysokość modelu: 37 cm) wykonany 

z trwałego tworzywa sztucznego. 

Wysokość modelu: 37 cm.

Model kwiatu

z zalążnią i zalążkiem

Zestaw zawiera wielkie modele owadów 
wykonane starannie z tworzywa 
sztucznego, tak aby ułatwić 
zapoznanie i oswojenie się z nimi. 
Modele przedstawiają: muchę, 
biedronkę, pszczołę, motyla 
i konika polnego. 
Wymiary największego 
modelu: 20×12,5 cm.

Karmnik ptasi zawieszany,
ze szczotką i poziomem napełnienia
Duży, metalowy, wielostanowiskowy (4 stanowiska) 
karmnik dla ptaków ze szczotką ułatwiającą 
utrzymywanie czystości wewnątrz karmnika oraz 
widocznym poziomem napełnienia. Łatwo się go 
napełnia ziarnem lub orzechami.
Wymiary: 37×15×15 cm.

Wielopunktowe stanowisko dokarmiania ptaków
Wielofunkcyjne i wielopunktowe 
(5) stanowisko dokarmiania 
ptaków w postaci wbijanego 
w glebę metalowego 
stelaża (wysokości 1,8 m) 
z zamontowanymi na nim: 
dwoma różnymi metalowymi 
karmnikami, w tym jeden ze 
szczotką, zdejmowanymi i 
przystosowanymi do przysiadania 
różnych gatunków, pojemnikiem 
do płynów, miejscem do 
sypania ziarna oraz miejscem do 
zawieszania pożywienia w siatce, 
np. w postaci kuli tłuszczowych 
itp. Stanowisko dostarczane 
jest z workiem ziarna oraz 
pożywieniem w kształcie 
zawieszanej kuli (kilka sztuk)! 
Wysokość: 1,8 m.

Zestaw 7 wielkich modeli owadów

...dżungli – 5 modeli

...hodowlane – 7 modeli

...leśne – 5 modeli

...oceanów – 6 modeli

Zestawy wielkich modeli: Zwierzęta...

Zestawy wielkich modeli 

zwierząt (wysokość żyrafy:

33 cm!) realistycznie 

wykonanych z trwałego 

tworzywa sztucznego.
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Druga strona to ilustracje bez podpisów. 
Format 61×86 cm, dwustronnie foliowane, z zawieszką.

Owoce
Plansza zawiera zdjęcia i nazwy 
owoców uprawianych w Polsce 
na drzewach, krzewach i jako 
byliny.

Warzywa 1
Na planszy znajdują się ro-śliny zielone. Są wśród nich te doskonale znane dziecku, jak i występujące rzadziej (np. jarmuż).

Warzywa 2

Na planszy znajdują się najpopular-

niejsze warzywa obecne w naszej 

kuchni. Są wśród nich papryka, 

pomidory i marchew oraz bardziej 

egzotyczne, jak patisony.

Po co uprawiamy?
Plansza przedstawia produkty, które po-
wstają z roślin uprawnych. Przy nazwach 
roślin znajdują się fotografie przedstawia-
jące wygląd kłosa, owocu lub bulwy przed 
przetworzeniem. Jest to ważne, bo często 
dzieci nie wiedzą, jak wyglądają na przykład 
konkretne zboża.

Po co hodujemy?
Plansza pokazuje, po co hodujemy zwie-
rzęta. Są tu uwzględnione wszystkie najpo-
pularniejsze rodzaje zwierząt hodowanych 
(także drób i zwierzęta domowe). Plansza ta 
z pewnością pomoże wyjaśnić dziecku, któ-
re produkty kupowane w sklepie pochodzą 
z hodowli.

Ptaki hodowlane (drób) 
Na planszy przedstawiono najpopularniejsze 
ptaki hodowlane. Ilustracje pokazują wy-
gląd samców, samic i piskląt. Zostały na niej 
wskazane także najważniejsze części budo-
wy ptaków.

Zwierzęta hodowlane
Plansza przedstawia zwierzęta 

hodowlane i podaje nazwy sa-

mic, samców i młodych. Poka-

zuje też ich budowę.

Ekosystem lasu

Plansze przedstawiające ekosystem oraz  
reprezentatywne dla niego organizmy 
roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem 

gatunków chronionych oraz trujących. 
Laminowane dwustronnie folią, 

oprawione w drewniane półwałki
z zawieszeniem sznurkowym.

Ekosystem Bałtyku

Ekosystem jeziora

Ekosystem łąki i pola

Arktyka
Mieszkańcy Tatr
Plansze przedstawiające 

świat zwierzęcy. Foliowanie 
dwustronne, metalowe 
listwy z zawieszeniem.

Budowle i mieszkania zwierząt

Dinozaury
i inne gady prehistoryczne

Plansza przedstawiająca najważniejsze rodzaje 
gadów prehistorycznych z podziałem na 

okresy ich występowania.

Zwierzęta udomowione

Wieś – środowisko
w którym żyję

Foliowanie dwustronne,
metalowe listwy z zawieszeniem.

PLANSZEDWUSTRONNE

PLANSZE
Format: 70×100 cm

Lornetka podstawowa 8x21
Lornetka metalowa, 8×21 mm, specjalnie 
gumowana, aby nie wyślizgiwała się z rąk. 
Ekonomiczna i lekka. Pozostałe parametry: 
pole widzenia 126 m/1000 m; waga 150 g.
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Zobacz 65 najciekawszych dinozaurów. Dowiedz się, który dino-
zaur ważył tyle co 12 słoni, czym się żywiły te wielkie gady i jak 

się broniły przed wrogami. 

Zobacz 65 najciekawszych owadów i pająków świata. 
Dowiedz się, jak odróżnić motyla od ćmy, który chrząszcz 

strzela w napastnika żrącą substancją i gdzie żyją najjadowitsze pająki świata. Baw 
się nalepkami. Poznaj nieznane i zaskakujące fakty o życiu owadów i pająków.

Zobacz 65 najciekawszych zwierząt świata. Dowiedz się, do cze-
go kangurowi służy torba, jak poluje tygrys i co się dzieje, gdy 

rekinowi wypadnie ząb.

Zobacz 65 najciekawszych gadów świata. Dowiedz się, która jaszczur-
ka umie biegać po wodzie, jak zaskroniec broni się przed drapieżnikami 

i dlaczego żółwie morskie płaczą. Baw się nalepkami. Poznaj nieznane i zaskaku-
jące fakty o życiu gadów.

Nad brzegiem morza.

Ten zeszyt przedstawia wybrzeże Bałtyku. 

Park
Ten zeszyt zapoznaje dziecko ze środowiskiem 

parku.

Co w trawie piszczy?

Ten zeszyt przedstawia małe zwierzątka i rośliny 

żyjące w trawie i zaroślach. Uświadamia dziec-

ku, że świat drobnych stworzeń jest niezwykle 

różnorodny.

Co wiosną kwitnie w lesie?

Rośliny chronione

Ten zeszyt przedstawia rośliny prawnie chronio-

ne w Polsce.

Dinozaury
Ten zeszyt przedstawia zwierzęta i rośliny żyjące w cza-

sach prehistorycznych. Uświadamia dziecku, że w od-

ległej przeszłości życie na Ziemi wyglądało inaczej, niż 

obecnie. Pokazuje, jak w kolejnych erach geologicznych 

zmieniała się przyroda na obszarze dzisiejszej Polski. 

Rozbudza zainteresowanie historią życia na Ziemi.

Mieszkańcy zoo

Zeszyt przedstawia zwierzęta mieszkające w warszaw-

skim ogrodzie zoologicznym. Dzieci poznają zwierzęta, 

dowiedzą się wiele ciekawego o ich życiu, zwyczajach, 

naturze. Dzięki temu wycieczka do zoo będzie dla nich 

niezapomnianą przygodą. 

Zwierzęta chronione

Dinozaury

Owady i pająki

Zwierzęta

Gady

Idziemy nad rzekę
Wyprawa nad rzekę lub strumień to zawsze 
wielka przyjemność. W wodzie i w jej po-
bliżu dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy: 
Można obserwować zwierzęta i podziwiać 
przeróżne rośliny.

Podpatruję owady i pająki
W lesie, w parku, na łące czy w domu 
pełno jest małych zwierząt. Wiele z nich 
to owady i pająki. Stykasz się z nimi na 
co dzień, ale czy wiesz jak się nazywają?

Przyroda
160 pomysłów na nauczanie
zintegrowane w klasach I-III

Książka zawiera pomysły związane
ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym

do wykorzystania przez nauczycieli. Obejmują one
różnego rodzaju gry, zabawy, zgadywanki, zadania,

konkursy. Zestawione są w taki sposób, aby pasowały do 
wszystkich tematów przewidzianych w nowym programie 

nauczania dla klas I – III. Do wielu dołączone są pomoce w formie 
kartoników z napisami, obrazków i projektów plansz. Książeczki: 

format: A5, stron: 194. Autor: Jadwiga Stasica

Format: 16,8×24 cm, 47 stron, dołączona lupka. 
Odkrywam świat przyrody

Seria kolorowych zeszytów

MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY 

powstała, by ułatwić dzieciom poznanie 

i pokochanie polskiej przyrody. 

Podpowiada, jak zainteresować dziecko 

otaczającym nas środowiskiem. Format: 21×30 cm,

32 strony

Moje odkrycia. Książeczki nalepkowe
Format: 22×29 cm, 16 stron.
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Płazy i gady
13 barwnych plansz przedstawia

płazy i gady żyjące w Polsce. 

Ssaki I
11 barwnych plansz przedstawia 40

najważniejszych krajowych gatunków tych zwierząt.

Ssaki II
11 barwnych plansz przedstawia ssaki żyjące w Polsce.

Ssaki III
11 barwnych plansz przedstawia ssaki 

żyjące w Polsce.

Ssaki IV
11 barwnych plansz przedstawia

ssaki żyjące w Polsce.

PLANSZE
EDUKACYJNE

Dinozaury
Pakiet 108 sztuk kolorowych 

liczmanów z tworzywa sztucznego 
w formie 6 różnych dinozaurów 

(wysokość najwyższego: ok. 5 cm).

JUŻ CZYTAM – gra
Gra, która ma ułatwić czytanie. 

Składa się z 12 podpisanych 
portretów zwierząt. Nazwa każdego 
zwierzęcia składa się z 4 liter. Wiek 
graczy: 4-7 lat, liczba graczy: 1-4,.
Wymiary: 183×111×36 mm. Skład: 

12 obrazków podzielonych na 4 
elementy, kostka, instrukcja.

LOTTO misie i rysie
– loteryjka

Loteryjka obrazkowa, której 
bohaterami są zwierzęta. Wiek 
graczy: 3-6 lat, liczba graczy: 
1-4, wymiary: 183×111×36 

mm. Skład: 24 małe obrazki, 4 
duże tablice, instrukcja.

Quiz przyrodniczy
Quiz zawiera zagadki 
przyrodnicze w formie 

wierszyków. Wiek 
graczy: >6 lat, liczba 
graczy: 2-4. Skład: 

100 kart z zagadkami, 
plansze do gry, 4 pionki,

2 okrągłe żetony.

Układanka
magnetyczna – zoo
Zabawka magnetyczna. Na 
planszy w formacie 40×30 
cm można umieścić zestaw 
zwierząt magnetycznych: 

żyrafę, sępa, słonia, zebrę, lwa, 
hipopotama, strusia itd. Wiek 
graczy: >5 lat, liczba graczy: 

1-2. Skład: 11 magnetycznych 
figurek, 2 plansze.

Na planszach znajdują się zdjęcia i rysunki, ciekawe fakty z życia zwierząt oraz informacje o środowiskach występowania.Format: 32,5×48 cm.

Liczmany

Owoce
Pakiet 108 sztuk kolorowych 

liczmanów z tworzywa sztucznego 
w formie 6 różnych owoców 
(długość banana: ok. 6 cm).

Kolorowe liczmany z tworzywa sztucznego
w postaci małych, kilkucentymetrowych (6-8 cm) 

modeli kolorowych owadów i pajęczaków.

Owady i pajęczaki

Mieszkańcy łąki
Pakiet 72 sztuk kolorowych liczmanów

z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych 
mieszkańców łąk, wielkości ok. 5 cm każdy.
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Gady i płazy chronione
– polska przyrodaPlansza przedstawia  rysunki płazów i gadów chronionych w Polsce.

3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji

Ciekawa pomoc do obserwacji w czasie procesu biodegradacji różnych 

materiałów. Składa się z trzech połączonych ściankami, ale niezależnych 

komór z przezroczystego tworzywa z otworami wentylacyjnymi oraz 

termometrami. W przednich ściankach wtopione są dodatkowo szkła 

powiększające. Wymiary całkowite: 30 cm (szerokość) × 20 cm (wysokość).

Segregacja odpadów

Plansza przedstawia 

podział odpadów, symbole 

i znaki ekologiczne, czas 

biodegradacji odpadów. 

Dzik Ryjo
Animowany, zabawny film o lesie dla 

przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej. W lesie pojawia się nowy lokator 

– dzik o wdzięcznym imieniu Ryjo. Przywędrował 
spod Suwałk, choć wszystkie zwierzęta myślą, 
że z dalekiego miasta Rio de Janeiro w Brazylii. 

Dzieci za sprawą filmu zdobędą wiedzę na temat 
pracy leśnika, poznają leśne zwierzęta oraz 

bogactwo lasu. Długość filmu: 12’07”. 

Leśna wycieczka
Animowany film edukacyjny o lesie dla 
przedszkolaków oraz uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej. Leśne zwierzęta mają 
niemały kłopot. Po wizycie w lesie ludzi 
została sterta śmieci i strach, że uciążliwi 
turyści znów wrócą, będą hałasować, palić 
ogniska, niszczyć młode drzewka i zakłócać 
spokój. Postanawiają wspólnie napisać książkę 
dla dzieci, w której uczą ich właściwego 
zachowania i szacunku do lasu, jego 
mieszkańców i przyrody. Długość filmu: 8’16”. 

Młody ekolog

Plansza przedstawia, co 

powinien robić młody 

ekolog, który troszczy się 

o środowisko.
W trosce o środowisko

Plansza przedstawia uboczne 
skutki rozwoju przemysłu oraz 

podaje przykłady jak troszczyć się 
o środowisko.

Ssaki chronione i łowne
– polska przyroda

Plansza przedstawia rysunki ssaków chronionych i łownych w Polsce.

Grzyby – jadalne,

trujące, chronione
Plansza przedstawia rysunki 

grzybów jadalnych, trujących

i chronionych w Polsce. 

Rośliny chronione
Plansza przedstawia rysunki 
roślin chronionych w Polsce.

Filmy DVD:

Plansze:
Wymiary: 70x100 cm, 

dwustronnie foliowana, 
z zawieszką.

Zegar zasilany owocami i warzywami ("ogniwo owocowe")! Widoczne z boku płytki-
-elektrody wbijane są w owoc/warzywo, włączane w budowane obwody elektryczne 
oraz wykorzystywane do badania przewodności różnych materiałów. Zasilanie zega-
ra odbywa się na tej samej zasadzie na jakiej działają współczesne baterie. Dodatko-
we elementy zestawu umożliwiają budowę bardzo różnych obwodów elektrycznych, 
a także dowiedzenie, że prąd elektryczny płynie w zbudowanych przez uczniów 
obwodach, ponieważ zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy metalami a kwasami 
zawartymi w owocach, warzywach i in. Uczniowie przekonają się także, że w niektó-
rych doświadczeniach do zapalenia diody LED wystarczy jedna cytryna, a w innych 
potrzeba będzie tych cytryn trzy, a nawet więcej sztuk. W skład zestawu wchodzą: (1) 
moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej; 2) elektrody: magnezowa (Mg), aluminio-
wa (Al), mosiężna (Mosiądz), miedziana (Cu) – 2 szt., cynkowa (Zn) – 2 szt., węglowa (C) x 2 
szt.; (3) dioda LED; (4) przewody – 4 szt.; (5) gumowa rurka (lateksowa); (6) plastikowa rurka; (7) 
lejek. Do przeprowadzenia doświadczeń niezbędne są także ogólnie dostępne materiały takie 
jak sól kuchenna, soda spożywcza (dostarczane z zestawem "Gleba...") oraz owoce i warzywa.

Zegar z "baterią owocową" – zestaw doświadczalny 



Zestaw modeli demonstrujących działanie energii od-
nawialnych (wody, wiatru i Słońca). Wymiary podsta-
wy 27×20 cm, wysokość maksymalna (patrz: zdjęcie 
obok): 38 cm. Dodatkowo dołączone 4 wymienne 

"efekty końcowe" przemiany poszczególnych 
energii odnawialnych, tj.: brzęczyk, prze-

kładnie, miernik, diody. Modele moż-
na prezentować w pomieszczeniu i na 
otwartej przestrzeni.  

Zestaw demonstracyjno-doświadczalny
„Energia słoneczna”

Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń indywidu-
alnych i grupowych z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwa-
nia, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania. Możliwe 
jest to dzięki przemyślanej zawartości zestawu oraz wielu doświad-
czeniom zawartym w instrukcji. Skład zestawu (główne elementy): 
fotoogniwo i przewody, podstawka fotoogniwa, termometr, lustro 
płaskie, probówka, podstawka probówki, stojak do probówki, lupa, 
podstawka silniczka, silniczek elektryczny, kolorowe filtry, plastikowe 
koluszka, plastikowe paski, lustro paraboliczne z podstawką, arkusze-
-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje,…), śmigło. 

„Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca"
model demonstracyjny

Stacja pogody przenośna z rączką „5 przyrządów”
Kompaktowa stacja pogody dla młodszych z wyjmowanymi przy-
rządami (5 różnych) umieszczonymi w specjalnych gniazdach w jed-
nolitej obudowie z rączką – umożliwia to swobodne przenoszenie 
stacji. Wykonana z trwałego, kolorowego tworzywa. Wyjmowane 
przyrządy to: termometr, termometr minimum-maksimum, baro-
metr, higrometr i kompas. Trzy ostatnie przyrządy mają, oprócz 
szczegółowych skal, dołączone opcjonalne nakładki dwustronne z 
uproszczonymi skalami (widoczne na zdjęciu). Wymiary: 30x38 cm.

Mango. Przygoda z pogodą
Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 

5-10 lat. Dzięki swojej formule pozwala dzieciom przekazać podstawową 
wiedzę z zakresu najważniejszych zjawisk przyrody. Program przynosi 

odpowiedzi na najprostsze pytania – skąd biorą się chmury, jak tworzą się 
tęcze, czy dlaczego pada deszcz? W ramach zabawy uczestnik odwiedza 

stację meteorologiczną i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe.
Gra opowiada historię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka

w magicznym świecie. Gracz zostaje pilotem samolotu i u boku innych 
bohaterów wyrusza w pełną przygód podróż. Nośnik: CD.

Kalendarz pogody – magnetyczny
Kalendarz pogody służy do regularnej i planowej obserwacji pogody 

oraz kształtowania i utrwalania takich pojęć związanych z czasem, jak 

tydzień, miesiąc, rok i ich podział. Poprzez wzbogacenie kalendarza

o etykiety z ilustracjami ważnych wydarzeń w życiu dziecka doskonale 

nadaje się do wykorzystania przy planowaniu życia klasy. W skład 

Kalendarza pogody wchodzi: tablica magnetyczna suchościeralna

o wymiarach 66×96 cm, pisak suchościeralny z czyścikiem oraz zestaw 

143 elementów magnetycznych, w tym cyfry arabskie, nazwy miesięcy 

i kwartałów, pory roku, ilustracje przedstawiające pory roku oraz święta 

i zwyczaje z nimi związane, nazwy świąt narodowych i kościelnych 

oraz ważnych wydarzeń w życiu dziecka, składniki pogody. Wszystkie 

elementy są umieszczone na estetycznej półeczce z przegródkami, 

którą można powiesić na ścianie klasy.

Pory roku – loteryjkaLoteryjka obrazkowa, która utrwala wiedzę dziecio zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku. Każdy gracz ma okulary i jest inną porą roku. Dotykiem znajduje element pasujący do swojego obrazka. Wiek graczy:3-7 lat, liczba graczy: 1-4, wymiary: 272×189×36 mm

Stacja pogody
dla młodszych, zewnętrzna

Stacja pogody wykonana z kolorowego tworzywa 
sztucznego ze wszystkimi niezbędnymi elementami 
przymocowanymi do głównej żerdzi, tj.: wiatromierz 
z łopatkami kierunkowymi i symbolami stron świata, 

deszczomierz, termometr oraz zegar słoneczny. 
Stacja umożliwia określenie prędkości wiatru 

(wiatromierz w formie koguta), kierunku wiatru, 
ilości opadu oraz temperaturę otoczenia i czas 

słoneczny. Wysokość stacji: 116 cm.44
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Pomoc uczniowska
do określania

kierunku wiatru
Specjalna budowa tego anemometru 

pozwala na bezpośredni odczyt 
wartości prędkości wiatru bez 
konieczności liczenia obrotów. 
Dodatkowo zaznaczona skala 

Beauforta. Wykonany z kolorowego 
tworzywa sztucznego. Może być 
trzymany w ręku lub umocowany

na stałe. Wymiary: 28×19 cm.

Przyrząd łopatkowy w kolorowej, 
przyjaznej formie z zaznaczonymi 

symbolami kierunków stron świata. 
Wykonany z tworzywa sztucznego. 

Może być trzymany w ręku lub 
umocowany na stałe.
Wymiary: 32×22 cm.

Termometr klasowy
demonstracyjny (75 cm)
Demonstracyjny, drewniany 
termometr klasowy (działający, 
bezrtęciowy) z dwoma skalami: 
-40...120 °F oraz -40...+50 °C.
Wysokość 75 cm oraz wyraźna 
skala zapewniają dobrą 
widoczność wskazań nawet
z większej odległości. 

Chmury
8 nadmuchiwanych modeli

Komplet nadmuchiwanych modeli 8 różnych 
chmur: stratocumulus, altocumulus, cumulus, 

cirrocumulus, altostratus, stratus, cirrus. Nazwy 
nadrukowane są na modelach. Do zestawu 

dołączony zestaw naprawczy oraz haczyki do 
zawieszania modeli. Największy model

– cumulonimbus ma wymiary 55×33×55 cm.

Deszczomierz (do wbijania)

Deszczomierz (do osadzania)

Z transparentnego tworzywa sztucznego.
Wymiary: 210×74×74 mm.

Z transparentnego tworzywa sztucznego. 
Do nakładania na standardowy kij/pręt. 

Wymiary: 242×87×87 mm.

Anemometr uczniowski

Termometr zaokienny, 21 cmZakres: -10...+50 °C.Wymiary: 190×45×18 mm.

Termometr zaokienny, okrągłyZakres: -50...+50 °C. Ø 72 mm.Przykręcany lub przylepiany.

Duży globus fizyczny

Globus polityczny, podświetlany

Globus o Ø 32 cm, podświetlany (zasilany z sieci).

Po podświetleniu widoczne dodatkowo

ukształtowanie terenu. Wersja polska. 

Globus o średnicy 68 cm z zaznaczonymi kolorami lądami. Po po-

wierzchni można pisać mazakami mokrościeralnymi. Dostarczany 

wraz z zestawem naprawczym oraz haczykiem i linką do zawieszania.

Globus konturowy – piłka

Bardzo duży, demonstracyjny 
globus o Ø 42 cm. Wersja polska.
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Pogoda 
zestaw demonstracyjny naokienny
Zestaw ponad 30 demonstracyjnych, zabawnych 
elementów charakteryzujących stan pogody, które 
umieszcza się na szybie. W zestawie: słońce, księżyc, 
2 chmurki, tęcza oraz ponad 25 innych obrazów 
(krople deszczu, płatki śniegu, gwiazdki, itp.). 

Mango. Przygoda na Ziemi
Produkt multimedialny – interaktyw-
na gra edukacyjna – dla dzieci w wie-
ku 5-10 lat. Przynosi odpowiedzi na 
najprostsze pytania – w jaki sposób 
powstają góry, skąd biorą się kamie-
nie szlachetne i dlaczego dochodzi do 
erupcji wulkanów? W ramach zabawy 
uczestnik zdobywa wiedzę o najważ-
niejszych zjawiskach geologicznych

i przeprowadza samodzielne eksperymenty na-
ukowe oraz odwiedza stację meteorologiczną. Gra opowiada histo-
rię dzielnego ptaszka MANGO, który mieszka w magicznym świecie 
rządzonym przez złego czarnoksiężnika Hocus Pocus'a. Nośnik: CD.

Mango
Przygoda w kosmosie

Produkt multimedialny – interaktywna 
gra edukacyjna – dla dzieci w wieku 5-10 
lat. Przynosi odpowiedzi na najprost-
sze pytania – dlaczego gwiazdy świe-
cą, dlaczego Księżyc zmienia kształt, 
czym jest spadająca gwiazda. W ramach zabawy uczestnik 
zdobywa wiedzę o najważniejszych zjawiskach astronomicznych
i przeprowadza samodzielne eksperymenty naukowe oraz od-
wiedza stację kosmiczną. Gra opowiada historię dzielnego ptasz-
ka MANGO, który mieszka w magicznym świecie. Gracz zostaje 
pilotem statku kosmicznego i u boku innych bohaterów wyrusza 
w pełną przygód podróż. Aby misja zakończyła się sukcesem, jej 
uczestnik musi zdobywać wiedzę o Układzie Słonecznym, stając 
jednocześnie w obliczu najróżniejszych wyzwań. Nośnik: CD.

Rytmy przyrody
Plansza przedstawia odmierzanie 

czasu przy pomocy zegara 
nawiązując jednocześnie do 

kalendarza. Naniesienie stron 
świata przygotowuje do późniejszej 

pracy z mapą – uczy orientacji. 
Format: 160×120 cm, laminowana 

dwustronnie i oprawiona
w drewniane półwałki.

Zestaw zawiera następujące fragmenty 
skał i minerałów wielkości 3-4 cm: piryt 
(„złoto głupców”), scorię, obsydian, 

granit gruboziarnisty, marmur,
szpat islandzki (odmiana kalcytu).

Ciekawe skały i minerały
zestaw sześciu

Trwały kompas uczniowski z igłą 
zawieszoną w płynie i ogólną podziałką, 
wtopiony w mocną obudowę w kształcie 
jaja. Średnica samego kompasu: ok. 3 cm.

Kompas wysuwany

„Jangar” z lupą
Transparentny kompas z boczną 

linijką wysuwany ze sztywnej, 

plastikowej obudowy wraz 

z oddzielnie wysuwaną lupą 

powiększającą.

Model układu słonecznego z planetarium

Podświetlany, ruchomy model układu słonecznego z mini-

planetarium w postaci transparentnych półkul z naniesionymi 

konstelacjami nakładanych na źródło światła (w miejsce 

modelu Słońca) – w zaciemnionym pomieszczeniu będą one 

widoczne na suficie i ścianach. Słońce (średnica ok. 10 cm) 

„świeci”, a planety poruszają się wokół niego dzięki zasilaniu 

bateryjnemu (4 × C; nie dołączone).

Pory roku – zestaw demonstracyjny
Zestaw 4 wielkich drzew reprezentujących każdą z czterech 
pór roku (zima reprezentowana jest przez choinkę), na które 
można nakładać samoprzyczepne elementy (28 szt.) charakte-
rystyczne dla wiosny, lata, jesieni i zimy (w tym okresu świąt). 
Oprócz 28 ruchomych elementów, dołączone także 4 okienka 
(puste), na których można umieszczać napisy (np. pory roku).

Kompas uczniowski „Jajko”
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Kalejdoskop
fizyczno-przyrodniczy

zestaw interaktywny
Kalejdoskop dla młodego przyrodnika

w formie interaktywnego zestawu. Składa się
z zamkniętej tulei przykładanej do oka z układem 

luster wewnątrz oraz dołączanych do niej 3 
różnych przedłużek (do wyboru): standardowy 
kalejdoskop, rybie oczko oraz pojemnik do 
wypełnienia okazami zebranymi samodzielnie.

Maszyna
do mieszania barw

Demonstracyjny przyrząd w postaci specjalnego projek-
tora wykorzystującego trzy niskonapięciowe silne diody 
LED (czerwona, zielona, niebieska) zamontowane w spe-
cjalnych obudowach i gniazdach umożliwiających regu-
lację kąta padania każdej barwnej plamy na biały ekran 
(nie dołączony). Możliwe jest więc wyświetlanie każdej 
barwy w postaci koła oddzielnie lub po nałożeniu częścio-
wym lub całkowitym na inną/inne barwy (mieszanie ich).

Przyrząd do rozszczepianiaświatła białego (na kolory tęczy)Metalowa tuleja z achromatycznym szklanym obiektywem oraz 3-elementowym pryzmatem. Patrząc przez wziernik przyrządu zobaczymy rozszczepione białe światło, czyli piękne barwy tęczy. 

Okularydo mieszania barw
Przyrząd do mieszania w formie okularów z tworzywa 

sztucznego z wymiennymi „soczewkami”-filtrami

– barwnymi, ale transparentnymi (2× czerwone,

2× niebieskie, 2× żółte). Po każdej stronie okularów 

można umieszczać maks. po dwa różne filtry. 

Pryzmat szklany

Pryzmat akrylowy
do napełniania

Pryzmat akrylowy w postaci 
transparentnego graniastosłupa 
trójkątnego pustego w środku 

dostarczany z korkiem
i lejkiem do napełniania 

czystą wodą i innymi płynami 
(transparentnymi lub nie)

i przeprowadzania doświadczeń
z zakresu optyki. 

Lustra wypukło-wklęsłe
10 szt. bezpiecznych (bez szkła), 

2-stronnych luster (z jednej strony 
wklęsłe, z drugiej wypukłe). Wymiary 

każdego lustra 10×10 cm.

Lustra płaskie, bezpieczne
Bezpieczne (bez szkła), dwustronne lustra. 

Każde 10×15 cm. Bardzo przydatne w terenie 
do oświetlania zagłębień oraz obserwacji 

trudno dostępnych miejsc.

Stojaczki-wsporniki
do luster

Stojaczki do luster z tworzywa sztucznego
– większe i mniejsze – sprzedawane

w kompletach po 6 sztuk.

Komplet kilkunastu elementów, w tym kartoniki z obrazami-iluzjami 
optycznymi, okulary z siatkami dyfrakcyjnymi, lustra płaskie, arkusz lu-
strzany giętki (format A4), arkusz-wzornik wymiarów kołowych i inne, 
umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń z zakresu iluzji optycz-
nych, a także budowę prostego modelu kalejdoskopu i camera obscura 
według załączonej instrukcji.

Seria Ciekawostki fizyczne: Iluzje optyczne

Kolorowe filtry
do mieszania barw
6 różnokolorowych filtrów 

w kształcie trwałych łopatek 
wykonanych z tworzywa sztucznego 

(sztywnych i transparentnych) 
umożliwia mieszanie barw.

Kolorowe filtry-łopatki
6 kolorowych filtrów (2×3 kolory) 

w kształcie trwałych łopatek 
wykonanych z tworzywa sztucznego 

(sztywnych i transparentnych) 
umożliwia mieszanie barw.
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Poczwórne odbicie – układ luster w miękkim tworzywie
Przyjazny układ 3 luster w bardzo miękkich oprawach piankowych w ciepłym kolorze 
łączonych pod kątem 90 stopni. Po złożeniu każdy przedmiot i okaz ułożony na 
lustrzanej podstawie odbijany jest wielokrotnie tworząc fantastyczne obrazy i efekty. 
Lustra można wykorzystywać także w całości i indywidualnie do zajęć logopedycznych 
oraz przechowywać rozłożone (płaska paczka). Wymiary boków: trójkątna podstawa 
– 38 cm, kwadratowe ścianki – 30 cm

Zestaw 20 materiałów do badania
pod kątem magnetyzmu Zestaw do podstawowych 

eksperymentów z magnetyzmu

Zestaw 2 magnetycznych różdżek 
i kulistych magnesów

Magnetyczny czy niemagnetyczny? W 20 przezro-
czystych walcach umieszczono różne materiały (ka-
myki, piórka, gwoździki, plastiki, spinacze, ryż, mu-
szelki, itd.) i umieszczono je wraz z magnetycznymi 
różdżkami w zamykanym, plastikowym pudełku ze 
specjalnymi wgłębieniami. Przykładając różdżki do 
poszczególnych próbek badamy czy mają one wła-
sności magnetyczne czy nie. Wymiary: 22×33×5 cm.

Zestaw wielobarwnych elementów magne-
tycznych do pierwszych doświadczeń i za-
baw z zakresu magnetyzmu. W zestawie: 
4 magnetyczne łopatki, 20 magnetycznych 
kulek, 2 magnesy sztabkowe, magnesy pły-
wające, magnes duży, magnes „kompas”.

komplet namagnesowanych różdżek i kilku kulistych 
kolorowych magnesów do testowania magnetyzmu 
różnych materiałów oraz prezentowania własności 
magnetycznych w nietypowy, ciekawy sposób. 
Wszystkie elementy zestawu pokryte są kolorowym 

tworzywem sztucznym.

Zestaw 20
magnesów sztabkowych

w pudełku
Poręczny pakiet klasowy 20 magnesów 
sztabkowych ceramicznych umieszczo-
nych w przegródkach w zamykanym pu-
dełku z tworzywa sztucznego. Wielkość 
każdego magnesu: 14×10×50 mm.

Magnesy
"pływające"

Komplet 4 okrągłych 
magnesów z otworami, 

na podstawie. Wsuwając 
magnesy zwrócone 

jednakowymi biegunami 
do siebie uzyskujemy 

bardzo efektowne 
zjawisko "pływania" 
magnesów w wyniku 

ich odpychania.

Magnesy sztabkowe,
komplet 2

Magnesy sztabkowe,

wielkie, komplet 2

Para magnesów sztabkowych o długości 8 cm każdy, m.in. do demonstracji odpychania i przyciągania (biegunowości) oraz doświadczeń z opiłkami (linie pola magnetycznego). Charakterystyczną cechą jest warstwa kolorowego plastiku na magnesach zapobiegająca zbyt szybkiej utracie cech magnetycznych (rozmagnesowaniu się).

Para magnesów sztabkowych 

taka jak poniższe magnesy 

sztabkowe, ale o długości

13 cm każdy.

Autka poruszane magnesami
Zestaw 2 kolorowych autek oraz 4 okrągłych 
magnesów. W zależności od ułożenia magnesów 
w autkach (ich specjalnych otworach) uzyskujemy 
różne kierunki ruchu i prędkości autek. Zestaw 
bardzo przemawiający – w sposób przyjazny 
demonstruje podstawowe właściwości 
magnesów. Wymiary autek: 10×5×6 cm.

Elektromagnes demonstruje 
zależność pomiędzy magnetyzmem 
a elektrycznością. Żelazo wykazuje 
właściwości magnetyczne dopiero 
po podłączeniu do źródła zasilania 
(baterii lub zasilacza; 4 V, prąd stały). 
Dołączona zwora magnetyczna. 
Wysokość 10 cm.

Magnes podkowiasty
Magnes o długości 10 cm

ze zworą.

Elektromagnes

Balony
Dobrej jakości baloniki do 
doświadczeń dotyczących 
powietrza i jego własności.

Pytaj także o:

Pompkę do balonów
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Zestaw elementów magnetycznych
do doświadczeń i zabaw
Zestaw różnych elementów magnetycznych 
w przyjaznych, kolorowych obudowach 
z tworzywa sztucznego, zachęcających 
do doświadczeń i zabaw z zakresu 
magnetyzmu. W zestawie: 2 autka
z magnesami pływającymi,
2 magnetycznych "profesorów",
2 magnetyczne łopatki, linijka,
2 pudełka przezroczyste
z opiłkami wewnątrz.

Budowa człowieka
kolorowy zestaw magnetyczny
Wspaniały zestaw 17 dwustronnych elementów magnetycznych do układania na tablicy (nie wchodzi w skład zestawu) postaci człowieka w zbliżonej do wzrostu dziecka wysokości 90 cm. Elementy jednej strony składają się na pełny szkielet człowieka, a drugiej strony na jego budowę wewnętrzną z widocznymi szczegółami wszystkich układów (krwionośnego, 
mięśniowego, trawiennego, ...).

Model tułowia ludzkiego (1/2 

naturalnej wielkości) wykonany 

z bardzo trwałego tworzywa 

sztucznego, bez określenia płci. 

Wyjmowane części: 2 połówki 

głowy, połówka mózgu, 2 płuca, 

2-częściowe serce, żołądek, 

wątroba z pęcherzykiem 

żółciowym, jelita. Wysokość 

modelu: 50 cm. 

Model szkieletu człowieka
1/2 wielkości naturalnej

Szkielet człowieka (model - łącznie 200 kości, 
ruchoma żuchwa), 1/2 naturalnej wielkości, 

na stojaku. Wykonany z bardzo trwałego 
tworzywa sztucznego. Wysokość: 85 cm.

Szkielet ludzki
18 zdjęć rentgenowskich

Komplet 18 zdjęć rentgenowskich składających 
się na pełny szkielet młodego człowieka 
wzrostu ok. 150 cm. Zdjęcia wykonane są na 
transparentnych, giętkichi cienkich płytkach 
plastikowych – można je więc demonstrować 
także na podświetlanym szklanym stole lub
na rzutniku pisma! Wymiary: 19×12×12 cm.

Model serca ludzkiego
pompowany
Model demonstruje kierunki przepływu 
(pompowania) krwi. Na ramce z pompką. Dołączona instrukcja (także montażu). 
Wymiary: 25×6×32 cm.

Plansza dwustronna:
Nasze ciało/Our body

Plansza pokazuje, jak 
zbudowany jest człowiek. 
Są na niej wskazane 
najważniejsze części ciała 
dziecka w języku polskim 
i angielskim, takie jak 
głowa, noga, ręka, ale też 
mniejsze, które dziecko 
często myli lub nie zna 
wcale ich nazw, takie jak 
brew, rzęsa, nadgarstek. 
Format 61×86 cm, 
dwustronnie foliowana, 
z zawieszką.

Moje odkrycia. Ludzkie ciałoksiążeczka nalepkowa
Zobacz 65 najciekawszych narządów i części ciała człowieka. Dowiedz się, gdzie w ludzkim ciele jest trawiony pokarm, z ilu kości składasię szkielet człowieka i jak są zbudowane płuca. Baw się nalepkami. Poznaj nieznanei zaskakujące fakty o ludzkim ciele.Format: 22×29 cm, 16 stron.

Model tułowia ludzkiego
z głową, 11-częściowy,

1/2 wielkości naturalnej

Stetoskop uczniowski

Stetoskop uczniowski przeznaczony 

tylko do celów edukacyjnych 

(rozmiar dziecięcy. Pozwala na 

"osłuchanie" własnego serca lub 

wnikliwsze wsłuchiwanie się

w odgłosy przyrody.
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Model zęba trzonowego
z próchnicą, 10x, 2-częściowy
Model powiększony ok. 10-krotnie
w stosunku do naturalnych rozmiarów. 
Rozkładany na 2 części. Na podstawie. 
Wymiary: 19×12×12 cm.

Model do nauki
higieny jamy ustnej
Model demonstracyjny, powiększony 
w stosunku do naturalnych rozmiarów 
ok. 2×, przeznaczony do nauki higieny 
jamy ustnej. Dołączona szczoteczka. 

Model do nauki
higieny jamy ustnej (miękki)
Model umożliwia prezentację i ćwiczenie 

prawidłowych nawyków związanych z higieną 
jamy ustnej. Dołączona szczoteczka. Model 
jest miękki, przystosowany do nasuwania na 

dłoń prezentującego lub ćwiczącego.

Plansza: Układ trawienny
człowieka i piramida 

zdrowego żywienia
Plansza przedstawia podstawowe 
składniki pokarmowe oraz jego prze-
twarzanie, a także piramidę zdrowe-
go żywienia z zalecanymi składnikami 
i proporcjami grup żywności. Format 
100×140 cm, laminowana, oprawio-
na w drewniane wałki, z zawieszką.

Zdrowe produkty żywnościowe
21 kolorowych modeli

Produkty rolnicze – 19 modeli

Kolorowe modele wykonane z tworzywa sztucznego przedstawiają 
zdrowe produkty ze wszystkich grup żywności (m.in. mleko, ryba, ryż, 

makaron, jajko, owoce, warzywa,...) – pomogą w dyskusji
i zabawach na temat zdrowego odżywiania się.

19 kolorowych modeli produktów rolnych

– owoców i warzyw. Do nauki i zabawy.

Zdrowe jedzenie na talerzu
34 magnetyczne elementy

Komplet 34 kolorowych, magnetycznych elementów 
przedstawiających jedzenie z 5 podstawowych grup 
piramidy żywieniowej. Na dołączonej, magnetycznej 

macie-podkładce na stół można układać różne 
kombinacje menu wybierając spośród wszystkich 

produktów żywnościowych. Dołączony także talerz
i sztućce. Wielkość maty (po której można pisać 
mazakami ścieralnymi na mokro): 42×30,5 cm.

www.jangar.pl

Odwiedźnasząstronęinternetową
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Eko-Domino
Domino, którego duże elementy-pary układa się na 
zasadzie puzzli (samosprawdzające). Celem gry jest 
zwiększenie świadomości ekologicznej graczy i poka-
zanie im jak można uniknąć szkodliwych dla środowiska 
zachowań. Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: 
48 kolorowych elementów obrazkowych układanych w samosprawdzające pary.
Gra – w przyjemny, zabawowy sposób –dzieci poprzez wskazanie konkretnych 
przykładów oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia 
wody. Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej.

Eko-Gra „Chroń środowisko!”
Gra – w przyjemny, zabawowy sposób – zwiększa świadomość ekologiczną 
dzieci poprzez wskazanie konkretnych przykładów oszczędzania energii, 
recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia wody. Wszystko to na zasadzie 
przyczynowo-skutkowej. Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Zawartość: plansza do gry, 4 Eko-ludziki, kostka do gry.

Gra Eko-Bingo
Gra zachęca dzieci – w przyjemny, 

zabawowy sposób – do bardziej 

ekologicznego stylu życia. Zwiększa 

ich świadomość ekologiczną zwracając 

uwagę na takie sprawy jak recykling, 

oszczędzanie energii i wody oraz 

pozyskiwanie energii ze źródeł 

odnawialnych. Dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: 

4 plansze do gry, 39 kolorowych 

2-stronnych kart. 

Segregujemy odpady
interaktywny zestaw demonstracyjny

Celem zestawu jest aktywna nauka celu i sposobu segregacji 
odpadów. Zestaw zawiera makiety 3 wielkich koszy-kontenerów 

na śmieci oraz 36 kolorowych obrazków-makiet produktów
z 3 grup recyklingowych: plastiki, szkło i papier.

Nie niszcz środowiska naturalnego
karty sekwencyjne

Zestaw zawiera 24 karty obrazkowe, które łączy się ze sobą
w ciągi zdarzeń prezentujące w formie obrazkowej przyczyny 
 skutki dla środowiska określonych działań i zachowań ludzi,

w tym dzieci. Karty są samosprawdzające – prawidłowo
ułożone na odwrocie tworzą wzór.

Zestaw papierów „Natura”
Komplet 40 arkuszy papieru z pięknymi, 

pełnokolorowymi nadrukami natury: kora 
drzewa, liście, trawa, itp. Po 4 arkusze każdego 

z 10 wzorów. Świetne do prac plastycznych 
związanych z tematyką środowiska.

Inne pomoce

znajdziesz na stronie 43
z zakresu ochrony środowiska
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20 sztuk (5+5)
Koraliki (11 mm) – czerwone i białe

– nanizane na elastyczny sznurek długości 
45 cm w układzie 5+5 (5 białych + 

5 czerwonych, itd.; razem 20 sztuk). 
Doskonała pomoc do nauki liczenia.

20 sztuk (10+10)
Koraliki (11 mm) – czerwone i białe

– nanizane na elastyczny sznurek długości 
45 cm w układzie 10+10 (10 białych + 10 
czerwonych; razem 20 sztuk). Doskonała 

pomoc do nauki liczenia.

100 sztuk (10+10)
Koraliki (11 mm) – czerwone i niebieskie 

– nanizane na elastyczny sznurek długości 
150 cm naprzemiennie w układzie 10+10 

(10 niebieskich, 10 czerwonych, itd.; 
razem 100 sztuk). Doskonała pomoc do 

nauki liczenia.

100 sztuk (5+5)
Koraliki (11 mm) – czerwone i niebieskie 

– nanizane na elastyczny sznurek długości 
150 cm naprzemiennie w układzie 5+5 

(5 niebieskich, 5 czerwonych, itd.; razem 
100 sztuk). Doskonała pomoc do nauki 

liczenia.

Pomoc składa się z 18 pierścieni wykonanych

z drewna o średnicy 35 mm, w 6 kolorach, do nawlekania

na odpowiednio sztywny sznurek oraz drewnianej kostki z 6

kolorami umożliwiającej wiele gier. Stonoga Agata wpływa na

rozwój twórczych umiejętności dziecka – z poszczególnych klocków

można komponować wiele kolorystycznych wzorów, zróżnicowanych

pod względem ilości klocków, długości i koloru, ucząc przy tym 

porównywania, wykrywania różnic i podobieństw w wielkości,

ilości i stosunkach przestrzennych.

Stonoga Agata

Tangram – łamigłówka
28 części

Tangram uczniowski wykonany
z kolorowego plastiku do układania 
wzorów. Składa się z 4 zestawów 
7-elementowych (trójkąty, kwadraty, 
równoległościany), z których każdy 
tworzy wzorcowy kwadrat o boku
10 cm i ma inny kolor. Każdy
zestaw to 28 elementów. 

Transparentny! Elementy 
można układać również na 

rzutniku pisma. 

transparentna

Wielkie klocki podłogowe 

do układania wzorów,

komplet 49
Zestaw zawiera 49 wielkich, kolorowych 

klocków (bok kwadratu = 10 cm) 

wykonanych z miękkiego i cichego materiału 

(kwadraty, trójkąty, sześciokąty, romby, 

trapezy, równoległościany). Można z nich 

układać wzory indywidualnie lub grupowo, 

ucząc sortowania i dopasowywania, a także 

wprowadzając pojęcie symetrii.

Zestaw 250 klocków-figur
Zestaw 250 klocków-figur geometrycznychz tworzywa sztucznego (wysokość/grubośćklocka = 0,5 cm) w 6 kształtach i w 6 kolorach. Umożliwia szereg ćwiczeń – z symetrii, obliczaniepól, obwodów, wizualizację części ułamkowych, tworzenie wielu figur, wzorów i obrazów.

250
elementów

Arytmetyczne koraliki

Zestaw 450 figur
na rzutnik

Zestaw 450 transparentnych 
figur geometrycznych do 

prezentacji na rzutniku pisma, 
wykonanych z wysokiej 

jakości plastiku. Zawiera 15 
figur w różnych kolorach. 
Umożliwia szereg ćwiczeń 

demonstracyjnych na rzutniku 
– obliczanie pól, obwodów, 

ułamki, tworzenie figur, symetria 
itd. Zestaw można także 

wykorzystywać bez rzutnika.

Liczmany transparentne,
6 kolorów, 250 sztuk

Kolorowe liczmany z tworzywa sztucznego, transparentne (można
je układać na rzutniku) o Ø 19 mm. 6 kolorów, 250 sztuk.

Zestaw 49 figur
na rzutnik
Zestaw 49 transparentnych
figur geometrycznych do 
prezentacji na rzutniku 
pisma. Zawiera: 6 figur 
(kwadrat, trójkąt, romb, 
trapez, sześciokąt, 
równoległobok) w 6 
kolorach. Umożliwia szereg 
ćwiczeń demonstracyjnych 
na rzutniku – obliczanie pól, 
tworzenie figur, itd.

450elementów

49
elementów
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Liczmany

Owoce
Pakiet 108 sztuk kolorowych liczmanów z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych owoców (długość banana: ok. 6 cm).

Kolorowe liczmany z tworzywa sztucznego
w postaci małych, kilkucentymetrowych (6-8 cm) 

modeli kolorowych owadów i pajęczaków.

Owady i pajęczaki

Okręgi-zbiory magnetyczne
ze 108 elementami
Zestaw zawiera 3 magnetyczne okręgi-zbiory 
o średnicy 25 cm każdy, w 3 różnych kolo-
rach oraz 108 elementów do umieszczania
w zbiorach. Elementy występują w 3 rozmia-
rach (od 1,25 cm do 3,35 cm) i kolorach (ko-
lory odpowiadają kolorom okręgów). Zestaw
widoczny obok ułożony na magnetycznej ta-
blicy (obydwie pomoce kupowane oddzielnie).

15 sztuk plastikowych, składanych okręgów 
służących jako zbiory elementów. Średnica 
okręgów: 25 cm, 3 kolory (po 5 sztuk każdego).

Okręgi-zbiory, komplet 15

Dinozaury
Pakiet 108 sztuk kolorowych 

liczmanów z tworzywa 
sztucznego w formie 6 

różnych dinozaurów (wysokość 
najwyższego: ok. 5 cm).

Mieszkańcy łąkiPakiet 72 sztuk kolorowych liczmanów z tworzywa sztucznego w formie 6 różnych mieszkańców łąk, wielkościok. 5 cm każdy.

Zestaw elementów 
do liczenia i klasyfikacji
Zestaw 168 elementów w postaci 

kolorowych miniatur zwierząt, 
owoców i pojazdów, do sortowania 

według wybranych cech (rodzaj, 
kolor). Elementy mogą także służyć 
jako liczmany. Widoczna na zdjęciu 
taca nie wchodzi w skład zestawu.

Zestaw 60 figur
do klasyfikacji według 4 cech

Zestaw 60 figur do klasyfikacji według 
jednej z 4 cech: kształtu, koloru, grubości 
i wielkości. Bok dużego kwadratu wynosi 

10 cm, a mniejszego 2,5 cm (stosunek 1:4).

Zestaw uczniowski 60 figur 
do klasyfikacji według 4 cech

Zestaw 60 figur do klasyfikacji według 
jednej z 4 cech: kształtu, koloru, grubości 
i wielkości. Pole dużego kwadratu wynosi 
30 cm, a mniejszego 10 cm (stosunek 1:3).

Klocki Dienesa
Komplet klocków-figur do ćwiczeń

i zabaw mających na celu rozwijanie 
logicznego myślenia u dzieci
w wieku 5-8 lat. W zestawie 

znajduje się 60 klocków 
charakteryzujących się czterema 

cechami: kolorem (3), grubością (2), 
wielkością (2) oraz kształtem
(4: trójkąty, koła, prostokąty

w tym kwadraty).
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Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania (II), wersja ekonomiczna

Przyrządy tablicowe (II), pojedyncze

Komplet 6 przyrządów tablicowych z trwałego tworzywa sztucznego, dobrej jakości. Zawiera 
linijkę o długości 100 cm, dwie ekierki (60°-30°-90° oraz 45°-45°-90°, 60 cm), kątomierz, cyrkiel
z przyssawkami oraz wskaźnik o długości 100 cm. Cztery pierwsze przyrządy posiadają uchwyty.

Oferujemy także przyrządy tablicowe z tej samej serii co Przyrządy tablicowe z tablicą do 
zawieszania... – do kupienia pojedynczo, w dowolnej ilości i konfiguracji. Oferowane przyrządy
to: linijka o długości 100 cm, ekierka 50 cm: 60°-30°-90°, ekierka 45°-45°-90°, kątomierz,
cyrkiel z przyssawkami, wskaźnik długości 1 m. 

Przyrząd do rysowania 
odwzorowań symetrycznych

Transparentny, plastikowy 
przyrząd-lustro wspomagający 
zrozumienie pojęć symetrii 
liniowej. Stawiając przyrząd 
obok rysunku widzimy od 
razu jego symetryczny obraz, 
a stawiając go na rysunku 
możemy sprawdzać symetrię 
rysunku. Pomoc uczniowska.

Lustra płaskie, bezpieczne
Bezpieczne (bez szkła), dwustronne 

lustra. Każde 10×15 cm. Bardzo 
przydatne w terenie do oświetlania 
zagłębień oraz obserwacji trudno 

dostępnych miejsc.

Stojaczki-wsporniki
do luster

Stojaczki do luster z tworzywa sztucznego
– większe i mniejsze – sprzedawane

w kompletach po 6 sztuk.

Geoplan transparentny:
koło / 5x5

Transparentne geoplany, na jednym 
kołeczki tworzą koło, na drugim znajduje 

się siatka kołeczków 5×5. Geoplany 
można wykorzystywać do celów 

demonstracyjnych na rzutniku pisma lub 
ćwiczeń indywidualnych i grupowych. 

FIGURAKI – gra
Gra uczy dzieci rozpoznawać 
figury geometryczne takie jak koło, 
kwadrat, trójkąt i prostokąt. Figury 
występują w sześciu kolorach. Wiek 
/ liczba graczy: 3-7 / 1-4. Wymiary 
/ skład: 272×189×36 mm / 4 
dwustronne plansze, 72 kolorowe 
elementy, kostka z kolorowymi 
oczkami, kostka z figurami 
geometrycznymi, instrukcja.

Klocki GEO
Klocki GEO to zestaw siedmiu 

różnokształtnych brył geometrycznych
z których każda zbudowana jest

z połączonych trwale sześcianów (np. 4 
tworzących kształt L) w sześciu kolorach: 

czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, 
fioletowym, białym, czarnym. Klocki 

bawiąc kształtują umiejętność określania 
stosunków przestrzennych, rozwijają 
wyobraźnię, stymulują i uwrażliwiają 

na odbiór sensoryczny. Do zestawu 
klocków dołączona jest książeczka 

zawierająca 70 ułożeń z uwzględnieniem 
wzrastającego stopnia trudności.

Liczby od 0-10
zestaw tablic demonstracyjnych

11 tablic A4 z monografią liczb wspomaga 
wprowadzanie liczb naturalnych od 0 do 10. 

Praca z tablicami ma pomóc nauczycielowi 
w kształtowaniu u dziecka pojęcia liczby 

naturalnej w aspekcie kardynalnym, 
porządkowym, miarowym. Na tablicach 

zaprezentowany jest wygląd cyfr i sposób 
jej zapisywania. Służą one również do nauki 

określania jednostek miary, wagi i czasu.

Plansza: Liczymy od 1 do 10
Plansza do nauczania liczenia od 1 do 10. 

Format: 70×100 cm, foliowana dwustronnie, 

z metalowymi listwami i zawieszką.

Plansza: Liczymy od 11 do 20
Plansza do nauczania liczenia od 11 do 20. 

Format: 70×100 cm, foliowana dwustronnie, 

z metalowymi listwami i zawieszką.
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Mata podłogowa

z osią liczbową 0-30
Wielka mata podłogowa (6,6 metra długości, 30 cm szerokości) 

przedstawiająca oś liczbową od 0 do 30 (różne kolory cyfr i liczb 

parzystych i nieparzystych). Wykonana z odpornego winylu, 

można po niej chodzić i skakać. Idealna dla całej klasy.

Liczymy do 100
komplet płytek i kostek

W skład pomocy wchodzą: płytka z ponumerowanymi 

polami od 1 do 100 (10×10 cm) oraz 9 podłużnych 

płytek podzielonych na 10 pól każda i 10 kostek, 

które można nakładać na płytkę-setkę jak klocki. 

Bardzo przydatna pomoc do wprowadzania cyfr,

liczb oraz działań matematycznych.

Tablica „setka”
Tablica wykonana ze zmy-
walnego tworzywa z trans-
parentnymi kieszeniami, do 
których wsuwane są kar-
tonowe, dwustronne karty 
numerowane od 1 do 100. 
Bok tablicy: 66 cm.

Komplet 3 wskaźników długości 60 cm, w różnych 
kolorach, zakończonych dłonią. Zabawne

i ciekawsze od innych wskaźników.

Wskaźnik „dłoń” – komplet 3

Tablica magnetyczna biała w ramie
Dostępne rozmiary: 30x45 / 40x50 / 45x60 / 60x90 cm

Starannie wykonana biała tablica magnetyczna do ćwiczeń 
uczniowskich, grupowych lub klasowych z zakresu pisania, 

grafomotoryki oraz tworzenia obrazków za pomocą 
dołączonych 3 pisaków (ścieranych na mokro)

lub elementów magnetycznych (nie dołączone).
W estetycznej ramie aluminiowej.

DUO Tablica do pisaniaw linię / kratkę
Tablica do pisania w trzy linie. Rewers– tablica w kratkę. Format: 140×100 cm,laminowana dwustronnie folią, oprawiona w drewniane półwałkize sznurkiem, zmywalna.

Domino
168 płytek w 6 kolorachZestaw zawiera 6 kompletów klasycznego domina, każdy zestaw w innym kolorze. Razem 168 elementów zwanychpłytkami lub kamieniami.

Karty samosprawdzające 
do nauki liczenia 1–20
Zestaw 20 kart, każda o wymiarach 
6×10 cm, do nauki liczenia od 1 do 20. 
Karty podzielone na dwie części – na 
jednej części cyfra/liczba przedstawiona 
jest w postaci obrazkowej. Karty 
są samosprawdzające – nie da się 
dopasować błędnie, każda z kart jest 
podzielona w inny sposób.

DOMINO – gra
Klasyczna gra domino, w której tafelki mają namalowaną cyfrę oraz liczbę zwierząt. Dziecko łączy odpowiednie ilości zwierząt z odpowiadającą cyfrą na tafelku. Wiek / liczba graczy: 4-8 / 1-4. Wymiary / skład: 183×111×36 mm / 28 kartoników, instrukcja.

Cyferki
układanka dydaktyczna

Układanka dydaktyczna składa się z 30 

dwuczęściowych puzzli, na których z jednej 

strony znajdują się cyfry, a na drugich 

odpowiadająca im liczba przedmiotów. Dzięki 

grze dziecko ćwiczy koncentrację i uczy się 

analizować. Wiek 5+, ilość graczy: 1-2.



56

Liczmany i patyczki
Liczmany pomagają poznawać cyfry i liczby 
od 0 do 20. Zabawa rozwija umiejętności 

dodawania i odejmowania oraz pozostałych 
działań matematycznych. Skład: 10 sztuk 

plakietek-lizaków z cyferkami i działaniami 
matematycznymi, patyczki do liczenia.

Zestaw woreczków
z nadrukowanymi cyferkami 
Zestaw 10 woreczków poliestrowych 
wypełnionych granulatem zbożowym
o wymiarach 11×13×2,5 cm każdy,
z nadrukowanymi cyferkami od 1 do 10. 
Zestaw pomaga zapoznać się z wyglądem 
poszczególnych cyfr, może także służyć 
do oznaczania zawodników w różnych 
zabawach ruchowych lub sportowych.

Klocki Cuisenaire'a 
(liczby w kolorach) – zestaw
Liczby w kolorach – zestaw do 
pracy w grupach. W zestawie 
6 tacek z klockami, w każdej 
tacce 74 klocki-liczby.

Matematyczne
pingwiny na lodzie

Zestaw zawiera 100 pingwinów w 10 kolorach 
oraz 10 lodowych sztabek (30×2,5 cm). Na 
każdej zmieści się 10 pingwinów. Sztabki 
można łączyć ze sobą. Zestaw doskonale 
nadaje się do nauki liczenia, sortowania, 
wykonywania operacji matematycznych.

Klocki liczbowe 100
Pomoc pozwala dzieciom na 
wizualizacje podstawowych operacji 
matematycznych poprzez układanie 
szeregu klocków, pomagając 
zrozumieć wartość liczby, pojęcie 
liczby oraz wykonywać proste działania 
matematyczne. Tabliczka mnożenia jest 
prosta dzięki znacznikowi (czerwony 
sznurek), który pozwala na przeliczenie 
kostek w obrębie wydzielonej 
przestrzeni. Na przykład: działanie 
6×5 – liczymy 6 kostek w poziomej 
linii i umieszczamy znacznik (sznurek) 
za cyfrą 6, potem liczymy 5 kostek na 
dół i kładziemy znacznik pod cyfrą 5; 
liczba kostek w wydzielonym polu to 
wynik naszego działania. Skład: 2 ramki 
drewniane o wymiarach 36×36 cm, 100 
sześciennych kloców o boku 3 cm, 10 
szeregów po 10 połączonych klocków 
(z drewna bukowego), 2 znaczniki.

Działania arytmetyczne
Plansza prezentuje działania arytmetyczne: 
dodawanie, odejmowanie, mnożenie
i dzielenie. Format: 70×100 cm, foliowanie 
dwustronne, metalowe listwy z zawieszką.

Sześciany 1 g / 1 cm ze złączami

Wielofunkcyjne sześciany ze złączami o boku 1 cm oraz 

wadze 1 g każdy, w 10 żywych kolorach, co umożliwia 

wykorzystywanie ich jako: liczmany, odważniki, do 

budowy kolorowych liczb, do budowy i prostych obli-

czeń na prostopadłościanach, do układania wzorów.

Liczmany Gracjana
Liczmany Gracjana to komplet 102 
klocków drewnianych w kolorach: 
czerwonym, niebieskim, żółtym, 
zielonym, białym i pomarańczowym 
o wymiarach 20×20×20 mm każdy. 
Uatrakcyjniają naukę liczenia, 
dodawania, odejmowania, wykonywania 
prostych działań arytmetycznych, 
zapoznania się z pojęciem ułamków.

Trójkąty matematyczne 

„Dodawanie i odejmowanie”

Gra podobna do domina, z tą różnicą, że płytki są 

trójkątne, a więc dokładać kolejne można do trzech, 

a nie dwóch boków. Każda z 24 płytek o boku 5 cm 

podzielona jest na trzy pola, na których znajduje się 

działanie dodawania (np. 4+6), odejmowania lub wynik 

(np. 10). Łączymy więc płytki bokami o jednakowych 

wartościach, na przykład „4+6” z „10”. 
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Zestaw liczmanów, cyfr i znaków na tablicę, 
magnet., 100 krążków nieb./czerw., cyfry 
1-100 (krążki), znaki (25 krążków),
w plastikowym pudełku z wypraską; średnica 
krążków 5 cm = Zestaw magnetycznych 
liczmanów do arytmetyki.

Komplet 2-kolorowych kołeczków
(10 sztuk) umieszczanych na dołączonej 

2-rzędowej podstawce (2*5). Przydatna 

pomoc do nauki działań w zakresie 10.

Komplet 2-kolorowych kołeczków(10 sztuk) umieszczanych na dołączonej podstawce-linijce. Przydatna pomoc do nauki działań w zakresie 10.

Liczydło uczniowskie z dwoma rzędami 
koralików (2 kolory), po 10 w każdym 
rzędzie, osadzonych w drewnianej ramie. 
Wielkość: 24×4,5 cm.

Liczydło uczniowskie z 10 rzędami 
koralików (2 kolory), po 10 w każdym 
rzędzie, osadzonych w drewnianej ramie. 
Wielkość: 24×17 cm.

W dużej przezroczystej kostce (7×7 cm) 
znajdują się dwie 10-ścienne kostki z cyframi. 
Na ściankach dużej kostki znajdują się znaki 
działań matematycznych (+, –, x, :). Rzucając 
kostką wyrzucamy gotowe 
zadanie do rozwiązania, 
nigdy nie wiadomo jakie; 
np. 7 + 3 = ... (7 i 3 na 
małych wewnętrznych 
kostkach, znak działania 
na dużej kostce). Zabawa
i nauka w jednym.

Mnożenie w zakresie do 25
W teczce znajduje się 
20 kart (każdą należy 
pociąć na 12 części) 
pomocnych przy nauce 
mnożenia w zakresie do 
25. Dzięki zobrazowaniu 
działań matematycznych 
dziecku łatwiej jest 
zrozumieć na czym polega 
proces mnożenia, czyli 
zwielokrotnienia. Teczka 
zawiera 240 elementów 

pogrupowanych na: pola z ilustracjami, paski z 
opisami, paski z działaniami matematycznymi i 
paski z wynikami. Dziecko wkłada do specjalnych 
kieszonek: ilustrację, odpowiedni opis działania, 
działanie matematyczne (mnożenie) oraz wynik 
działania. Odwraca planszę i sprawdza poprawność 
zadania (rysunek na odwrocie). Autor: Robert Zelker

Domino
z mnożeniem i dzieleniem
gry i zabawy dydaktyczne
z Sową Mądralą

Książeczka uczy 
w formie zabawy 
tabliczki mnożenia 
oraz dzielenia, 
wykorzystując przy 
tym popularną grę 
domino. W książce 
umieszczono 12 
zestawów kartoników, 
po 20 kartoników 
w każdym zestawie. 

Dzięki temu można co dzień bawić się innym 
zestawem, a gra nie jest monotonna.
To rozwiązanie pozwala też poznać dziecku 
własności mnożenia, w tym przemienność 
mnożenia.

Plansza: Tabliczka mnożenia
Plansza przedstawiająca tabliczkę mnożenia 
zakresie od 1 do 100. Format: 150×110 cm, 
laminowana dwustronnie folią, oprawiona 
w drewniane półwałki ze sznurkiem do 
zawieszania.

Plansza dwustronna:
Tabliczka mnożenia / Ułamki

Plansza przeznaczona dla dzieci 
poznających tabliczkę mnożenia i ułamki. 

Przedstawia w jasny i czytelny sposób 
oba zagadnienia korzystając z konkretów 
– kostki czekolady, wiśni i ilości palców. 

Format 61×86 cm, dwustronnie 
foliowana, z zawieszką.

Zestaw magnetycznych 
liczmanów do arytmetyki

Liczymy do 5 i 10
dwukolorowe kołeczki z podstawką

Liczymy do 10dwukolorowe kołeczki z podstawką

Liczydło uczniowskie „20” Kostki w kostce
"Działania matematyczne"Liczydło uczniowskie „100”
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Kalkulatory w pojemniku: 30 + 1
Idealnie rozwiązanie w warunkach szkolnych – 30 sztuk 
kalkulatorów uczniowskich i jeden kalkulator nauczycielski, 

wszystkie umieszczone w plastikowym pojemniku 
z miękkimi przegródkami. Kalkulatory mają 

podwójne zasilanie: bateryjne
(baterie są już umieszczone
w kalkulatorach) oraz 

ogniwem słonecznym. 
Wyposażone są w przyciski do 

wszystkich czterech podstawowych 
działań matematycznych, a także

w przyciski pierwiastek i procent
oraz przyciski pamięci (M+, M-, MRC).

Dżdżownice miarowe, 
komplet 72

Ciekawe w formie modele do nauki 

działań matematycznych, a także 

wprowadzania pojęcia ułamków ½ 

i ¼. Zestaw zawiera 72 dżdżownice 

wykonane z tworzywa sztucznego w 4 

długościach (2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm

i 10 cm) oraz 6 kolorach.

Magnetyczne jabłka-ułamki, 
4 sztuki 
Komplet 4 magnetycznych modeli jabłek 
wykonanych z tworzywa sztucznego
z silnymi magnesami wewnątrz – idealne 
do wprowadzania i zrozumienia pojęcia 
ułamków 1/2, 1/3, 1/4 (jabłka rozkładają 
się odpowiednio na 2, 3 i 4 części). Różne 
kolory, wysokość: 7,5 cm.

Zestaw "litr"
do porównywania objętości

Zestaw 6 różnych pojemników-brył o jednakowej 
wysokości 11 cm, wykonanych z przezroczystego 

plastiku: 2 walce, 2 prostopadłościany,
2 graniastosłupy trójkątne. Wszystkie posiadają 
kalibrację na ściankach pomocną w trakcie 

napełniania pojemników płynem lub materiałem 
sypkim w celu porównywania objętości. Połowa 
pojemników ma objętość 1 litra, pozostałe mają 

objętość 0,5 litra. Pudełka-ułamki
Komplet 6 pudełek transparentnych:

1 sześcian-decymetr, skalowany
+ pudełka-ułamki (1/2, 2*1/4, 2*1/8). 

Pomoc pomaga zrozumieć różnice 
pomiędzy częścią (np. 1/8) bryły a figury.

Zlewki miarowe PP
– komplet 5 różnych

Cylindry miarowe – komplet 7 różnych

Komplet 5 zlewek miarowych 

wykonanych z polipropylenu

o pojemnościach, kolejno: 50, 100, 

250, 500 i 1000 ml.

Komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, 

kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 

Wykonane z trwałego polipropylenu.

Pieniążki edukacyjne PLN
banknoty i monety

Pieniążki edukacyjne pozwalają 
poznać dziecku nominały pieniężne 

obowiązujące w polskim systemie 
płatniczym. Zestaw zawiera banknoty 
o nominałach: 10, 20, 50, 100 i 200 

złotych oraz bilon imitujący
prawdziwe monety.

Pieniążki edukacyjne PLN
banknoty

Pieniążki edukacyjne pozwalają 
poznać dziecku nominały pieniężne 

obowiązujące w polskim systemie 
płatniczym. Zestaw banknotów

o nominałach: 10, 20, 50, 100 i 200 
złotych, bez monet. 

Pieniążki edukacyjne euro
Pieniążki edukacyjne euro pozwalają 
poznać dziecku nominały pieniężne 
obowiązujące w krajach należących 

do Unii Europejskiej. Zestaw zawiera 
banknoty o nominałach: 5, 10, 50 
i 100 euro, a także bilon imitujący 

prawdziwe monety euro. 

Mały bank – zestaw edukacyjny
Mały bank to zabawa edukacyjna, dzięki 
której dzieci odgrywają role urzędników
i klientów banku, a także poznają wartość 
nabywczą pieniądza oraz pojęcie długu. 
Skład: okienko bankowe o wymiarach 
68×24 cm, banknoty (dolary, złotówki, 
euro, franki szwajcarskie), czeki 
rozliczeniowe, karty kredytowe, druki 
bankowe, wzory wypełniania druków 
bankowych, stempel i poduszka do 
tuszu, książeczki czekowe,
karta stałego klienta.

1
4

1
3

1
2

Dzieci mogą inscenizować zachowania w sklepie lub 
banku doskonaląc umiejętności matematyczne i społeczne 

(wartość nabywcza, kupno-sprzedaż, dług) .
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Który cięższy? – zestaw
do porównywania ciężaru
Zestaw zawiera 6 par klocków wykonanych z drewnaw formie graniastosłupów trójkątnych, każdy 6×5 cm. Każdy klocek i ich para ma inny ciężar. Każda para (jednakowego ciężaru) jest oznaczona innym symbolem, ale tylko na jed-nej ściance, tak aby można było odwrócić klocek i zwiększyć stopień trudności podczas porównywania wagi klocków.

Waga z 2 rodzajami odważników i szalekWaga z dwoma rodzajami transparentnych szalek: 1) pojem-niki o poj. 1 litra z podziałką; 2) płaskie, służące także jako pokrywy poprzednich. W zestawie także 2 rodzaje odważni-ków: metalowe (1×50g, 2×20g, 2×10g, 2×5g, 2×2g, 2×1g) oraz plastikowe (2×20g, 4×10g, 8×5g). Bardzo ciekawa pomoc.

Waga „3 rodzaje wizualizacji”
W skład kompletu wchodzi: podstawa wagi, ramię do zawieszania szalek

i pojemników (kubełków), ramię numerowane do zawieszania obciążników w kształcie 
zawieszek (20 sztuk, waga każdego 10 g, długość zawieszek: 10 cm).

Wymiary wersji z zawieszkami: 34×65 cm.

Waga klaun
Waga uczniowska (17×22 cm) do 
nauki dodawania i odejmowania. 

Zawiera specjalnie wyważone 
obciążniki w kształcie cyfr (razem 

20 sztuk). Nauka działań
w przyjazny sposób!

Zestaw 54 odważników
układanych pionowo

Wygodne odważniki edukacyjne, które można 
układać pionowo, a każdy rodzaj odważnika 

jest innego koloru, co umożliwia także 
wizualizację działań matematycznych.

W zestawie 20 odważników 1 g, 20× 5 g,
10× 10 g, 4× 20 g; razem 54 sztuki.

Drogomierz edukacyjny
Drogomierz, czyli przyrząd kołowy do pomiaru odległości 
to doskonałe narzędzie pomiarowe dla dzieci, 

przystosowane do ich wieku pod względem wymiarów 
i formy, które pozwala im mierzyć odległości, a także 

określać kształty , kąty i powierzchnie. Na ruchomym 
kole pomiarowym, do którego przymocowana 

jest rączka (razem 83 cm), umieszczony jest 
mechanizm, który kliknięciem informuje 

o pełnym obrocie koła (= 1 metr). Do 
drogomierza  można dokupić licznik. 

Przyrząd
do pomiaru wzrostu
Składany przyrząd, wykonany
z estetycznego tworzywa sztucznego, 
pozwala precyzyjnie mierzyć
i monitorować (zachęcając dzieci
do obliczeń) wzrost dzieci (do 2 m).
Wygodny do przechowywania
i przenoszenia (specjalna rączka)
– wymiary po złożeniu: 62×36 cm.

Waga z numerowanymi po obu stronach ramionami
i 20 zawieszkami (10 g każda). Waga w ciekawy sposób 
demonstruje działania dodawania i odejmowania. Jak widać 
na zdjęciu 9=3+6. Wymiary wagi: 36×65, wysokość: 21 cm.

Waga do nauki
dodawania i odejmowania

Licznik
do drogomierza
edukacyjnegoLicznik zakładany jest na kołoi rączkę drogomierza. Rejestrujei wskazuje w okienku ilość przebytych metrów (aż do 999 metrów). Może być też ustawionydo pomiaru decymetrów.
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Zegary
pakiet klasowy „1 + 24”

Pakiet klasowy 25 zegarów wykonanych z estetycznego i trwałego tworzywa sztucznego: 1 demonstracyjny (Ø 33 cm) oraz 24 uczniowskie (Ø 10 cm). Wskazówki zegarów poruszane są za pomocą przekładni (ręczna zmiana położenia wskazówki minutowej zmienia położenie wskazówki godzinowej). Zegary poruszane są ręcznie.

Klepsydry małe,
komplet 3 różnych

Klepsydry małe, 
komplet 2

Komplet 3 plastikowych klepsydr: 1-, 3- 
i 5-min. Wysokość klepsydr: 9 cm.

Komplet dwóch plastikowych klepsydr: 1- i 2-min. Klepsydry mają małe rozmiary (mniejsze od dłoni).

Zegar demonstracyjny, Ø 33 cm

Zegar demonstracyjny, Ø 27 cm

Demonstracyjny, duży zegar wykonany

z estetycznego i trwałego tworzywa 

sztucznego o Ø 33 cm ze wskazówkami 

poruszanymi za pomocą przekładni (ręczna 

zmiana położenia wskazówki minutowej 

zmienia położenie wskazówki godzinowej. 

Zegar poruszany ręcznie. Widoczny 

pośrodku na zdjęciu obok.

Demonstracyjny, duży zegar o Ø 27 cm 
wykonany  z tworzywa sztucznego ze 
wskazówkami poruszanymi za pomocą 
przekładni (ręczna zmiana położenia 
wskazówki minutowej zmienia 
położenie wskazówki godzinowej. 
Zegar poruszany ręcznie.

Plansza dwustronna: Zegar
Plansza ułatwia naukę odczytywania 
godziny prezentując budowę zegara 
tarczowego oraz różne sposoby zapisywania 
godzin. Na odwrocie znajdują się zegary 
(klasyczny i elektryczny), z których 
dziecko odczytuje godzinę, utrwalając 
tę umiejętność. Format 61×86 cm, 
dwustronnie foliowana, z zawieszką.

Przyrząd do pomiaru
nieregularnych powierzchni
Przyrząd pozwala mierzyć nieregularne 

powierzchnie, takie jak na przykład 

powierzchnia kuli. Doskonała pomoc 

do porównywania oraz obrazowania 

wymiarów obiektów o nieregularnej 

powierzchni. Wynik pomiaru na bieżąco 

wyświetlany jest w okienku przyrządu 

(do 99 cm z dokładnością +/- 5%). 

Wymiary: 11,5×8,5 cm.

Wielka suwmiarka dydaktyczna
Suwmiarka dydaktyczna pozwala precyzyjnie mierzyć 
dzieciom różne obiekty, także w ich wnętrzu. Jest to 
kolejny przyrząd, który zachęca do pomiarów (od 1 mm
do 30 cm!), obliczeń i porównań  – wynik odczytywany 
jest w okienku suwmiarki. Wykonana z trwałego 
tworzywa sztucznego. Wymiary: 42×19,5 cm.

Zegary uczniowskie (6), Ø 10 cmPakiet 6 zegarów uczniowskich wykonanych z estetycznego i trwałego tworzywa sztucznego o Ø 10 cm ze wskazówkami poruszanymi za pomocą przekładni (ręczna zmiana położenia wskazówki minutowej zmienia położenie wskazówki godzinowej. Zegar poruszany ręcznie. Widoczne po bokach na zdjęciu obok.

Taśma miernicza
Taśma terenowa długości 20 

metrów, wysuwana z okrągłej, 
plastikowej obudowy.

Domino – Zegary analogowe i cyfrowe
Domino matematyczne wspomagające naukę odczytu 
godzin z zegara analogowego oraz cyfrowego, jak 
również umiejętność porównywania odczytów obu 
zegarów. Zestaw zawiera 24 plastikowe domina, na 
każdym po jednej stronie znajduje się tarcza zegarowa 
ze wskazówkami, a po drugiej wyświetlacz zegarka 
analogowego. Świetny sposób na naukę poprzez zabawę.

Klepsydra
drewniana, 1/2 h
Klepsydra drewniana, 
stylowa, półgodzinna.
Wymiary: 24×13×13 cm.
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Pierwsze odkrycia

Minimalne wymagania techniczne: procesor Pen-tium II • system operacyjny Windows 98/2000/ME/XP/Vista • 128 MB pamięci operacyjnej • 80 MB wolnej przestrzeni na dysku • karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800×600 z tysiącami kolorów • napęd CD ROM/DVD 24X • 16-bito-wa karta dźwiękowa • mysz. Program wymaga zainstalowanego protokołu TCP/IP w systemie MS Windows. Na komputerach nie wyposażo-nych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IP zainstalować kartę Dial-up (dla systemów MS Windows 9x), lub kartę Microsoft Loopback (dla systemów MS Windows 2000/XP).

Gra edukacyjna Pierwsze odkrycia to możliwość połącze-
nia zabawy z nauką matematyki. Dziecko może przeżyć 
15 wesołych przygód, podczas których przećwiczy mię-
dzy innymi dodawanie i odejmowanie liczb, grupowanie 
przedmiotów według ich kształtu i koloru, porównywa-
nie liczebności zbiorów i odczytywanie czasu. 

Wesołe miasteczko
Pewnego dnia w wesołym miasteczku nieznośny klaun 
popsuł wszystkie zabawki i odtąd dzieci nie mają się 
gdzie bawić. Użytkownik gry edukacyjnej, rozwiązując 
kolejne zadania matematyczne, uruchomi ponownie 
wesołe miasteczko, a przy okazji przećwiczy:  umiejęt-
ność dodawania, odejmowania oraz mnożenia liczb, 
porównywanie liczb z użyciem znaków mniejszości
i większości oraz rozkładanie je na składniki • umie-
jętności ważenia z wykorzystaniem wagi szalkowej
i z użyciem odważników • figury geometryczne, ich 
nazwy oraz kształty • grupowanie przedmiotów we-
dług cechy (koloru, kształtu, przeznaczenia, liczby) 
oraz tworzenie zbiorów.

Zoo
Oś fabularną gry edukacyjnej Zoo stanowi wypra-
wa, w której bierze udział użytkownik, a której 
celem jest odszukanie sześciu zagrożonych ga-
tunków zwierząt. Wszystkie ważne informacje 
o ich środowisku naturalnym, warunkach życia 
i zwyczajach są zawarte w specjalnym raporcie. 
Dzięki zabawie dziecko rozbudza swoje zain-
teresowanie matematyką, rozwija aktywność 
twórczą oraz umiejętność skupienia uwagi. Za-
kres zagadnień: dodawanie i odejmowanie liczb 
naturalnych w zakresie 1-20 • uzupełnianie
i porządkowanie liczb 1-100 w ciągu • porów-
nywanie powierzchni pól figur geometrycznych 
• znajdywanie szczegółowych elementów na 
większej ilustracji • grupowanie elementów 
według wybranej kategorii • dodawanie liczb 
naturalnych z wykorzystaniem waluty • łącze-
nie figur przestrzennych z ich podstawami.

Fabryka zabawek
Nocą, do małej fabryki zabawek, włamało się dwóch 
złodziei i zniszczyło wszystkie urządzenia. Zadaniem 
gracza jest przeprowadzenie dochodzenia i wykrycie 
sprawców włamania. Podczas rozwiązywania tej ma-
tematycznej zagadki, dziecko napotka wiele zadań, 
które stymulują jego rozwój i zdolności poznawcze, 
a w szczególności myślenie operacyjne, pamięć oraz 
sprawność manualną, w tym: działania liczbowe w za-
kresie 1–10000 • obliczanie ułamka liczby całkowitej, 
określanie połówek i ćwiartek • podzielność jednej liczby 
naturalnej przez drugą • zadania z treścią • obliczanie 
nieznanego składnika sumy • rozkład sumy na określoną 
liczbę składników • obliczanie pól powierzchni wieloką-
tów • mierzenie czasu, długości i wagi.

Wyspa skarbów
Mieszkańcy małej wyspy znaleźli się w wielkim niebezpie-
czeństwie. Poziom wody wokół wyspy zaczął się bardzo 
szybko podnosić grożąc jej zalaniem. Jedynie profesor To-
masz potrafi temu zapobiec, uruchamiając tajemnicze urzą-
dzenie. Zadaniem gracza jest mu w tym pomóc, ćwicząc przy 
tym:. działania liczbowe w zakresie 1–10000 • obliczanie 
ułamka liczby całkowitej, określanie połówek i ćwiartek • po-
dzielność jednej liczby naturalnej przez drugą • zadania z tre-
ścią • obliczanie nieznanego składnika sumy • rozkład sumy 
na określoną liczbę składników • obliczanie pól powierzchni 
wielokątów • mierzenie czasu, długości i wagi

Niezwykłe wakacje
Po zakończeniu roku szkolnego dzieci wyjechały na wymarzone 
wakacje do dziadków. Na miejscu okazało się jednak, że cała 
niegdyś piękna okolica zmieniła się nie do poznania. Pobliska 
fabryka zatruwa środowisko. Zadaniem gracza wcielającego się 
w jedną z postaci jest zbadanie dlaczego tak się dzieje oraz na-
prawienie szkód. Dziecko podczas rozwiązywania zagadki może 
wykazać się sprytem, spostrzegawczością, zręcznością i wiedzą 
matematyczną, ćwicząc: dodawanie, odejmowanie, mnożenie
i dzielenie liczb w zakresie 1–10000 • przedstawianie działań na 
grafach • stosowanie własności działań arytmetycznych • zapi-
sywanie algorytmów działań pisemnych • działania na ułamkach 
• obliczenia z użyciem waluty • odczytywanie wskazań zegara
• mierzenie długości i wyznaczanie pojemności • figury przestrzen-
ne i ich własności • szacowanie objętości brył.

Stare zamczysko
Gracz, wcielający się w postać z gry, spóźnił się na wycieczkę klaso-
wą do starego zamczyska – miejsca pełnego pułapek. Cała klasa zna-
lazła się w niebezpieczeństwie. Zadaniem użytkownika jest pomóc 
kolegom. Może ich uratować tylko poprzez poprawne rozwiązywa-
nie ćwiczeń. Bawiąc się, jednocześnie opanowuje wiele umiejętności 
matematycznych, w tym:  dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 
1–1000 • mnożenie i dzielenie liczb 1–100 • zadania z jedną niewia-
domą • porównywanie liczb: oznaczanie liczby mniejszej i większej
• działania na liczbach całkowitych i dziesiętnych • figura przestrzenna 
a jej podstawa • określanie dni tygodnia na podstawie daty • określa-
nie dat o jednakowym odstępie czasowym • określanie miary długości.

EduROM
Matematyka na wesoło

5-6 lat

5-6 lat

6-7 lat

7-8 lat

7-8 lat

8-9 lat

8-9 lat



Książeczki do Zestawu Kontrolnego PUS:

Zestaw Kontrolny PUS
Uniwersalny Zestaw Kontrolny to klocki które służą do 
zabawy manualnej, do układania w oparciu o ćwiczenia 
zawarte w książeczkach. W końcowej fazie, poprzez 
porównanie wzoru ułożonego w Zestawie Kontrolnym 
z wzorem w książeczce, otrzymuje się potwierdzenie 
poprawności wybranych odpowiedzi.Uniwersalny Zestaw Kontrolny służy przez wiele lat do 
zabawy z wszystkimi książeczkami z serii PUS nabywanymi 
oddzielnie. Patrz: kolejne pozycje.Skład: 1 plastikowe pudełko o wymiarach 250×100 mm
z 12 ponumerowanymi kwadratowymi klockami.

Matematyka na wesoło

Dreptuś Matematyk 
Matematyka na starcie

Zawarte w książeczkach zadania służą 
utrwaleniu przeliczania i odczytywania liczb 
kolejno od 0 do 12, obliczaniu dowolnym 

sposobem sumy i różnicy dwóch liczb w zakresie 
12, utrwaleniu symbolicznego zapisu działań 

matematycznych, porównywaniu liczb: mniejsza 
czy większa, szukaniu właściwej liczby w ciągu 

liczb malejących i rosnących, zapoznaniu się 
z tematyką zbiorów, przyporządkowywaniu 

prostego dodawania i odejmowania 
odpowiednim ilustracjom. Książeczki: format 

260×140 mm, 24 strony. Dorota Cudnik.

Symetria, miary,
waga i pieniądze
Książeczka do użytku
wyłącznie z Zestawem 
Kontrolnym PUS nabywanym 
oddzielnie. Ćwiczenia dotyczą 
takich zagadnień z zakresu
matematyki praktycznej jak:
1) Symetria i rytm; 2) Miary, wagi 
i pieniądze; 3) Znaki rzymskie. 
Książeczka: format 168×235 cm,
32 strony. Autorzy: Maria 
Krupska, Bogusław Świdnicki

Zegar i kalendarz
Książeczka do użytku wyłącznie
z Zestawem Kontrolnym PUS 
nabywanym oddzielnie. Książeczka 
zawiera 24 ćwiczenia przybliżające w 
przystępnej i zabawowej formie pojęcie 
czasu. Dzieci uczą się odczytywania 
godzin, kwadransów i minut na zegarze 
tradycyjnym i elektronicznym, poznają 
nazwy miesięcy, uczą się zapisywania 
dat, terminów służących do określania 
czasu: teraz, przedtem, potem, dłużej, 
itp., stosowania numeracji rzymskiej I–
XII, kalendarza i rozmieszczenia w nim 
dni świątecznych. Książeczka rozwija 
umiejętności matematyczne, ale może 
być też wykorzystywana w terapii dysleksji 
oraz specyficznych trudności w uczeniu się. 
Książeczka: format 168×235 cm, 32 strony. 
Autor: Dorota Pyrgies

Książeczka do użytku wyłącznie z Zestawem Kon-
trolnym PUS nabywanym oddzielnie. Książeczka 
jest zbiorem zadań służącym utrwaleniu symbo-
licznego zapisu podstawowych działań matema-
tycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamię-
ciowego dodawania i odejmowania w zakresie 
12 (cz. 1) oraz 2 (cz. 2) w pracy indywidualnej
i zespołowej dzieci, które wykazują się już pew-
ną biegłością liczenia. Zadania zachowują zasadę 
stopniowania trudności. Autorzy: Dorota Cudnik 
(cz.1), Jadwiga Dejko (cz. 2).

Zadania tekstowe I część
Książeczka to zbiór zadań tekstowych 
ćwiczących przeliczanie, liczebniki po-
rządkowe, zadania rymowane, dopełnia-
nie, porównywanie, położenia obiektów 
– kolejność, miejsce w rzędzie, obliczenia 
pieniężne. Zadania przygotowują do roz-
wiązywania praktycznych problemów spo-
tykanych w życiu codziennym, oraz ćwiczą 
umiejętność analizy i rozumienia tekstów 
matematycznych. Książeczka: format 
168×235 cm, 32 strony. Autorzy: Maria 
Krupska, Bogusław Świdnicki

Zadania tekstowe II część
W książeczce: zbiór pytań-zadań Ile to jest?, zadania zwią-
zane z kupowaniem, odpowiedź z luką, zbiory jako ilu-
stracja graficzna zadania tekstowego, zbiory w aspekcie 
porządkowym, dopełnianie Ile ma? Ile brakuje?, zakupy 
świąteczne, zadania tekstowe – poprawne czy błędne?, 
uzupełnianie tekstu zadania, mnożenie i dzielenie, prze-
kształcanie zadań, zadania o przeciwnych warunkach, 
drzewko jako ilustracja zadania tekstowego, wierszo-
wanki – zadania na mnożenie, dzielenie itp., rozmowa 
liczb – grafy strzałkowe, ważenie, wskazania zegara 
– obliczenia zegarowe, zadania tekstowe z błędem.
Książeczka: format 168×235 cm, 32 strony. Autorzy: 
Maria Krupska, Bogusław Świdnicki
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62

Matematyka konkretna

1

1

2

2

1

2

3

4

2

Dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 12
Dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 20

1
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Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

Książeczki z serii Liczę w pamięci to bogaty zbiór zadań dotyczących 
czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją 
przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw 
techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz 
doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań. 
Każda książeczka: format 168×235 cm, 32 strony.
Autor: Dorota Cudnik.

Korale Matematyczne 100
Korale matematyczne to 100 drewnianych korali w kolorze czerwonym i niebieskim
– sprawdzony i praktyczny system nauki liczenia. Można nawlekać je na gruby sznurek
w dowolnych układach i grupach. Doskonałe do ćwiczeń z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. Stanowią skuteczną formę liczydła. Drewniany wieszak pokazany
na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu. Zestaw zawiera jeden sznurek oraz 100 korali.

Liczę w pamięci

1

1

2

2

3

4

5

3

4
5

Magiczny Trójkąt 
Matematyczny +200 kart

Magiczny Trójkąt Matematyczny to okrągła, 
drewniana podstawa z 6 wgłębieniami z jednej 

(Mały Trójkąt) i 10 wgłębieniami z drugiej strony (Duży 
Trójkąt), 10 krążków dwustronnie oznaczonych liczbami 

od 1 do 10 (w kolorze czerwonym i niebieskim) oraz 200 
kart pracy. Pomoc utrwala umiejętności rachunkowe 

takie jak dodawanie i odejmowanie w zakresie 25, 
rozkładanie liczb na składniki (dwa i więcej), dopełnianie 

do 10, 20 oraz żądanej liczby, porównywanie różnicowe.

Szczegółowe opisy czterech 

pomocy znajdziesz powyżej 

oraz na poprzedniej stronie.
+

+

+

Wyprawka zawiera pomoce:

Zestaw Kontrolny PUS,
Korale Matematyczne 100,
Magiczny Trójkąt Matematyczny,
Matematyka na wesoło cz. 1, 2 PUS.

Wyprawka matematyczna PUS
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Tabliczka
Logico to plastikowa 

tabliczka z kolorowymi 

guzikami, która 
współpracuje 
z książeczkami 

zawierającymi zadania, 

kupowanymi oddzielnie 

– patrz poniżej.

Liczby w zakresie 20
Posługiwanie się liczbami część 1
Książeczka zawiera m.in.: liczenie klocków, licze-
nie koralików, przyporządkowywanie liczb do sy-
tuacji przedstawionych na obrazkach, uzupełnia-
nie tabel odpowiednimi liczbami, rozpoznawanie 
znaków graficznych, obliczenia pieniężne. Wyko-
nując zadanie, dziecko: wkłada kartę w plastikową 
ramkę, przesuwa kolorowe guziki na miejsca przy 
wybranym rozwiązaniu, odwraca kartę na drugą 
stronę i porównuje kolory. Format: B5, 16 stron.

Liczby w zakresie 20
Dodawanie i odejmowanie, część 1
Umiejętności zdobyte po rozwiązaniu książecz-
ki Sposoby liczenia. Liczby w zakresie 20. Do-
dawanie i odejmowanie, część 1: opisywanie 
układu elementów za pomocą dodawania lub 
odejmowania • dodawanie liczb w zakresie 20 
• uzupełnianie tabelek funkcyjnych • dobieranie 
właściwego znaku działania i liczby do oblicza-
nia podanych sum i różnic • ćwiczenia w licze-
niu • praktyczne zastosowanie przemienności 
dodawania • ukazywanie związków między do-
dawaniem a odejmowaniem • dodawanie liczb 
w zakresie 20 • obliczanie sum o jednakowych 
składnikach • dodawanie i odejmowanie liczb w 
drugiej dziesiątce • dostrzeganie analogii między 
dodawaniem i odejmowaniem liczb w pierwszej 
i drugiej dziesiątce • dodawanie liczb w zakresie 
20 – tabelka • odejmowanie liczb w zakresie 20 
– tabelka. Wykonując zadanie, dziecko: wkłada 
kartę w plastikową ramkę, przesuwa kolorowe 
guziki na miejsca przy wybranym rozwiązaniu, 
odwraca kartę na drugą stronę i porównuje kolo-
ry. Format: B5, 16 stron.

Liczby w zakresie 100
Dodawanie i odejmowanie, część 1
Wykonując zadanie, dziecko: wkłada kartę w plastikową 
ramkę, przesuwa kolorowe guziki na miejsca przy wybranym 
rozwiązaniu, odwraca kartę na drugą stronę i porównuje ko-
lory. Format: B5, 16 stron.

Liczby w zakresie 100. Mnożenie
Wykonując zadanie, dziecko: wkłada kartę
w plastikową ramkę, przesuwa kolorowe guziki 
na miejsca przy wybranym rozwiązaniu, odwra-
ca kartę na drugą stronę i porównuje kolory. 
Format: B5, 16 stron,

Mnożenie w zakresie 100
Umiejętności zdobyte po rozwiązaniu książeczki Mnożenie
w zakresie 100: opisywanie układu elementów za pomocą 
mnożenia • zastępowanie sumy jednakowych składników 
mnożeniem • mnożenie liczb przez 2 • uzupełnianie grafów
• mnożenie liczb przez 4 • wskazywanie brakującej liczby
• mnożenie liczb przez 8 • mnożenie liczb przez 5. Wykonując za-
danie, dziecko: wkłada kartę w plastikową ramkę, przesuwa ko-
lorowe guziki na miejsca przy wybranym rozwiązaniu, odwraca 
kartę na drugą stronę i porównuje kolory. Format: B5, 16 stron.

Dzielenie w zakresie 100, część 1
Wykonując zadanie, dziecko: wkłada kartę w plasti-
kową ramkę, przesuwa kolorowe guziki na miejsca 
przy wybranym rozwiązaniu, odwraca kartę na dru-
gą stronę i porównuje kolory. Format: B5, 16 stron.

Liczby w zakresie 100
Działania arytmetyczne
Umiejętności zdobyte po rozwiązaniu książeczki Liczby
w zakresie 100. Działania arytmetyczne: podstawowe działa-
nia arytmetyczne • działania analogiczne • licząca maszyna
– dodawanie i odejmowanie • łańcuszek liczbowy – mnożenie
i dzielenie • dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątko-
wego • licząca maszyna – mnożenie i dzielenie • obliczanie 
liczby elementów • mnożenie i dzielenie przez 2 • licząca 
maszyna – mnożenie, dzielenie z resztą • łańcuszek liczbo-
wy – dodawanie i odejmowanie • obliczenia z nawiasami
• mnożenie i dzielenie • obliczenia pieniężne • uzupełnianie 
brakujących liczb zgodnie z dostrzeżonym warunkiem • za-
gadki liczbowe. Wykonując zadanie, dziecko: wkłada kartę
w plastikową ramkę, przesuwa kolorowe guziki na miejsca 
przy wybranym rozwiązaniu, odwraca kartę na drugą stronę
i porównuje kolory. Format: B5, 16 stron.

Liczby w zakresie 100
Mnożenie i dzielenie
Umiejętności zdobyte po rozwiązaniu książeczki Sposoby li-
czenia. Liczby w zakresie 100. Mnożenie i dzielenie. Klasa 
3: dzielenie z resztą • wskazywanie brakujących czynników
w mnożeniu • wskazywanie związku między mnożenia
z dzieleniem • mnożenie liczb przez 4 i przez 8 – tabelki 
funkcyjne • mnożenie liczb przez 3 i przez 6 – tabelki funk-
cyjne • uzupełnianie grafów – iloczyny • mnożenie liczb
o takim samym czynniku • rozwiązywanie zagadek matema-
tycznych. Wykonując zadanie, dziecko: wkłada kartę w pla-
stikową ramkę, przesuwa kolorowe guziki na miejsca przy 
wybranym rozwiązaniu, odwraca kartę na drugą stronę i po-
równuje kolory. Format: B5, 16 stron.

LOGICO PICCOLO

Odwróć kartę na drugą 
stroną i porównaj kolory.

Wsuń kartę
w plastikową ramkę.

Przesuń kolorowy guzik
na miejsce przy wybranym
przez ciebie rozwiązaniu.

Jak korzystać z zestawu:

kl. 1

kl. 1

kl. 2

kl. 2

kl. 2

kl. 2

kl. 3

kl. 3
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MatŚwiat – program do diagnozy
i terapii specyficznych trudności
w nauce matematyki 
Produkt serii eduSensus, składa się z pięciu programów, które 
powstały z myślą o rozwijaniu zdolności matematycznych wśród 

dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Program jest doskonałą pomocą 
dla nauczyciela, składa się z „Matematyka – terapia pedagogiczna. 

MatŚwiat część: • 1 Europa. Działania na liczbach 1–20 • 2 Afryka. 
Działania na liczbach do 100 • 3 Azja. Działania na liczbach do 1000 

• 4 Ameryka Północna. Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki 
dziesiętne • 5 Australia. Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, 

procenty, czas, miary i wagi. Materiał zgromadzony w programach uzupełnia 
zajęcia programowe w szkole podstawowej. Jest narzędziem pracy na zajęciach 
rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Pakiet ćwiczeń pozwala zrozumieć 
dane zjawisko i opanować odpowiadające mu działanie matematyczne nawet opornym 
uczniom oraz dzieciom z dyskalkulią. Każda część MatŚwiata posiada specjalny segregator, 
w którym nauczyciel znajdzie setki dodatkowych ćwiczeń i testów (oraz odpowiedzi 
do nich), łącznie ponad 1300 stron kart pracy. Zawartość segregatorów koresponduje 
z zagadnieniami poruszanymi w aplikacjach multimedialnych. Aplikacja nauczycielska 
umożliwia wykonanie diagnozy trudności matematycznych u dzieci, dostosowanie 
programu do grup uczniów oraz kontrolowanie wyników ich pracy i postępów. Produkt 
ma formę kolorowych gier i zabaw matematycznych. Każdą z części można także nabyć 
oddzielnie (patrz: cennik)

Aby polubić
matematykę
Zestaw ćwiczeń 
terapeutycznych dla uczniów 
klas I–III szkoły podstawowej 
mających specyficzne 
trudności w uczeniu się 
matematyki. W książce poza 
opisami zadań znajdują 
się karty do ćwiczeń 
zawierające układanki, 

ilustracje lub graficzne przedstawienia 
działań. Zawarte ćwiczenia usprawniają pamięć, 
operacje pamięciowe, spostrzeganie oraz orientację 
przestrzenną – umiejętności niezbędne do dalszej nauki 
matematyki. Każdemu zagadnieniu został  poświęcony 
jeden rozdział, a ćwiczenia poprzedzone są krótkim 
teoretycznym wstępem. Format A4, 120 stron.

Eduterapeutica
– dyskalkulia

Minimalne wymagania techniczne:

system operacyjny Windows XP/Vista/7
• procesor Pentium IV 2,4 GHz • 512 

MB pamięci operacyjnej • karta graficzna 
pracująca z rozdzielczością 800×600

z tysiącami kolorów • napęd CD-ROM/
DVD-ROM • 16-bitowa karta dźwiękowa 

• Internet Explorer 6.0 lub wyższy
• mysz lub inne urządzenie wskazujące

• głośniki lub słuchawki.

Komputerowy program terapeutyczny do pracy 
z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wykazującymi 

specyficzne trudności w rozwiązywaniu 
zadań matematycznych. Program składa się z: 
Aplikacji nauczyciela, Programu do diagnozy, 

Programu terapeutycznego. Zawiera 128 
ćwiczeń (w formie rozbudowanych gier z 

wieloma poziomami) i 36 kart pracy. Wersja 
jednostanowiskowa. Wymagania sprzętowe: 
Windows XP (32-bitowy) lub Vista/7 (32 i 64 

bitowe), 1 GB pamięci RAM, miejsce na dysku 
twardym (HDD) do 1 GB (w zależności od 

instalowanego modułu), rozdzielczość ekranu min. 
1024×768 px, karta dźwiękowa, napęd DVD.

Domino – Odejmowanie
Domino matematyczne utrwalające 
umiejętność odejmowania w zakresie 
do 20. Zestaw zawiera 24 plastikowe 
domina, na każdym po jednej stronie 
znajduje się działanie (np. 15–4),
a po drugiej wynik (np. 11). 

Domino – Dodawanie
Domino matematyczne utrwalające 
umiejętność dodawania w zakresie 
do 20. Zestaw zawiera 24 plastikowe 
domina, na każdym po jednej stronie 
znajduje się działanie (np. 8+9),
a po drugiej wynik (np. 17). 
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Program nawiązuje do wakacyjnego, 
sportowego klimatu. Zawiera 20 ćwiczeń 

stymulujących rozwój intelektualny, każde 
o stopniowanej trudności, zawierające 

elementy edukacyjne, np. rozpoznawanie 
gwiazdozbiorów, gatunków zbóż, motyli 

i kwiatów, odległości miast Polski, flagi 
krajów, itd. Dodatkową zaletą są ćwiczenia 

ruchowe. Gdy program uzna, że dziecko 
zbyt długo siedzi przed komputerem, 

automatycznie uruchamia animowanego 
ludzika, który zachęca je do krótkiej 

gimnastyki! Dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Program nawiązuje do wakacyjnego, 
sportowego klimatu. Zawiera 20 ćwiczeń 
stymulujących rozwój intelektualny, każde 
o stopniowanej trudności, zawierające 
elementy edukacyjne, np. tropy zwierząt, 
głosy ptaków, miasta Polski, proste 
rachunki. Dodatkową zaletą są ćwiczenia 
ruchowe. Gdy program uzna, że dziecko 
zbyt długo siedzi przed komputerem, 
automatycznie uruchamia animowanego 
ludzika, który zachęca je do krótkiej 
gimnastyki! Dla dzieci w wieku 6-9 lat.

Socrates
102 ciekawe zadania
Program Socrates zawiera gry, 
zabawy i specjalnie zaprojektowane 
drukowane karty z łamigłówkami, 
dzięki którym dzieci uczą się 
rozpoznawać i nazywać cyfry
i liczby, wykonywać proste
działania, matematyczne, pisać
i czytać ze zrozumieniem, rozumieć
i wykonywać instrukcje, zapamiętywać i kojarzyć szczegóły w licznych 
łamigłówkach. Dla dzieci 5-9 lat.
Minimalne wymagania sprzętowe: 
Pentium III 600MHz, RAM 128MB (dla XP: 256MB); Windows 98SE, ME, XP, 7.

Przygoda

z pogodą
Przygoda

na ZiemiPrzygoda

w kosmosie

Podręcznik z ćwiczeniami oraz płyta CD dla uczniów klas 
pierwszych rozpoczynających naukę obsługi komputera. 
Dodatkowo dołączony zestaw scenariuszy zajęć dla 
nauczycieli (cz. 1). Płyta obfituje w gry i łamigłówki 
komputerowe, które poprzez zabawę pomagają dzieciom 
nabywać sprawności w używaniu myszy i klawiatury 
komputerowej. Dzieci uczą się korzystać z programów 
Paint i Word w sposób, który jest dla nich interesującą 
zabawą (cz. 1 i 2), a także stawiają pierwsze kroki w 
zakresie programowania z wykorzystaniem języka LOGO 
(cz. 3) i poznają program PowerPoint (cz. 3).

Elementarz małego informatyka
Podręcznik z płytą CD-ROM

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

Mango

Lato Zima

Akademia Umysłu Junior

Produkt multimedialny – interaktywna gra edukacyjna 
– dla dzieci w wieku 5-10 lat. Dzięki swojej formule 
pozwala dzieciom przekazać podstawową wiedzę z 
zakresu najważniejszych zjawisk przyrody. Program 
przynosi odpowiedzi na najprostsze pytania – skąd biorą 
się chmury, jak tworzą się tęcze, czy dlaczego pada 
deszcz? W ramach zabawy uczestnik odwiedza stację 
meteorologiczną i przeprowadza samodzielne eksperymenty 
naukowe. Gra opowiada historię dzielnego ptaszka 
MANGO, który mieszka w magicznym świecie. Gracz 
zostaje pilotem samolotu i u boku innych bohaterów 
wyrusza w pełną przygód podróż. Nośnik: CD.

Zobacz także gry i programyw innych działach
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Krosno drewniane dziecięce
Drewniane krosno dla dzieci (od lat 6 wzwyż), 
na którym utkać można wyroby z wełny. Uczy 
dokładności, sumienności i cierpliwości. Skład: 
drewniana rama, wełna i drewniany grzebyk 

(do równomiernego rozkładania włóczki). 

Gra: Znaki drogowe
Gra w formie memory uczy zapamiętywania 

i rozpoznawania znaków drogowych oraz 
zasad panujących na drodze. Dodatkowo 
ćwiczy koncentrację i pamięć wzrokową. 

Ilość graczy 2-6, wiek 5+.

Plansza dwustronna.BezpieczeństwoNa planszy przedstawiono trzydzieści przestróg ważnych dla bezpieczeństwa dzieci. Ostrzegają one przed niebezpieczeństwami ze strony przyrody, elektryczności, innych ludzi itp. Ważnym elementem planszy jest czerwony telefon, pod którym znajdują się najważniejsze telefony alarmowe. Format: 61×86 cm, dwustronnie foliowana,z zawieszką.

Sekrety elektroniki
Zestaw rekomendowany dla dzieci od lat 
6, który pozwoli wejść w tajemniczy świat 
elektroniki i elektrotechniki. Wszystkie 
elementy wchodzące w skład zestawu są 
zaprojektowane w sposób umożliwiający 
ich bezproblemowe łączenie za pomocą 
zaciskanych złączek. Zgodnie z dołączoną 
instrukcją, dziecko w prosty sposób, niczym 
składanie klocków, buduje liczne zestawy 
elektroniczne: np. urządzenie, które po 
zapadnięciu zmroku włącza światło.  

Origami dla dzieci

Księga origami
Ten kolorowy przewodnik krok po 
kroku odsłania techniki artystycznego 
składania papieru – origami. Począwszy od 
najprostszych zadań, poradnik stopniowo 
prowadzi do bardziej skomplikowanych 
form, każdą czynność przejrzyście 
ilustrując zdjęciami i objaśniając czytelnymi 
komentarzami.

Księga pomysłów
Książka przedstawia wiele pomysłów 
bogato ilustrując je kolorowymi rysunkami 
i zdjęciami. Materiał do książki został 
opracowany przez doświadczonych 
pedagogów i artystów plastyków. Wszystkie 
wzory zostały wypróbowane w pracowniach 
plastycznych na zajęciach w grupach.

Każde dziecko to potrafi

Fantastyczne
samoloty z papieru

Książka zawiera proste instrukcje, które krok po kroku pomagają złożyć papierowe samoloty. To świetna zabawa dla dzieci i dorosłych oraz na wesołe 
zajęcia w przedszkolu i w szkole.

Dzieci, które poznają fascynującą 
sztukę origami będą bawić się tworząc 
niepowtarzalne modele. Książka 
zawiera 35 prostych pomysłów 
origami, opisanych krok po kroku, 
wśród nich m.in.: hełm samuraja, 
serce, kubek i wiele innych 
pomysłów. Format: 22×22 cm,
128 stron. 

Zestaw magnetyczny Da Vinci
Zestaw 140 różnokolorowych elementów 

zachwyca żywymi barwami i możliwościami 

konstruowania 3-wymiarowych 
przedmiotów, budowli i innych 

fantastycznych obiektów. Wszystkie 

elementy posiadają wewnątrz magnesy 

i łączy się je przybliżając te wybrane do 

siebie – automatycznie się przyciągną! 

Zestaw rozbudza wyobraźnię zarówno dzieci 

uzdolnionych manualnie, jak i te o mniejszych 

zdolnościach w tym zakresie. Elementy 

wykonane są z trwałego, kolorowego, ale 

transparentnego plastiku i dostarczany jest 

w postaci czterech tac z posegregowaną 

zawartością. Dołączone kolorowe karty
z przykładami konstrukcji.
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Komplet elementów do budowy
szkieletów brył – podstawowy / zaawansowany

Pomoc dostępna w dwóch wersjach - podstawoweji zaawansowanej. Komplet zawiera elementy łączące („wierzchołki” brył) o zróżnicowanych kolorach i ilości bolców łączących sięz rurkami (różne kolory, sztywne i giętkie). Obie wersje zawierająpo 380 sztuk elementów łączących oraz odpowiednio 400 rurek(w. podstawowej) oraz 500 rurek (w. zaawansowanej).
Na zdjęciach widoczna wersja podstawowa

Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń 
indywidualnych i grupowych z zakresu energii słonecznej
– jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wyko-
rzystywania. Możliwe jest to dzięki przemyślanej zawartości 
zestawu oraz wielu doświadczeniom zawartym w instrukcji. 
Skład zestawu (główne elementy): fotoogniwo i przewody, 
podstawka fotoogniwa, termometr, lustro płaskie, probówka, 
podstawka probówki, stojak do probówki, lupa, podstawka 
silniczka, silniczek elektryczny, kolorowe filtry, plastikowe ko-
luszka, plastikowe paski, lustro paraboliczne z podstawką, ar-
kusze-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje,…), śmigło. Lampa 
na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu.

Zestaw demonstracyjno-doświadczalny

„Energia słoneczna”
więcej zdjęć zestawu na stronie 44

Komplet kilkunastu elementów, w tym kartoniki z obrazami-iluzjami optycznymi, okulary z siatkami dyfrakcyjnymi, lustra płaskie, arkusz lustrzany giętki (format A4), arkusz-wzornik wymiarów kołowychi inne, umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń z zakresuiluzji optycznych, a także budowę prostego modelu kalejdoskopui camera obscura według załączonej instrukcji.

Seria Ciekawostki fizyczne: Iluzje optyczne

Skład: 180 rurek, 108 łączników, 
4 koła, 8 podstaw-wielkich kół.

Skład: 200 rurek,
160 łączników, 5 kół,

10 podstaw-wielkich kół.

Zestaw do zabaw konstrukcyjnych

podstawowy
duży

Zestawy zawierają różnokolorowe elementy w postaci giętkich, długich rurek (można je także ciąć), prostych łączników oraz kół – wszystko wykonane z tworzywa sztucznego i dające prawie nieograniczone możliwości konstrukcyjne, w tym budowę efektownych kilkudziesięciocentymetrowych konstrukcji. 

Mogą Cię zainteresować także pomocez plastyki. Znajdziesz je na stronach 30-33
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Koloseum,
Rzym (84 części)

Gmach opery,
Sydney (58 części)

Buggy

Klocki konstrukcyjne Buggy to 

wspaniała zabawka rozwojowa 

dla dzieci lubiących sportowe 

auta terenowe, a także 

edukacyjna przygoda inżynierska. 

Kolorowe podzespoły i instrukcja 

podpowiadają jak zbudować 10 

różnych modeli. Są one trwałe

i nadają się do ciągłej zabawy.

Ich modularność otwiera drogę do 

zabawy w warsztat samochodowy. 

Klocki mogą być poszerzane

o kolejne zestawy lub oddzielnie 

dostępne części zamienne. 

Nieograniczone możliwości 

konstruowania.

Helikopter
Klocki konstrukcyjne Helikopter to wspaniała zabawka rozwojowa dla dzieci kochających maszyny latające, a także edukująca 
przygoda inżynierska. Kolorowe podzespoły i instrukcja podpowiadają jak zbudować 10 różnych modeli. Budowane modele są trwałe i nadają się do ciągłej zabawy.

Łazik na baterie słoneczne
Pojazd wyposażony w baterie słoneczne, silniczek, 

koła zębate. Wystarczy 60W żarówka w odległości 

25 cm lub światło słoneczne, aby wprawić go w ruch. 

Świetny także do prezentacji kół zębatych!

Wymiary: 18,5×14×5,5 cm.

Zestawy do składania

modeli architektonicznych
Każdy zestaw zawiera komplet kolorowych, 

nadrukowanych elementów z kartonu, z których 

złożyć można kompletny, 3-wymiarowy model 

sławnego i znaczącego dla kultury światowej 

obiektu architektonicznego.

MERKUR
klocki konstrukcyjne małe

Katedra Notre-Dame,
Paryż (74 części)

Krzywa Wieża,
Piza (30 części)

Zestawy Origami – ZwierzętaZestawy kolorowych papierów do tworzenia niepowtarzalnych modeli origami wrazz instrukcją. Oferowane zestawy: Zwierzęta hodowlane, Zwierzęta Afryki, Ptaki, Podwodny Świat, Dinozaury– obejrzyj je na stronie 32.



Globus o średnicy 68 cm z zaznaczonymi kolora-
mi lądami. Po powierzchni można pisać mazakami 
mokrościeralnymi. Dostarczany wraz z zestawem 
naprawczym oraz haczykiem i linką do zawieszania.

Globus konturowy – piłka
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Flaga Polski
Flaga Polski w formie chorągiewki (plastikowa, lekka rączka + poliester). Lekka, idealna dla dzieci, a jednocześnie 

widoczna z daleka.

Stroje ludowe / Budownictwo ludowe
Plansza (61×86 cm, foliowana) prezentuje na 
jednej stronie wybrane chaty, a na drugiej stroje 
ludowe. Dzieci mogą zapoznać się z ubiorami 
ludowymi: kaszubskim, kujawskim, kurpiowskim, 
wielkopolskim, łowickim, śląskim, krakowskim, 
lubelskim, góralskim i rzeszowskim. Obejrzą także 
budownictwo kaszubskie, kurpiowskie, łowickie, 
krakowskie, góralskie i zalipskie. 

Zestaw: Legendy Polskie
Zestaw zawiera 6 płyt z 9 legendami: Nr 32: Poszukiwacze złota, Nr 33: 
O złotej kaczce. O czarodziejskim młynku, Nr 34: Wars i Sawa. Smok ze 
smoczej jamy, Nr 35: O Bazyliszku. O sielawowym królu, Nr 36: Pan Twar-
dowski na kogucie, Nr 61: Jak Janek i Marianek szczęścia szukali.

Jeśli interesujesz się pomocami prezentowanymi na tej stronie, 
przyjrzyj się ponownie stronie 10, znajdziesz tam mnóstwo 

pouczających bajek. Na stronie 9 znajdziesz pacynki a na 8 teatrzyki, 
które zabawną metodą odgrywania ról nauczą dzieci dobrych manier, 

uprzejmości oraz zasad poprawnego postępowania.

Hymn i Barwy
Plansza ścienna przedstawia 

hymn, godło i barwy Polski. 

Wymiary: 70×100 cm, dwustronnie 

foliowana, z zawieszką.

Lalki w strojach ludowych
Lalki w strojach ludowych – regional-nych – wykonane są w sposób ręko-dzielniczy z surowców naturalnych z zachowaniem, w miarę możliwo-ści, tych samych rodzajów tkanin co w strojach oryginalnych. kolorystyka strojów może ulec zmianie. Wysokość lalek: 23-25 cm. Lalki przeznaczone są do prezentacji podczas zajęć. Krakowianie

Góralka Warszawianka-Wilanowianka
Kaszubka

Krakowianka

Lublinianka
Kurpianka

Łowiczanka Ślązaczka
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Dobre zachowanie
– karty dydaktyczne
Komplet 40 dużych (14×15 cm), dwu-
stronnych, kolorowych kart przedstawiają-
cych po jednej stronie przykłady dobrego 
zachowania, a po drugiej przykład złego 
zachowania. Czytelne przesłanie i czytelne 
ilustracje zachęcają do dyskusji.

Emocje
karty obrazkowe z lusterkami
Wielki pakiet zawiera 102 karty 
obrazkowe łączące się w pary, 30 
czarno-białych rysunków (pary) oraz 
4 lusterka ruchome z rączką do 
ćwiczeń ekspresyjnych twarzy. Karty 
pomagają opisywać i rozumieć 
emocje własne i innych. 

Foto-karty multikulturowe „Emocje”
Zestaw 56 par foto-kart przedstawiających ludzi różnych 

ras i wyrażających różne emocje – szczęście, smutek, 

zdziwienie, przestrach, zamyślenie, zmęczenie i złość. 

Każde uczucie zaprezentowane jest na 4 parach kart.

Zawody i ich atrybuty

Zawody i ich atrybuty to gra w formie pomocy dydaktycznej, 

która przybliża dzieciom zawody i ich atrybuty. Oprócz walorów 

poznawczych gra rozwija pamięć i uczy koncentracji. Zestaw 

zawiera 48 twardych plakietek oraz instrukcję gry z opisem

3 proponowanych gier. Ilość graczy: 2-4, wiek 4+,

wymiary: 275×185×35 mm.

Kto to taki?
Gra w umożliwia poznanie zajęć

i zawodów ludzi, nazywanie ich i skojarzenie 

zawodu z rekwizytami, które są dla niego 

charakterystyczne. Zawiera zabawne 

wierszowane zagadki, a sama rozgrywka 

opiera się na zasadach loteryjki obrazkowej. 

Atutem gry jest także atrakcyjna grafika. 

Skład: 24 karty z wierszowanymi zagadkami, 

45 żetonów. Ilość graczy: 2-4, wiek 4+, 
wymiary: 275×185×35 mm.

Gra jest  zabawą dla dzieci, które lubią liczyć, wypełniać
i wpisywać cyferki. Gra zawiera komplet kopert, znaczków-
-naklejek, zestaw banknotów, druki pocztowe, kolorowe 
karty pocztowe i widokówki, stempel i poduszkę do tuszu,
a także mini okienko pocztowe. Oferuje zagranie określonych 
ról społecznych i symulację określonych sytuacji życiowych. 
Ilość graczy: 1+, wiek 5+, wymiary pudełka: 40×25×4 cm.

Dobre wychowanie
– zestaw edukacyjny
Dzieci zapoznają się z przykładami zarów-
no dobrego jak i złego zachowania, ucząc się 
je rozróżniać. Oferuje 3 rodzaje gier, a oprócz 
układanki w postaci 24 sztywnych plakietek 
i 45 żetonów, zestaw zawiera 32-stronicową 
książeczkę z wierszykami. Układanka ćwiczy pa-
mięć, rozwija koncentrację i uczy myślenia. Ilość 
graczy: 2-4. Wiek 4+. Wymiary: 37×22×5 cm.

Zestaw „Twarze i emocje” 
Ciekawy zestaw do samodzielnego tworzenia 

dwóch twarzy różnych pod względem płci, wieku 
oraz wyrazu twarzy, w tym także wyrażanych 

emocji. Zestaw zawiera tablicę z dwoma zarysami 
twarzy oraz ponad 50 samoprzyczepnych części 
twarzy takich jak oczy, uszy, usta, nosy, okulary, 
wąsy, fryzury, które układa się na tablicy tworząc 
kompletne twarze. Świetny do zapoczątkowania 

dyskusji na temat emocji, jak również
różnic i tolerancji.

Układanka symetryczna 

„Dzieci różnych ras”
Ciekawa układanka złożona z obrazków 
twarzy dzieci różnych ras. Obrazki po-
dzielone są symetrycznie na pół i należy 
je poprawnie połączyć. Oprócz dyskusji 
na temat różnic etnicznych i kulturo-
wych, pomoc zachęca także do omówie-
nia emocji przedstawianych przez twarze 
oraz, przy okazji, pojęcia symetrii.

Gry i loteryjki Kocham cię, Polsko!
Gra, do stworzenia której inspiracją był program pod tym samym tytułem, nadawany przez program 2 TVP. Zawiera zestaw pytań dotyczących Polski, polskiej historii, geografii, piosenki, kuchni, filmu i sportu. Pytania dotyczą tego, co znamy i lubimy i tego, czego nie wiemy, a chcemy się dowiedzieć. Dobrane są tak, że skierowane mogą być do kilku pokoleń graczy. Zawartość pudełka: plansza do gry, 90 kart,28 żetonów, 4 kładki, 4 pionki, 4 podstawki dopionków, kostka, instrukcja, klepsydra. 

Mała
poczta
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BALANCO

Jajko równowagiPomoc wspomaga u dzieci (6 lat i wiecej) ćwiczenie 
zmysłu równowagi oraz kształtowanie prawidłowej 
sylwetki, nie wspominając o rozwijaniu cierpliwści

i poczucia humoru... Podstawą jajka jest miekka obręcz, 
która dostosowuje sie do głowy dziecka. Ćwiczenia 
rozpoczynamy od nałożenia obreczy z części jajka; 
w miare nabierania wprawy dobudowujemy jego 

dalsze cześci do pełnej postaci. Dla tych, którzy doszli 
do perfekcji, proponujemy umieszczanie różnych przedmiotów-obciążników wewnątrz jajka lub poruszanie się truchtem.

Kapelusz klauna
Pomoc przeznaczona szczególnie dla 

najmłodszych (3-6 lat) – wspomaga ćwiczenie 

zmysłu równowagi i koncentracji oraz 

kształtowanie prawidłowej sylwetki; zapewnia 

także świetną zabawę po zakończonej rywalizacji. 

Podstawą jajka jest miękką obręcz, która 

dostosowuje się do głowy młodszego dziecka. 

Ćwiczenia rozpoczynamy od nałożenia określonej 

liczby obręczy, których ilość możemy zwiększać.

Zestaw I
Zestaw II

Paski-uchwyty
do BALANCO

Pomoc przeznaczona do zabaw oraz ćwiczeń sportowych, stymuluje 
funkcje psycho- i sensomotoryczne: koordynacje ruchów, szybkość reakcji, 
koncentracje; kształtuje także prawidłową sylwetkę. W skład zestawu 
wchodzi podstawa z trzema wymiennymi dyskami do ćwiczeń i gier
(”gra mysz”, “ósemka”, “labirynt I”). Maks. Obciążenie: 75 kg.

Paski (kpl. 2) zakończone 
uchwytami u góry doczepiane 
są do boków Balanco.

Akwarium mata do „Ławicy rybek”

Wędka do „Ławicy rybek”

Opcjonalny dodatek do pomocy “Ławica rybek...” – uatrakcyjnia 
zabawę i jest pięknym opakowaniem dla zakupionej ławicy 

rybek, choć nie tylko; umożliwia także jej łatwe przenoszenie. 
Akwarium z uchwytami (wymiary 31×25×18 cm) po rozpięciu 

zamka staje się matą-wodnym obrazkiem.

Wędka zakończona magnetycznym haczykiem – można nią łapać rybki z ławicy rybek 
(mają magnetyczne kropki na grzbiecie). Wędki sprzedawane są pojedynczo – do 

zestawu należy kupić odpowiednią do planowanych zabaw ilość wędek. Wędka może 
także służyć do łowienia innych obiektów niż rybki z w.w. zestawu. Wędka wykonana 

jest z niełamliwego tworzywa sztucznego z gumowaną rączką, zakończona jest 
haczykiem wyposażonym w silny magnes. Długość wędki: 90 cm.

Ławica rybek (5)
Pomoc przeznaczona do ćwiczeń i zabaw indywidualnych i grupowych. Wspomaga kształtowanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności manualnej oraz precyzji i celowości
ruchu. Miękkie rybki (5 sztuk) mają metalowe kropki, które umożliwiają ich łapanie za pomocą wędek
z magnetycznymi haczykami (wędki nie wchodzą w skład zestawu – sprzedawane są oddzielnie).
Ponadto w pyszczkach rybek można umieszczać przedmioty i zgadywać lub odkrywać “co ta rybka 
zjadła?” (ćwiczenie pamięci). Dzieci mogą rywalizować miedzy sobą dążąc do złowienia jak największej 
ilości rybek lub złowienia rybki o określonej zawartości. Wymiary każdej rybki: 15×9×5 cm.
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Zestawy 5 dużych i 5 małych dysków sensorycznych o różnych 
fakturach do doświadczania dotykiem (dłońmi i stopami)

i werbalnego wyrażania tych wrażeń (dołączona przepaska na oczy). 
Wszystkie dyski wykonane są z przyjemnego w dotyku tworzywa

w niepowtarzalnych barwach. Każdy duży dysk, który można położyć 
na podłodze, ma swój odpowiednik w postaci małego dysku, który 

można trzymać w dłoni. Dyski można także wykorzystywać do 
ćwiczeń pamięciowych. Średnice dysków: 27 i 11 cm.

Zestaw ten to połączenie zestawów I i II. 
Zawiera 10 dużych i 10 małych dysków 
sensorycznych o różnych fakturach do 

doświadczania dotykiem (dłońmi i stopami)
i werbalnego wyrażania tych wrażeń 

(dołączona przepaska na oczy). Wszystkie 
dyski wykonane są z przyjemnego w dotyku 

tworzywa w niepowtarzalnych barwach. 
Każdy duży dysk, który można położyć na 
podłodze, ma swój odpowiednik w postaci 

małego dysku, który można trzymać w dłoni. 
Dyski można także wykorzystywać do ćwiczeń 
pamięciowych. Średnice dysków: 27 i 11 cm.

Rzeczne wyspy z mostami
Zestaw 25 wspaniale kolorowych elementów, które 
można łączyć w różny sposób budując różne tory 

stymulujące u dzieci rozwijanie równowagi i aktywności 
motorycznej. Wszystkie elementy wykonane są

z trwałego tworzywa sztucznego i mają gumowane 
antypoślizgowe brzegi. W skład zestawu wchodzą: 

21 odcinków rzeki + 2 wyspy + 2 mosty. Przykładowe 
wymiary: 43×43×7 cm (wyspa), 7×14×50 cm (most). 

Poszczególne elementy można przechowywać
w pionie (spiętrzone) oszczędzając miejsce. Do zestawu 

dołączona instrukcja z przykładami konstrukcji.

Pagórki
5 różnych

Pomoc wspomaga ćwiczenie 
równowagi oraz koordynacji ruchowej 
i sprawności motorycznej. Zabawa 
polega na przeskakiwaniu z kamienia 
na kamień, tak, aby nie dotknąć stopą 
podłogi. Dzieci oceniają odległość, 
koordynują ruchy przy przeskakiwaniu 
oraz ćwiczą zachowanie równowagi. 
Kamienie mają trójkątny kształtki
różną stromość z każdej strony
– umożliwia to układanie ich w różny 
sposób, m.in. poprzez ich obracanie
i przesuwanie tworząc ścieżki o różnym 
stopniu trudności. Każdy kamień 
ma gumową podkładkę od spodu 
zapobiegającą przesuwaniu sie ich po 
gładkiej powierzchni. W skład zestawu 
wchodzi 6 “kamieni” w różnych 
kolorach i dwóch wielkościach
(3 kamienie: 36×36×36 cm, h=8,5 
cm; 3 kamienie: 25×25×25 cm, h=4,5 
cm). Kamienie-elementy zestawu 
nie zajmują dużo miejsca – można 
je przechowywać nałożone jedne na 
drugie (patrz: zdjęcie). Do pomocy 
dołączamy przykłady zabaw.

Pomoc wspomaga ćwiczenie 
równowagi oraz koordynacji ruchowej 
i sprawności motorycznej. Zabawa 
polega na ocenianiu odległości oraz 
wysokości i przeskakiwaniu
z pagórka na pagórek. Pagórki mają 
trójkątny kształt i różną stromość
– umożliwia to układanie ich w różny 
sposób, m.in. poprzez ich obracanie
i przesuwanie tworząc ścieżki
o różnym stopniu trudności. Każdy 
pagórek ma gumową podkładkę od 
spodu zapobiegającą przesuwaniu 
się ich po gładkiej powierzchni. 
Wszystkie skonstruowane są tak, aby 
nie mogły się samoistnie odwrócić 
w trakcie zabawy. W skład zestawu 
wchodzi 5 “pagórków” w różnych 
kolorach i trzech wielkościach: 
36×36×36 cm / h=8,5 cm; 40,5×40, 
5×40,5 cm / h=17 cm; 42×42×42 cm 
/ h=25,5 cm). Do pomocy dołączamy 
przykłady zabaw.

Kamienie rzeczne
6 różnych

5 + 5
zestaw I

5 + 5
zestaw II

Dyski

sensoryczne

10 + 10
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Przyrząd do zabaw ruchowych oraz 
ćwiczenia równowagi. Wykonany jest 
z trwałego tworzywa, z wyjątkiem 
osi – metalowe i ogumienia kół. 
Przeznaczony dla dzieci w wieku
4-12 lat. Wymiary: 36x48x16 cm; 
max obciążenie: 50 kg.

Poręcze
do „Go-Go”
Opcjonalne poręcze 
wykonane ze stali 
i pokryte specjalną 

pianką o wzmocnionej 
powierzchni. Przydatne 

szczególnie dla 
początkujących.

Poręcze do
„Go-Go Bus” Przyrząd do zabaw ruchowych oraz 

ćwiczenia równowagi. Przeznaczony 
do “jazd” grupowych, co zachęca do 

współpracy i wymusza koordynacje 
ruchową i grupową.  Wykonany jest

z trwałego tworzywa, z wyjątkiem osi
– metalowe i ogumienia kół. Przeznaczony 

dla dzieci w wieku 4-12 lat. Wymiary: 
53x48x16 cm; max obciążenie: 90 kg.

Opcjonalne poręcze 
(45 cm) wykonane ze 

stali i pokryte specjalną 
pianką o wzmocnionej 
powierzchni. Przydatne 

szczególnie dla 
początkujących.

Deska do balansowania i chodzenia

2-osobowe 3-osobowe

Narty zmuszajądo współpracyi rozwijają podstawowe funkcje motoryczne i umiejętności koordynacyjne. Wykonane są z drewna, na spodniej części mają antypoślizgowe podkładki, które chronią też podłogi, gdy narty używane są wewnątrz budynku. 

Deska do balansowania

Deska wykonana z niebieskiego, trwałego tworzywa 
sztucznego przeznaczona do balansowania (niebieska) 

oraz balansowania i chodzenia (zielona) w pozycji stojącej. 
Wymiary: 52x12,5x9 cm; max obciążenie 120 kg.

Półkule sensoryczne
Półkule z lekko sensorycznymi 

wypukłościami służące do stąpania, 
przeskakiwania i ćwiczeń z zakresu 

zachowania równowagi. W skład pomocy 
wchodzi 6 półkul w 3 różnych kolorach: 
czerwonym, żółtymi niebieskim. Półkule 

można ustawiać na podłodze stroną 
wypukłą lub płaską. Średnica każdej 

półkuli: 15 cm, wys. 7 cm.

Półkule-szczudła
do chodzenia – 3 kpl.
Półkule z lekko sensorycznymi 

wypukłościami i sznurkowymi rączkami 
do ćwiczeń motorycznych i zachowania 
równowagi. W skład zestawu wchodzą 

3 komplety w różnych kolorach: 
czerwonym, żółtym i niebieskim. 

Średnica półkuli: 15 cm, wys. 7 cm.

Płyta okrągła do balansowania
Płyta drewniana (starannie wygładzona) 
przeznaczona do zabaw motorycznych

– balansowania itp. w pozycji stojącej. Na 
spodniej części znajduje się drewniana półkula, 
z wierzchu płyta gumowana antypoślizgowo. 

Średnica: 35 cm, wysokość 8cm.

Go-Go Bus

Letnie narty do chodzenia

Go-Go

Przeznaczone dla dwójki dzieci.

 Długość: 88 cm.

Przeznaczone dla trójki dzieci.Długość: 104 cm.
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duże

Chusty wykonane są z lekkiego 

nylonu w czterech przyjaznych  

barwach: żółtej, czerwonej, 

niebieskiej i zielonej. Mogą 

służyć do wielu zabaw

i przedstawień.

12 sztuk. Wymiary każdej chusty: 66×66 cm.

4 sztuki. Wymiary każdej chusty: 138×138 cm.

Tęczowy spadochron
– chusta animacyjna

Stojak 5-ramienny z kółkami dorzucania

Zabawy z chustą-spadochronem to 
ćwiczenie całego ciała! Dobry sposób 
na rozwijanie funkcji motorycznych
i koordynacyjnych. Chusty wykonane są 
kolorowego, lekkiego, ognioodpornego 
poliestru. Na brzegach doczepione bardzo 
mocne uchwyty, a same brzegi wzmocnione 
są grubą 10-milimetrową linką umożliwiając tym samym 
uczestnictwo w zabawie praktycznie nieograniczonej 
liczbie uczestników. Chusta oferowana w 5 rozmiarach-
średnicach: 1,75 m (8 uchwytów) / 3,5 m (8) / 5 m (12) / 
6 m (12) / 7 m (12).

Pięcioramienny stojak z ramionami kodowanymi kolorami 
i różnokolorowymi kółkami (5 szt.), którymi należy trafia 
na określone ramie stojaka. Gra wymaga koncentracji 
oraz uczy oceny odległości i precyzji ruchu.W zestawie 
znajdują się specjalne podstawki, dzięki którym stojak 
ustawiony jest pod kątem, co zwiększa szanse 
początkujących i najmłodszych graczy. 
Kółka wykonane z miękkiej gumy. 
Wymiary stojaka: 50×18 cm.

Magiczne chustki

Dynair Senso Mini – komplet 4

Stosowane w ćwiczeniach i zabawach równoważnych, 

wzmacniających i koordynacyjnych, a także metodach zabawowych 

korekcji wad postawy i integracji sensorycznej. Wypustki działają 

stymulująco na strefy refleksoryczne stóp. Wykonane z najwyższej 

jakości surowców (Ruton®). Różne kolory. Antypoślizgowa podstawa. 

Oferowane w kompletach po 2 sztuki (średnica 18,5 cm). 

Półjeże balansowe

senso geo

Piłki Redondo Togu
Piłki Redondo TOGU® 

wykonane są z tworzywa PVC 
i charakteryzują się wysoką 
elastycznością. Oferowane 

rozmiary (średnice): 22 i 26 cm.

Małe dyski – komplet 4 sztuk – stosowane są głównie w korekcji 
wad postawy oraz podczas ćwiczeń równoważnych z dziećmi. 
Posiadają wentyl umożliwiający regulację ilości powietrza. 
Wykonane z wytrzymałej gumy. 
Łatwe do utrzymania
w czystości, bezpieczne
i elastyczne. Wielkość 
dysku: 20 cm. 

Stoper elektroniczny
Stoper elektroniczny wyświetla czas, 
godziny, minuty i sekundy oraz dni 
i miesiące. Sygnalizacja dźwiękowa. 

Dokładność: 1/100 sekundy. 

Piłki gimnastyczne 
z serii Kangaroo® 
wykorzystywane są 
w terapii i zajęciach 
ruchowych dzieci oraz
w metodach zabawowych 
korekcji wad postawy u 
dorosłych i dzieci. Uchwyty 
zapewniają bezpieczeństwo 
podczas ćwiczeń. 
Wykonane z wytrzymałego 
materiału (ABS). Dostępne 
średnice: 45 i 60 cm. 

Piłki Kangaroo®
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Ciekawa wersja tradycyjnego przyrządu hula-hop. 
Ten przyrząd jest nie tylko składany, ale ma obłe 

wygięcia na powierzchni, co oprócz ćwiczeń 
ogólnych, zapewnia lekki masaż. 

Kolorowe.

Piłka do gry
Piłka do gry, pompowana, szyta,o średnicy ok. 20 cm. Lekka wersjadla dzieci od lat 6

Piłka do zabaw
z wypustkami

Lekka piłka do zabaw, pompowana, 
gumowa, o średnicy ok. 15 cm. Ciekawą 
cechą są lekkie wypustki na powierzchni 

piłki typu „jeż”.

Piłeczki z kolcami – jeże
Kolorowe piłeczki z miękkimi wypustkami 
sensorycznymi w kilku rozmiarach. Wyposażone 
są w wentylek umożliwiający zmianę ich 
twardości. Służą do ćwiczeń, pobudzania stref 
reflektorycznych oraz miejscowego pobudzania 
krążenia. Dostępne wielkości: 8 / 10 cm.

Skakanki
Tradycyjna 

skakanka dla dzieci 

służąca do ćwiczeń 

i zabaw. Dwie 

wersje: z licznikiem 

i tradycyjna bez 

licznika.

Hula-hop składane

Ringo gładkie

Wypełnione powietrzem obręcze wykorzystywane są

w grach i zabawach terapeutycznych oraz w ćwiczeniach 

korekcyjnych. Przyczyniają się do wzmacniania mięśni 

dłoni i przedramienia. Posiadają zaworek do regulacji 

ilości powietrza wewnątrz przyboru, umożliwiając 

kontrolę oporu z jakim należy wykonywać dane 

ćwiczenie. Sprzedawane pojedynczo.

Worek do skakaniaWorek z dwoma uchwytami służący 
do zespołowych ćwiczeń sportowych. 

Wymiary: 25×25×70 cm.
3-częściowy składany

Wysokiej jakości, poręczny
(składany) materac 3-częściowy
o wymiarach całkowitych
195×100×5 cm.

2-częściowy składany
Wysokiej jakości, poręczny

(składany) materac 2-częściowy
o wymiarach całkowitych

170×65×5 cm.

Zestaw: Tunel piankowy 20 figurZestaw zawiera 20 wielobarwnych figur piankowycho grubości około 25 mm. Służy do zabaw ruchowychi gier sportowych. Charakterystyczną funkcją zestawu jest możliwość ułożenia tunelu zabawowego. Pozwala on rozwijać wyobraźnię w tworzeniu ciekawych układów, konstrukcji itp. Wielkości otworów: ok. 40 cm.
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Zestaw: Kot – tunel

Duży zestaw wykonany z elementów 

piankowych pokrytych trwałą tkaniną.

Po połączeniu ze sobą wygodnymi 

rzepami tworzą tunel z twarzą kota. 

Służy do grupowych i indywidualnych 

zabaw, a swoją wielobarwnością zachęca 

do aktywności ruchowej. Całkowity 

wymiar zestawu:  80×90×180 cm.

Zestaw kształtek: Grześ
Zestaw kształtek Grześ zawiera

8 wielokolorowych, miękkich brył-klocków

o różnych kształtach, wykonanych z pianki

i obszytych skajem. Zestaw przeznaczony jest do 

indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-

-ruchowych, dla dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym. Zestaw spakowany

(w pokrowcu) ma wymiary: 91×93×121 cm.

Zestaw kształtek:
Kostka Geometryczna
Zestaw kształtek Kostka 

Geometryczna zawiera 11 
wielokolorowych, miękkich brył-

-klocków o różnych kształtach, 
wykonanych z pianki i obszytych 
skajem. Zestaw przeznaczony jest 
do indywidualnych i grupowych 
zabaw edukacyjno-ruchowych, dla 

dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Specyfiką 
zestawu jest nauka dobierania 
brył i ich dopasowanie 
do otworów w ściankach 
kostki. Zestaw zapakowany 
(w pokrowcu) ma wymiary: 
60×100×120 cm.

Zestaw kształtek: IrekZestaw kształtek Irek zawiera 11 wielokolorowych, miękkich brył--klocków o różnych kształtach, wykonanych z pianki i obszytych skajem. Zestaw przeznaczony jest do indywidualnych i grupowych zabaw edukacyjno-ruchowych, dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym. Zestaw zapakowany (w dwóch pokrowcach) ma wymiary:  (I) 92×120×122 cm / (II) 61×82×91 cm.

Dysk korekcyjny
Hocker

Dysk firmy TOGU® wypełniony 
powietrzem wykorzystywany jest 

w ćwiczeniach sensomotorycznych 
oraz w korekcji wad postawy. Służy 

również do wspaniałej zabawy 
lub siedzenia. Posiada zaworek do 

regulacji ilości powietrza. Wymiary/
waga dysku: 36×28 (H) cm / 2,5 kg. 

Dostępne kolory: niebieski, czerwony. 

Wielokształt terapeutyczny Octositz
Wielokształt terapeutyczny wypełniony powietrzem używany w ćwiczeniach równoważnych, koordynacyjnychi stabilizacyjnych. Wykonane
z wysokojakościowego Rutonu®. Posiadają zaworek do regulacji ilości powietrza – większa zawartość powietrza ułatwia wykonanie ćwiczeń równoważnych. Wysokość 42 cm. Różne kolory. Sprzedawane pojedyncze.

Wałek Multiroll® Togu®

Wałek Multiroll® ma szerokie zastosowanie 
w ćwiczeniach wzmacniających
i równoważnych. Służy także jako podpórka 
terapeutyczna. Polecany do treningu 
sensomotorycznego i korekcji wad postawy. 
Wałki wykonane są z wysokojakościowego 
Rutonu®. Posiadają zaworek do regulacji 
ilości powietrza wewnątrz. Łatwe do 
utrzymania w czystości. Nie ulegają trwałym 
odkształceniom. Komplet zawiera pompkę 
igłową. Długość 50 cm, średnica 20 cm.

Taśmy lateksowe
Thera Band 1,5 m / 2,5 m

Oryginalne taśmy Thera-Band® są 
produktem naturalnym, wykonanym 
z czystego lateksu. Dostępne kolory / 
długości: żółta (opór słaby), czerwona 

(opór średni) /1,5 i 2,5 m.

Wstążki gimnastyczne 
do tańca
Więcej informacji oraz zdjęć 
produktu znajdziesz na stronie 28.
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Zestaw woreczków
z nadrukowanymi cyferkami 
Zestaw 10 woreczków poliestrowych wypełnionych granulatem zbożowymo wymiarach 11×13×2,5 cm każdy,z nadrukowanymi cyferkami od 1 do 10. Zestaw pomaga zapoznać się z wyglądem poszczególnych cyfr, może także służyć do oznaczania zawodników w różnych zabawach ruchowych lub sportowych.

Zestaw
woreczków szkolnych
z nadrukowanymi
literami alfabetu
Pomagają zapoznać się z 
wyglądem poszczególnych liter 
oraz umożliwiają układanie wyrazów. 

Mogą także służyć do oznaczania zawodników 

w różnych zabawach ruchowych lub sportowych. 

Skład: 24 woreczki z materiału poliestrowego wypełnione 

granulatem zbożowy 11×13×2,5 cm. 

Plansza dwustronna:

Bezpieczeństwo
Trzy minuty ruchu

Książka zawiera propozycje zabaw 
ruchowych dla dzieci. Wszystkie 

zabawy bazują na wesołych 
opowiadaniach w formie rymowanek, 

z których wynikają odpowiednie ruchy. 
Format: 175×195 mm, stron: 112

Chodźcie, pobawimy się!
Książka zawiera propozycje gier i zabawyna powietrzu i w pomieszczeniu podzielonych na czternascie kręgi tematyczne.
Format: 145×205 mm, stron: 176.

Wielka księga
klasycznych gier i zabaw
Książka zawiera pomysły zabaw, 

które zapraszają do ruchu na świeżym 

powietrzu, np. klasy, kości, splatanie nici 

itp. Objętość 144 strony, oprawa twarda.

Na planszy przedstawiono 

trzydzieści przestróg ważnych dla 

bezpieczeństwa dzieci. Ostrzegają 

one przed niebezpieczeństwami 

ze strony przyrody, elektryczności, 

innych ludzi itp. Ważnym elementem 

planszy jest czerwony telefon, pod 

którym znajdują się najważniejsze 

telefony alarmowe. Format: 61×86 cm, 

dwustronnie foliowana, z zawieszką.

Apteczka, której zawartość umieszczona jest w plecaku wykonanym z tkaniny wodood-
pornej w żywym  kolorze widocznym z daleka. Doskonała podczas zajęć terenowych, 
wyjazdów, a także udzielania pomocy na boisku szkolnym. Wymiary: 230×165×55 mm. 
Skład apteczki: 3 kpl. Kompres 10×10 cm (2 szt.) sterylny • 2 szt. Opaska elastyczna
4 m×6 cm • 3 szt. Opaska elastyczna 4 m×8 cm • 1 kpl. Plaster 10×6 cm (8 szt.) • 1 szt. 
Plaster 5 m×2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny • 1 szt. Opatrunek indy-
widualny G sterylny • 2 szt. Chusta opatrunkowa 40×60 sterylna • 1 szt. Chusta opatrun-
kowa 60×80 sterylna • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 szt. Koc ratunkowy • 1 szt. Nożyczki 
14,5 cm • 4 szt. Rękawice winylowe • 2 szt. Chusteczka alkoholowa • 1 szt. Ustnik do 
sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy

Apteczka, której zawartość umieszczona jest w plecaku wykonanym z tkaniny wodoodpor-
nej w żywym czerwonym kolorze widocznym z daleka. Doskonała podczas zajęć terenowych, 
wyjazdów, a także udzielania pomocy na boisku szkolnym. Wymiary: 300×240×85 mm.
Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny • 2 szt. Kompres na oko • 3 szt. Kompres 10×10 a2 
• 2 szt. Opaska elastyczna 4 m×6 cm • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m×8 cm • 1 kpl. Plaster 
10×6 cm (8 szt.) • 1 kpl. Plaster (14 szt.) • 1 szt. Plaster 5m×2,5 cm • 3 szt. Opatrunek in-
dywidualny M sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny • 1 szt. Opatrunek indy-
widualny K sterylny • 1szt. Chusta opatrunkowa 60×80 • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 kpl. 
Chusta z fliseliny (5 szt.) • 1 szt. Koc ratunkowy 160×210 cm • 1 szt. Nożyczki 19cm • 4 szt. 
Rękawice latex • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddycha-
nia • 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

Apteczka, której zawartość umieszczona jest w pomarańczowej oznaczonej walizce
z tworzywa ABS. Dołączony stelaż mocujący umożliwia jej stabilne zawieszenie na ścianie. 
Wymiary: 330×235×125 mm. Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny • 2 szt. Kompres na 
oko • 3 szt. Kompres 10×10 a2 • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m×6 cm • 2 szt. Opaska ela-
styczna 4 m×8 cm • 1 kpl. Plaster 10×6 cm (8 szt.) • 1 kpl. Plaster (14 szt.) • 1 szt. Plaster 
5m×2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny 
G sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny • 1szt. Chusta opatrunkowa 60×80 
• 2 szt. Chusta trójkątna • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) • 1 szt. Koc ratunkowy 160×210 
cm • 1 szt. Nożyczki 19 cm • 4 szt. Rękawice latex • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca
• 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy 
wraz z wykazem telefonów alarmowych

Apteczki szkolne

Plecak-2

Walizka
naścienna

Plecak-1
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100 pytań i odpowiedzi 1 PUS 12
100 pytań i odpowiedzi 2 PUS 12
100 pytań i odpowiedzi 3 PUS 12
100 pytań i odpowiedzi 4 PUS 12
12 kolorowych lup z rączką 36
160 pomysłów – Język Polski 7
160 pomysłów – Rozwijanie 7
3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji 43
6-elementowe historyjki obrazkowe 7
ABC 1 Rozpoznawanie i rozróżnianie liter A-L PUS 12
ABC 2 Rozpoznawanie i rozróżnianie liter Ł-Z PUS 12
ABC 3 Dwuznaki PUS 12
Abecadło 1 PUS 12
Abecadło 2 PUS 12
Aby polubić matematykę 65
Akademia Umysłu Junior – Lato 66
Akademia umysłu Junior – Zima 66
Akwarium-mata do Ławicy rybek 72
Alfabet – układanka 4
Alfabet i cyfry polisensoryczne 4
Alfabet zgadywanka 3
Alfabetyczne puszki zupy do nauki angielskiego 22
Alicja w krainie czarów – bajki audio 10
Anemometr uczniowski 45
Angielski – Bingo obrazkowe 23
Angielski – Domino 22
Angielski dla dzieci Karty obrazkowe CD 23
Angielski dla dzieci Piosenki – zestaw: książka i CD 25
Apteczka szkolna „plecak-1” 78
Apteczka szkolna „plecak-2” 78
Apteczka szkolna „walizka naścienna” 78
Arkusz powiększający w ramce 36
Arytmetyczne koraliki, 100 sztuk (10+10) 52
Arytmetyczne koraliki, 100 sztuk (5+5) 52
Arytmetyczne koraliki, 20 sztuk (10+10) 52
Arytmetyczne koraliki, 20 sztuk (5+5) 52
Audio CD: Jaki to ptak – część 1 29, 38
Audio CD: Jaki to ptak – część 2 29, 38
Audio CD: Jaki to ptak – część 3 29, 38
Audio CD: Jaki to ptak – część 4 29, 38
Audio CD: Tajemnice puszczy – rozpoznawanie... 29, 38
Autka poruszane magnesami 48
Balanco – zestaw I 72
Balanco – zestaw II 72
Baloniki 48
Bębenek drewniany 27
Bolek i Lolek – Język angielski dla dzieci 24
Budowa człowieka – kolorowy zestaw magnetyczny 49
Buźki – zabawa logopedyczna 17
Chmury – 8 nadmuchiwanych modeli 45
Chrząszcz z Żyrzyna PUS 12
Chyża Żmija Syk–Syk PUS 13
Ciekawe skały i minerały – zestaw sześciu 46
Cyferki – układanka dydaktyczna 55
Cylindry miarowe – komplet 7 różnych 58
Cyrkiel z przyssawkami 54
Czarownica, duża pacynka na rękę 9
Czerwony Kapturek – bajka audio 10
Czyste stanowisko doświadczalne 34
Das Deutsche Alphabet – plansza (język niemiecki) 25
Deska do balansowania 74
Deska do balansowania i chodzenia 74
Deszczomierz (do osadzania) 45
Deszczomierz (do wbijania) 45
Dobre wychowanie – zestaw edukacyjny 71
Dobre zachowanie – karty dydaktyczne 71
Domino – 168 płytek w 6 kolorach 55
Domino – Budujemy zabawne zdania angielskie 22
Domino – Budujemy zabawne zdania angielskie część 2 (rozszerzenie) 22
Domino – Dodawanie 65
DOMINO – gra 55
Domino – odejmowanie 65
Domino – Zegary analogowe i cyfrowe 60
Domino hiszpańskie: Przeciwieństwa 21
Domino z mnożeniem i dzieleniem 57
Drabina 1 – gra logopedyczna 19
Drabina 2 – gra logopedyczna 19
Dreptuś Matematyk 1, Matematyka na starcie PUS 62
Dreptuś Matematyk 2, Matematyka na starcie PUS 62
Drogomierz edukacyjny 59
DUO Tablica do pisania w linię i kratkę 55
Duża Pacynka: Babcia 9
Duża Pacynka: Dziadek 9
Duża Pacynka: Gąsienica Chivers 9
Duża Pacynka: Gąsienica Crispin 9

Duży globus fizyczny 45
Dynair Senso Mini – komplet 4 75
Dysk korekcyjny – Hocker 77
Dyski sensoryczne 10+10 73
Dyski sensoryczne 5+5 – zestaw I 73
Dyski sensoryczne 5+5 – zestaw II 73
Dysleksja Pakiet I 18
Dysleksja Pakiet II 18
Dziurkacze (3) do wycinania elementów – A 33
Dziurkacze (3) do wycinania elementów – B 33
Dziurkacze (3) do wycinania elementów – C 33
Dzwonki ręczne – janczary (5 dzwonków) 27
Dźwięczna czy bezdźwięczna część I – Wyrazy 6
Dźwięczna czy bezdźwięczna część II – Zdania 6
Dżdżownice miarowe, komplet 72 58
EduROM Matematyka 7-8 lat. Wyspa skarbów 61
EduROM Pierwsze odkrycia 61
EduROM Wesołe miasteczko 61
EduROM ZOO 61
EduROM Fabryka zabawek 61
EduROM NieZwykłe wakacje 61
EduROM Stare zamczysko 61
EduSensus Logopedia 2.0 – pakiet podstawowy 19
EduSensus Logopedia 2.0 – pakiet poszerzony 19
EduSensus Logorytmika 2.0 19
Eduterapeutica: Dyskalkulia 65
Eduterapeutica: Dysleksja 18
Ekierka 45°-45°-90° 54
Ekierka 50 cm, 60°-30°-90° 54
Eko-Domino 51
Eko-Gra „Chrońmy środowisko!” 51
Elektromagnes 48
Elementarz małego informatyka. Klasa 1 66
Elementarz małego informatyka. Klasa 2 66
Elementarz małego informatyka. Klasa 3 66
Emocje – karty obrazkowe z lusterkami 71
Encyklopedia dla malucha – quiz 7
Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca model demonstracyjny 44
English Vocabulary – Animals 24
EuroPlus+ Angielski dla dzieci: Nicole and Tommy 25
EuroPlus+ Angielski dla dzieci: Pingwin Alex i przyjaciele 25
EuroPlus+ Niemiecki dla dzieci Nicole und Thomas 26
Fantastyczne samoloty z papieru 67
Farby  plakatowe tempera różne kolory 1 litr 30
Figuraki – gra 54
Film DVD: Brzechwa dzieciom 8
Film DVD: Dzik Ryjo 43
Film DVD: Leśna wycieczka 43
Flaga Polski – chorągiewka 70
Foto-karty do nauki podstawowych wyrazów angielskich 22
Foto-karty multikulturowe „emocje” 71
Geoplan transparentny koło / 5x5 54
Ginger, duża pacynka na rękę 9
Globus konturowy – piłka 45, 70
Globus polityczny, podświetlany 45
Glottodywanik – Litery podstawowe i niepodstawowe 3
Gmach opery w Sydney 69
Góralka – lalka w stroju ludowym 70
Gra Eko-Bingo 51
Gra Lotto – Ortografia 6
Gra – Przygoda z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi 5
Gra – Przygoda z głoskami r, l, j 5
Gra – Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi 5
Gra sylabowa do nauki języka hiszpańskiego 21
Gra warta świeczki 8
Gra: Kocham Cię, Polsko! 71
Gra: Znaki drogowe 67
Historyjki piosenkowo-obrazkowe 28
Hula-hop składane 76
Interaktywny program eduROM „Czytam i piszę” 5
Jajko równowagi 72
Janczary z rączką (13 dzwonków) 27
Jeż, pacynka na palec 9
Już czytam – gra 5, 42
Kacperkowy pamiętnik 8
Kalejdoskop fizyczno-przyrodniczy 30, 47
Kalendarz pogody – magnetyczny 44
Kalkulatory w pojemniku: 30+1 58
Kamera cyfrowa-mikroskop dla młodszych 37
Kamienie rzeczne – 6 różnych 73
Kapelusz klauna 72
Karmnik ptasi zawieszany 39
Karmnik wabiący motyle 34
Karty obrazkowe: Angielski w zagadkach 24
Karty samosprawdzające do nauki liczenia 1–20 55
Kaszubka – lalka w stroju ludowym 70
Katedra Notre-Dame w Paryżu 69
Kątomierz 54
Klej wielozadaniowy w sztyfcie 33
Klepsydra drewniana, 1/2 h 60
Klepsydry małe, komplet 2 16, 60
Klepsydry małe, komplet 3 różnych 16, 60
Klocki Cuisenairea (liczby w kolorach) 56
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Klocki Dienesa 53
Klocki GEO 54
Klocki Konstrukcyjne Małe – MERKUR Buggy 69
Klocki Konstrukcyjne Małe – MERKUR Helikopter 69
Klocki liczbowe 100 56
KLOCKI LOGO 3
Klocki zapasowe (do zestawu Kontrolnego PUS) 15
Klocki zapasowe do zestawu Kontrolnego Paleta 11
Kolorowe filtry do mieszania barw 47
Kolorowe filtry-łopatki 47
Kolory i kształty – plansza 30
Koloseum w Rzymie 69
Kompas uczniowski Jajko 46
Kompas wysuwany Jangar z lupą 46
Kopciuszek – bajka audio 10
Korale Matematyczne 100 63
Kostki w kostce – Działania matematyczne 57
Kostki-zachęty (O) do opowiadania w języku angielskim 24
Kostki-zachęty (S) do opowiadania w języku angielskim 24
Kostki-zachęty do konwersacji w języku angielskim 24
Kostki-zachęty do wypowiedzi w języku angielskim 24
Kot w butach – bajka audio 10
Komplet elementów do budowy szkieletów brył – podstawowy 68
Komplet elementów do budowy szkieletów brył – zaawansowany 68
Krakowianie – lalki w strojach ludowych 70
Krakowianka – lalka w stroju ludowym 70
Kreatywny kuferek – Wiosna i Wielkanoc 32
Kreatywny kuferek na Boże Narodzenie 32
Kreatywny kuferek na cały rok 32
Kreatywny zestaw elementów dekoracyjnych 33
Kret, pacynka na palec 9
Krosno drewniane dziecięce 67
Król, duża pacynka na rękę 9
Królowa, duża pacynka na rękę 9
Kruk z Kruklanki PUS 13
Krzywa Wieża w Pizie 69
Krzyżówkowy zawrót głowy – układanka 6
Książę, duża pacynka na rękę 9
Książka audio – Czerwony kapturek i inne bajki 10
Książka audio – Kopciuszek i inne bajki 10
Książka audio – Złota rybka i inne bajki 10
Książka D.O.M.E.K. 33
Książka: Chodźcie, pobawimy się! 78
Książka: Trzy minuty ruchu 78
Książka: Zachęta do sztuki 31
Księga origami 67
Księga pomysłów 67
Księżniczka, duża pacynka na rękę 9
Kto to taki? – loteryjka z zagadkami o zawodach 71
Kto ty jesteś? – Zbiór patriotycznych i ludowych piosenek i wierszy dla dzieci 29
Który cięższy? – zestaw do porównywania ciężaru 59
Kuferek artystyczny – zestaw grupowy do zajęć plastycznych (różne techniki) 30
Kurpianka – lalka w stroju ludowym 70
Latarka doładowywana ręcznie Biedronka 36
Latarka doładowywana ręcznie Pszczoła 36
Letnie narty do chodzenia, 2-osobowe 74
Letnie narty do chodzenia, 3-osobowe 74
Liczby od 0-10 zestaw tablic demonstracyjnych 54
Liczę w pamięci 1 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12 PUS 63
Liczę w pamięci 2 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 PUS 63
Liczę w pamięci 3 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 PUS 63
Liczę w pamięci 4 – Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 PUS 63
Liczę w pamięci 5 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 PUS 63
Liczmany – Dinozaury 42, 53
Liczmany – Mieszkańcy łąki 42, 53
Liczmany – Owoce 42, 53
Liczmany Gracjana 56
Liczmany i patyczki 56
Liczmany transparentne, 6 kolorów, 250 szuk 52
Licznik do drogomierza edukacyjnego 59
Liczydło uczniowskie 100 57
Liczydło uczniowskie 20 57
Liczymy do 10 – 2-kolorowe kołeczki z podstawką 57
Liczymy do 100 – komplet płytek i kostek 55
Liczymy do 5 i 10 – 2-kolorowe kołeczki z podstawkami 57
Linijka 100 cm 54
LOGICO PICCOLO – Tabliczka 20, 64
LOGICO PICCOLO Dzielenie w zakresie 100... 64
LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 100. Dodawanie i odejmowanie, cz. 1, kl. 2. 64
LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 100. Mnożenie i dzielenie. kl. 3 64
LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 100. Mnożenie, kl. 2 64
LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 20. Dodawanie i odejmowanie, cz. 1, kl. 1 64
LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 20. Posługiwanie się liczbami cz. 1, kl. 1 64
LOGICO PICCOLO Logopedia. Głoski, litery, sylaby, wyrazy, kl. 1-3 20
LOGICO PICCOLO Logopedia. Trudne głoski s, sz, z, ż, kl. 1-3 20
LOGICO PICCOLO Logopedia. Trudne głoski sz, cz, ż, klasy 1-3 20
LOGICO PICCOLO Mnożenie w zakresie 100, kl. 2 64
LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 100 Działania arytmetyczne, kl. 3 64
Lotto animals – loteryjka 24
Lotto misie i rysie – loteryjka 42
Lotto oddechowe logopedyczne 17
Lotto zgadula – loteryjka 7
Lublinianka – lalka w stroju ludowym 70
Lupa drewniana dla najmłodszych 35

Lupa plastikowa z 3 powiększeniami 36
Lupa wysuwana 10x, potrójna 36
Lustra płaskie, bezpieczne,10 sztuk 47, 54
Lustra wypukło-wklęsłe 47
Lustro uczniowskie w miękkiej oprawie z uchwytem 17
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 1 PUS 13
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 2 PUS 13
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 3 PUS 13
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 4 PUS 13
Ławica rybek (5) 72
Łazik na baterie słoneczne 69
Łowiczanka – lalka w stroju ludowym 70
Magiczne chustki 28, 75
Magiczne chustki – duże 28, 75
Magiczny Trójkąt Matematyczny + 200 kart PUS 63
Magnes podkowiasty 48
Magnesy pływające 48
Magnesy sztabkowe 8 cm, komplet 2 48
Magnesy sztabkowe Wielkie, komplet 2 48
Magnetyczne jabłka-ułamki, 4 sztuki 58
Mała poczta – zestaw edukacyjny 71
Mały bank – zestaw edukacyjny 58
Mały teatr – wersja ekonomiczna 8
Mango. Przygoda na Ziemi 46, 66
Mango. Przygoda w kosmosie 46, 66
Mango. Przygoda z pogodą 44, 66
Marakasy drewniane (2), 15 cm 27
Marakasy plastikowe małe (2), 13 cm 27
Maski 6 Zwierząt do samodzielnego dekorowania 31
Maszyna do mieszania barw 47
Mata podłogowa Alfabet angielski 22
Mata podłogowa z osią liczbową 0-30 55
Matematyczne pingwiny na lodzie 56
Matematyka. MatŚwiat część 1 Europa 65
Matematyka. MatŚwiat część 2 Afryka 65
Matematyka. MatŚwiat część 3 Azja 65
Matematyka. MatŚwiat część 4 Ameryka Północna 65
Matematyka. MatŚwiat część 5 Australia 65
Matematyka konkretna 1: Symetria, miary... PUS 62
Matematyka konkretna 2: Zegar i kalendarz PUS 62
Matematyka na wesoło 1: Dodawanie (...) do 12 PUS 62
Matematyka na wesoło 2: Dodawanie (...) do 20 PUS 62
Matematyka na wesoło 3: Zadania tekstowe część I PUS 62
Matematyka na wesoło 4: Zadania tekstowe część II PUS 62
Materac 2-częściowy składany 76
Materac 3-częściowy składany 76
MatŚwiat – program do diagnozy i terapii... 65
Memo A-Ż – gra 3
Miała Baba Koguta PUS 13
Miękkie nasadki na ołówek 15
Mikroskop dla młodszych SENIOR 37
Mikroskop ręczny 30x, podświetlany 38
Mikroskop stereoskopowy 20x MINI 37
Mikroskop szkolny 400x Duo-LED 37
Mikroskop szkolny 400x w walizce z wyposażeniem 37
Mikroskop-przeglądarka dla młodszych JUNIOR 37
Młody ekolog 43
Młody obserwator przyrody. Co w trawie piszczy? 41
Młody obserwator przyrody. Co wiosną kwitnie w lesie? 41
Młody obserwator przyrody. Dinozaury 41
Młody obserwator przyrody. Mieszkańcy zoo 41
Młody obserwator przyrody. Nad brzegiem morza 41
Młody obserwator przyrody. Park 41
Młody obserwator przyrody. Rośliny chronione 41
Młody obserwator przyrody. Zwierzęta chronione 41
Mnożenie w zakresie do 25 57
Model do nauki higieny jamy ustnej 50
Model do nauki higieny jamy ustnej (miękki) 50
Model kwiatu z zalążnią i zalążkiem 39
Model serca ludzkiego pompowany 49
Model szkieletu człowieka 1/2 wielkości naturalnej 49
Model tułowia ludzkiego z głową, 11-częściowy 1/2 wielkości naturalnej 49
Model układu słonecznego z planetarium 46
Model zęba trzonowego z próchnicą, 10x, 2-częściowy 50
Modele-liczmany: Owady i pajęczaki 42, 53
Moja kolorowa księga ozdób z papieru 31
Moje odkrycia. Dinozaury. Książeczka nalepkowa. 41
Moje odkrycia. Gady. Książeczka nalepkowa 41
Moje odkrycia. Ludzkie ciało. Książeczka nalepkowa 49
Moje odkrycia. Owady i pająki. Książeczka nalepkowa 41
Moje odkrycia. Zwierzęta. Książeczka nalepkowa 41
Moje pierwsze słówka – wersja wielojęzyczna 26
My First English Words – książeczka z płytą DVD 23
Nauka ortografii z glottodywanikiem 3
Nie niszcz środowiska naturalnego 51
Niemiecki dla dzieci: Karty obrazkowe 100 pierwszych słówek 26
Nutki na radości i smutki 29
Obst und Gemüse – plansza (język niemiecki) 25
Obudź moje zmysły – muzyka relaksacyjna 7
Oceny obrazkowe – stemple w zestawach A 6
Oceny obrazkowe – stemple w zestawach B 6
Oceny obrazkowe – stemple w zestawach C 6
Oceny obrazkowe – stemple w zestawach D 6
Od A... do Z – zestaw edukacyjny 4
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Od gwiazdki do bajki 3 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania PUS 13
Od gwiazdki do bajki 1 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania PUS 13
Od gwiazdki do bajki 2 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania PUS 13
Od gwiazdki do bajki 4 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania PUS 13
Odkrywam świat przyrody. Idziemy nad rzekę 41
Odkrywam świat przyrody. Podpatrujemy owady i pająki. 41
Odlotowa ortografia – Obrazkowy słownik ortograficzny 6
Okręgi-zbiory magnetyczne ze 108 elementami 53
Okręgi-zbiory, komplet 15 53
Okulary do mieszania barw 47
Origami dla dzieci 32, 67
Ortografia ch–h Ćwiczenia z ortografii języka polskiego PUS 14
Ortografia ó–u Ćwiczenia z ortografii języka polskiego PUS 14
Ortografia rz–ż Ćwiczenia z ortografii języka polskiego PUS 14
Ortografia zmiękczenia Ćwiczenia z ortografii języka polskiego PUS 14
Owadzi łapacz okazów 38
Owadzie maski – 12 sztuk (3 różne) 8, 38
Owadzie maski – 3 różne 8, 38
Owoce, warzywa i szlaczki – Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą 4
Pagórki – 5 różnych 73
Paleta. Wyprawka Pierwszoklasisty 16
Paleta. Wyprawka Przedszkolaka 16
Palety do farb, komplet 10 30
Papier, nożyczki, klej – książeczka 31
Parapetowa szklarnia do uprawy ziół 34
Paski-uchwyty do BALANCO 72
Pieniążki edukacyjne EURO 58
Pieniążki edukacyjne PLN – banknoty 58
Pieniążki edukacyjne PLN – banknoty i monety 58
Piłeczki z kolcami – jeże 76
Piłka do gry 76
Piłka do zabaw z wypustkami 76
Piłka Kangaroo 45 cm 75
Piłka Kangaroo 60 cm 75
Piłki Redondo TOGU 22 cm 75
Piłki Redondo TOGU 26 cm 75
Pinokio – bajka audio 10
Pinokio Podróże do krainy fantazji PUS 15
Piotruś logopedyczny – emocje 17
Piotruś Pan Podróże do krainy fantazji PUS 15
Plansza: Abecadło 3
Plansza do początkowej nauki czytania 1 3
Plansza do początkowej nauki czytania 2 3
Plansza do początkowej nauki czytania 3 3
Plansza dwustronna: Bezpieczeństwo 67, 78
Plansza dwustronna: Stroje ludowe / Budownictwo 29, 70
Plansza dwustronna: Zegar 60
Plansza dwustronne: Nasze ciało / our body 24, 49
Plansza dwustronne: Owoce 40
Plansza dwustronne: Po co hodujemy? 40
Plansza dwustronne: Po co uprawiamy? 40
Plansza dwustronne: Ptaki hodowlane (Drób) 40
Plansza dwustronne: Warzywa 1 40
Plansza dwustronne: Warzywa 2 40
Plansza dwustronne: Zwierzęta hodowlane 40
Plansza dydaktyczna: Wieś - środowisko w którym żyję 40
Plansza Hymn i Barwy 70
Plansza: Alfabet, podział głosek, podział spółgłosek 3
Plansza: Arktyka 40
Plansza: Budowle i mieszkania Zwierząt 40
Plansza: Dinozaury i inne gady prehistoryczne 40
Plansza: Działania arytmetyczne 56
Plansza: Ekosystem Bałtyku 40
Plansza: Ekosystem jeziora 40
Plansza: Ekosystem lasu 40
Plansza: Ekosystem łąki i pola 40
Plansza: Gady i płazy chronione – polska przyroda 43
Plansza: Grzyby – jadalne, trujące, chronione 43
Plansza: Liczymy od 1 do 10 54
Plansza: Liczymy od 11 do 20 54
Plansza: Mieszkańcy Tatr 40
Plansza: Ssaki chronione i łowne – polska przyroda 43
Plansza: Tabliczka mnożenia 57
Plansza: Układ trawienny człowieka i piramida zdrowego żywienia 50
Plansza: Zwierzęta udomowione 40
Plansze edukacyjne: Płazy i gady 42
Plansze edukacyjne: Ssaki I 42
Plansze edukacyjne: Ssaki II 42
Plansze edukacyjne: Ssaki III 42
Plansze edukacyjne: Ssaki IV 42
Plansze interaktywne 2.0 Edukacja wczesnoszkolna 5
Plansza: Instrumenty muzyczne 29
Plansza: Tabliczka mnożenia / Ułamki 57
Plastyczny alfabet – książka 31
Płyta okrągła do balansowania 74
Płytka do obserwacji wzrostu systemu korzeniowego z kratownicą 34
Poczwórne odbicie – układ luster w miękkim tworzywie 17, 38, 48
Podłogowe alfabetyczne płytki obrazkowe do nauki języka angielskiego 22
Podnieś z ziemi i zrób – Prace z materiałów... – książka 33
Podstawowy zestaw do ozdabiania i dekoracji 33
Pogoda – zestaw demonstracyjny naokienny 46
Pojemnik do obserwacji owadów z paskiem zegarkowym 35
Pojemnik siatkowy do owadów, składany 34
Pojemnik z siatką i rączką do obserwacji okazów 36

Pomoc uczniowska do określania kierunku wiatru 45
Pompka do baloników 48
Poręcze do przyrządu GO-GO 74
Poręcze do przyrządu GO-GO BUS 74
Pory roku – loteryjka 44
Pory roku – zestaw demonstracyjny 46
Półjeże balansowe GEO 75
Półjeże balansowe SENSO 75
Półkule sensoryczne (6) 74
Półkule-szczudła do chodzenia – 3 komplety 74
Produkty rolnicze – 19 modeli 50
Pryzmat akrylowy do napełniania 47
Pryzmat szklany 47
Przygody Kurki Koko 1 – lato 15
Przygody Kurki Koko 2 – jesień 15
Przyroda – 10 preparatów mikroskopowych 38
Przyroda – 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane 41
Przyrząd do pomiaru nieregularnych powierzchni 60
Przyrząd do pomiaru wzrostu 59
Przyrząd do rozszczepiania światła białego 47
Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych 54
Przyrząd GO-GO 74
Przyrząd GO-GO BUS 74
Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania (II), wersja ekonomiczna 54
Pudełka do zasysania owadów 36
Pudełka-ułamki 58
Pudełko z lupą „góra-dół” do oglądania okazów 35
Pudełko z 2 lupami do obserwacji okazów 35
Pudełko z 2 lupami i miarką, trzyczęściowe, do obserwacji okazów 35
Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów 35
Pudełko z lupą i miarką – 6 sztuk w pojemniku do obserwacji okazów 35
Pudełko z lupą i miarką do obserwacji okazów 35
Pudełko z lupą i miarką, 2-częściowe, do obserwacji okazów 35
Pudełko z lupą i sznurkiem, małe 35
PUS. Wyprawka pierwszoklasisty 16
PUS. Wyprawka Przedszkolaka 16
Puzzle – Alfabet Zwierząt 23
Puzzle – liczby, kolory i kształty 23
Puzzle – owoce i warzywa 23
Puzzle – pojazdy 23
Puzzle – zawody 23
Quiz ortograficzny 6
Quiz przyrodniczy 42
Ringo gładkie 76
Ringo, duża pacynka na rękę 9
Rośliny chronione – plansza 43
Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe część 1 4
Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe część 2 4
Różne czy te same? – zestaw do porównywania dźwięków 28
Ruda wiewiórka, pacynka na palec 9
Rusz głową 1 PUS 14
Rusz głową 2 PUS 14
Rytmy przyrody – plansza 46
Rzeczne wyspy z mostami 73
SAMO tu i teraz 1 Ćwiczenia w orientacji dla najmłodszych PUS 14
SAMO tu i teraz 2 Ćwiczenia w orientacji dla najmłodszych PUS 14
Segregacja odpadów 43
Segregujemy odpady 51
Sekrety elektroniki 67
Serce w plecaku – Pieśni i piosenki dla każdego Polaka 29
Seria Ciekawostki fizyczne: Iluzje optyczne 47, 68
Siatka na motyle dla dzieci 34
Siatka na motyle z drążkiem aluminiowym 34
Skakanka tradycyjna 76
Skakanka z licznikiem 76
Skoncentruj się 1 Zabawowe formy ćwiczeń... PUS 14
Skoncentruj się 2 Zabawowe formy ćwiczeń... PUS 14
Słowniczek frazeologiczny dla dzieci PUS 12
Słowniczek wyrazów bliskoznacznych dla dzieci PUS 12
Słowniczek wyrazów obcych dla dzieci PUS 12
Słownik ortograficzno-ortofoniczny dla klas 0-IV. Przewodnik metodyczny 5
Słownik ortograficzno-ortofoniczny. Nauczanie początkowe 5
Socrates – 102 ciekawe zadania 66
Sokole oko – zestaw edukacyjny 4
Stacja pogody dla młodszych, zewnętrzna 44
Stacja pogody przenośna z rączką – 5 przyrządów 44
Stetoskop uczniowski 49
Stojaczki-wsporniki do luster 47, 54
Stojak 5-ramienny z kółkami do rzucania 75
Stojak do plansz na kółkach regulowany na dwóch poziomach 7
Stojak na 12 Palet 11
Stoliczku, nakryj się! – bajka audio 10
Stonoga Agata 52
Stoper elektroniczny 75
Stworzę sobie kolorowy świat 30
SuperPakiet Angielski dla dzieci 25
Suwaki terapeutyczne – Pociągi 18
Sześciany 1 g / 1 cm  ze złączami 56
Szkielet ludzki – 18 zdjęć rentgenowskich 49
Ślązaczka – lalka w stroju ludowym 70
Ślimak, pacynka na palec 9
Śpiąca królewna – bajka audio 10
Świat wokół nas – święta i obyczaje 8
Światło i kolory – plansza 30
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Świnka, pacynka na palec 9
Tablica magnetyczna biała w ramie 30x45 cm 3, 55
Tablica magnetyczna biała w ramie 40x50 cm 3, 55
Tablica magnetyczna biała w ramie 45x60 cm 3, 55
Tablica magnetyczna biała w ramie 60x90 cm 3, 55
Tablica setka 55
Talerze perkusyjne – komplet 2 27
Tamburyn drewniany 27
Tangram – łamigłówka transparentna, 28 części 52
Tangram – łamigłówka, 28 części 52
Tarcze ćwiczeń WP 4 "Samo" dla Przedszkolaków PUS 11
Tarcze ćwiczeń WP 6 "Z księgi 1000 i 1 Nocy"... PUS 11
Tarcze ćwiczeń WP 2 dla Przedszkolaków PUS 11
Tarcze ćwiczeń WP 3 "Gutek i Balbina" dla.... PUS 11
Taśma miernicza 60
Taśmy demonstracyjne alfabetyczno-obrazkowe (język hiszpański) 21
Taśmy lateksowe Thera Band czerwona 1,5 m 77
Taśmy lateksowe Thera Band czerwona 2,5 m 77
Taśmy lateksowe Thera Band żółta 1,5 m 77
Taśmy lateksowe Thera Band żółta 2,5 m 77
Teatrzyk duży 8
Teatrzyk na drzwi 8
Teczka kolorowych papierów 32
Termometr klasowy demonstracyjny (75 cm) 45
Termometr zaokienny, 21 cm 45
Termometr zaokienny, okrągły 45
Tęczowy spadochron – 1,75 m (8 uchwytów) 75
Tęczowy spadochron –  3,5 m (8 uchwytów) 75
Tęczowy spadochron –  5 m (12 uchwytów) 75
Tęczowy spadochron –  6 m (12 uchwytów) 75
Tęczowy spadochron – 7 m (12 uchwytów) 75
The Alphabet – plansza (język angielski) 22
Tiere – plansza (język niemiecki) 25
To już potrafię 1 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające PUS 14
To już potrafię 2 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające PUS 14
To już potrafię 3 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające PUS 14
To już potrafię 4 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające PUS 14
Trening czytania – pokonaj dysleksję 20
Trening słuchu – naucz się rozróżniać głoski 6
Trójkąt – instrument muzyczny 27
Trójkątne nasadki na ołówek 5
Trójkąty matematyczne Dodawanie i odejmowanie 56
Turbino – gra logopedyczna ćwicząca oddech 17
Układanka magnetyczna – ZOO 42
Układanka symetryczna Dzieci różnych ras 71
Vegetables / Fruits – plansza (język angielski) 23
W rytmie kroków i podskoków 28
W trosce o środowisko 43
Waga – 3 rodzaje wizualizacji 59
Waga do nauki dodawania i odejmowania 59
Waga klown 59
Waga z 2 rodzajami odważników i szalek 59
Wałek Multiroll Togu 77
Was machen Sie? – plansza (język niemiecki) 25
Wędka do Ławicy rybek 72
What Are They Doing – plansza (język angielski) 24
Wielka gra podłogowa – Alfabet angielski 22
Wielka księga klasycznych gier i zabaw 78
Wielka suwmiarka dydaktyczna 60
Wielki całoroczny zestaw kreatywny 33
Wielkie klocki podłogowe do układania wzorów, komplet 49 52
Wielkie koncerty polskiej przyrody część 1 38
Wielkie koncerty polskiej przyrody część 2 38
Wielojęzyczny słownik dla dzieci 26
Wielokształt terapeutyczny Octositz 77
Wielopunktowe stanowisko dokarmiania ptaków 39
Wierszyki na cały rok szkolny... 8
Wilanowianka – lalka w stroju ludowym 70
Worek do skakania 76
Worek młodego entomologa-poszukiwacza owadów 36
Wróżka, duża pacynka na rękę 9
Wskaźnik „dłoń” – komplet 3 7, 55
Wskaźnik 1 m 54
Wstążki gimnastyczne do tańca 28
Wycinanki na cały rok szkolny 31
Wyprawka Matematyczna PUS 63
Zabawy z klockami LOGO 3
Zagadki Smoka Obiboka – gra 7
Zahlen, Wie spät ist es?, Tage, Monate 25
Zawody i ich atrybuty – loteryjka 71
Zdrowe jedzenie na talerzu – 34 magnetyczne elementy 50
Zdrowe produkty żywnościowe – 21 kolorowych modeli 50
Zegar demonstracyjny, średnica 27 cm 60
Zegar demonstracyjny, średnica 33 cm 60
Zegar z baterią owocową – zestaw doświadczalny 43
Zegary – pakiet klasowy 1 + 24 60
Zegary uczniowskie (6), średnia 10 cm 60
Zestaw 10 kolorowych arkuszy filcu 32
Zestaw 10 różnych instrumentów perkusyjnych 27
Zestaw 12 preparatów mikroskopowych podstawowy 38
Zestaw 13 drewnianych narzędzi do formowania plasteliny 30
Zestaw 2 magnetycznych różdżek i kulistych magnesów 48
Zestaw 20 magnesów sztabkowych w pudełku 48
Zestaw 20 materiałów do badania pod kątem magnetyzmu 48

Zestaw 250 klocków-figur 52
Zestaw 4 luster-puzzli w miękkim tworzywie 17
Zestaw 450 figur na rzutnik 52
Zestaw 49 figur na rzutnik 52
Zestaw 5 preparatów – Niesamowite rośliny, które jemy 38
Zestaw 5 preparatów – Pełzające stworzenia 38
Zestaw 5 preparatów – Przedmioty domowe 38
Zestaw 5 preparatów – Rośliny 38
Zestaw 5 preparatów – Skrzydła owadów 38
Zestaw 54 odważników układanych pionowo 59
Zestaw 60 figur do klasyfikacji według 4 cech 53
Zestaw 7 wielkich modeli owadów 39
Zestaw 8 dzwonków muzycznych 28
Zestaw cekinów na Boże Narodzenie 33
Zestaw cekinów z motywami roślinnymi 33
Zestaw cekinów, uniwersalny 33
Zestaw demonstracyjno-doświadczalny Energia Słoneczna 44, 68
Zestaw do podstawowych eksperymentów z magnetyzmu 48
Zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców 36
Zestaw do samodzielnej uprawy ciekawych roślin 34
Zestaw do samodzielnej uprawy herbatek ziołowych 34
Zestaw do tworzenia 3D modeli Zwierząt Dinozaury 32
Zestaw do tworzenia 3D modeli Zwierząt Zoo 32
Zestaw do zabaw konstrukcyjnych – duży 68
Zestaw do zabaw konstrukcyjnych – podstawowy 68
Zestaw elementów do liczenia i klasyfikacji 53
Zestaw elementów magnetycznych do doświadczeń i zabaw 49
Zestaw kolorowych papierów imitujących skóry Zwierząt 10 31
Zestaw kolorowych papierów imitujących skóry Zwierząt 9 31
Zestaw Kontrolny Paleta 11
Zestaw Kontrolny PUS 12, 62
Zestaw kreatywny na cały rok (323 elementy) 31
Zestaw kształtek: Grześ 77
Zestaw kształtek: Irek 77
Zestaw kształtek: Kostka Geometryczna 77
Zestaw „litr” do porównywania objętości 58
Zestaw magnetyczny Da Vinci 67
Zestaw magnetycznych liczmanów do arytmetyki 57
Zestaw papierów „Natura” 51
Zestaw pędzli 30
Zestaw Twarze i emocje 71
Zestaw uczniowski 60 figur do klasyfikacji według 4 cech 53
Zestaw woreczków szkolnych z nadrukowanymi literami alfabetu 4, 78
Zestaw woreczków z nadrukowanymi cyferkami 56, 78
Zestaw: Kot – tunel 77
Zestaw: Legendy Polskie – bajki audio 10, 70
Zestaw: Tunel piankowy 20 figur 76
Zestawy modeli Cykl życiowy biedronki 37
Zestawy modeli Cykl życiowy chrząszcza 37
Zestawy modeli Cykl życiowy dżdżownicy 37
Zestawy modeli Cykl życiowy jedwabnika 37
Zestawy modeli Cykl życiowy motyla 37
Zestawy modeli Cykl życiowy mrówki 37
Zestawy modeli Cykl życiowy żaby 37
Zestawy Origami – Dinozaury 32
Zestawy Origami – Podwodny Świat 32
Zestawy Origami – Ptaki 32
Zestawy Origami – Zwierzęta Afryki 32
Zestawy Origami – Zwierzęta hodowlane 32
Zeszyt do nut z szeroką pięciolinią 29
Zlewki miarowe – komplet 5 różnych 58
Zwierzęta dżungli – zestaw 5 wielkich modeli 39
Zwierzęta hodowlane – zestaw 7 wielkich modeli 39
Zwierzęta leśne – zestaw 5 wielkich modeli 39
Zwierzęta oceanów – zestaw 6 wielkich modeli 39
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Anatomia człowieka 49-50
Apteczki 78
Architektura 33, 69
Bajki, baśnie 5, 8, 10-11, 13, 15, 23, 26, 28
Domino 21-22, 51, 55-58, 60, 65
Doświadczenia przyrodnicze 34, 43-44, 47-49
EduROM 5, 61
Ekosystemy 40
Figury matematyczne 14, 52-54, 61
Gry 3, 5-7, 21-24, 42, 44, 51, 54, 55, 60, 65, 66, 71-78
Instrumenty muzyczne 27-29
Kącik przyrody 34-35, 39
Komunikacja społeczna 8-9, 27-31, 51, 69, 71-78
Logopedyczne pomoce 3-6, 12-15, 17, 19, 20
Ochrona środowiska 41, 43-44, 51
Pacynki i teatr 8-9
Piosenki 5, 10, 23, 25, 28-29
Pogoda 44-46
PUS / Paleta 11-16, 62-63
Puzzle 3, 6, 17, 23, 51, 55
Słowniki 5-6, 26
Symbole narodowe 70-71
Symetria 52, 54, 62, 71
Ułamki 52, 56-58, 61, 65
Wiersze 5, 7, 8, 29, 42, 71
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www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl

Integralną częścią tego katalogu jest cennik-zamówienie.
W przypadku zgubienia cennika prosimy o kontakt – natychmiast prześlemy nowy.

Nie zapomnij odwiedzić
naszej strony internetowej poświęconej
indywidualizacji nauczania

DOSTĘPNE TAKŻE

W WERSJI
ELEKTRONICZNEJ


