INDYWIDUALIZACJA

procesu nauczania i w ychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych

CZYM JEST PROJEKT INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA?
Każde dziecko, z całym spek trum swoich umiejętności i uzdol
nień, ale i również nie do cią gnięć, a nawet poważnych bra
ków, to prawdziwa indy widualność, która dla opty malne go
roz woju osobiste go wyma ga zindy widualizowane go systemu
na uczania i wychowa nia. Różna dojrza łość e mo cjonal na
i spo łeczna, zróżnicowane temperamenty i preferowane style
poznawcze, różne poziomy moty wa cji i samo dzielności, czy
wreszcie typy doświad czeń związanych ze śro dowiskiem ro
dzinnym – wszyst kie te czynniki spra wiają, że żadne dziec
ko nie jest takie samo i w pracy z żadnym z nich nie można
posłu giwać się od górnie przyję tymi sche matami. Aby więc

wspierać wszyst kie szko ły w ich dą żeniach do zapewnienia
każdemu uczniowi najlepszej i dostosowanej do jego potrzeb
ofer ty e duka cyjnowychowawczej powstał projekt Indy widu
alizacja pro cesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III,
który jest re alizowany przez MEN ze środków Europejskiego
funduszu Spo łecznego. Jest on kluczowym elementem ak tu
alnej polity ki oświatowej i ide alnie wpisuje się w dzia łania
MEN oraz kontekst nowej podstawy pro gramowej ksz tałcenia
o gólne go. Jego istotą jest indy widualizacja pracy z uczniem
w ramach obowiąz kowych i do dat kowych zajęć e duka cyj
nowychowawczych.

CO WARTO WIEDZIEĆ O REALIZACJI PROJEKTU?
• Każda szkoła otrzyma na realizację projektu środki finansowe
w kwocie nie mniejszej niż 30 tys. złotych (wysokość kwoty
dla poszczególnych szkół określają urzędy marszałkowskie
po precyzyjnym oszacowaniu realnych potrzeb w swoim wo
jewództwie).
• Otrzymane fundusze przeznaczone są na realizację oferty zajęć
dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydak
tycznego (ich rodzaj zależy od rozpoznanych potrzeb uczniów
klas IIII danej placówki) oraz doposażenie bazy dydaktycznej
w adekwatne do uczniowskich potrzeb materiały dydaktyczne
i specjalistyczny sprzęt (np. specjalistyczne oprogramowanie,
pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dyshar
monii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady
postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej).
• O fundusze na re alizację projektu mogą wnioskować wy
łącznie organy prowadzące szkół, przygotowując wniosek
o dofinansowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami
(aplikować można nie częściej niż raz w roku oraz wyłącznie
raz w odniesieniu do danej szkoły).
• Nadzór nad projektem i jego realizacją sprawowany jest przez
tzw. Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II

stopnia. W tej funkcji występować mogą urzędy marszałkowskie
lub wojewódzkie urzędy pracy. Do nich też organy prowadzą
ce szkół składają wnioski o dofinansowanie projektu.
• Decyzję o rozpoczęciu wdrażania projektu Indywidualizacja
w każdym z województw podejmuje urząd marszałkowski da
nego województwa (czyli Instytucja Pośrednicząca). W roku
2010 taka decyzję podjęli już marszałkowie 9 województw
(kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, dolnośląskie
go, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskie
go i wielkopolskiego). Ta sama Instytucja Pośrednicząca co
rocznie określa termin składania wniosków o dofinansowanie
(przez organy prowadzące szkół) i podaje go do wiadomości
publicznej na swojej stronie internetowej oraz informuje o nim
Kuratorium Oświaty.
• W celu indy widualizacji pracy z uczniem oraz na potrzeby
prawidłowej realizacji projektu zostały wprowadzone tzw.
Standardy (I, II, III, IV, V). Szkoły chcące realizować projekt In
dywidualizacja zobowiązują się do realizacji Standardów IV
i V, a wcześniej deklarują swojemu organowi prowadzącemu
wypełnienie Standardów I, II, III (deklarację stanowi pisemne
oświadczenie Dyrektora Szkoły).

CO TO SĄ STANDARDY?
Standardy, to rodzaj wytycznych, które powstały w celu usprawnie
nia indywidualizacji pracy z uczniem oraz zapewnienia prawidłowej
realizacji samego projektu. W przypadku projektu Indywidualizacja
obowiązuje pięć Standardów. Standardy IV i V wiążą się bezpośred
nio z praktyczną realizacją projektu, a Standardy I, II, III muszą być
osiągnięte, aby szkoła została dopuszczona do realizacji projektu.
• STANDARD I:
Zakłada powołanie w szkole zespołu nauczycieli, który będzie od
powiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań zwią
zanych z indywidualizacją procesu nauczania i wychowania ucz
niów klas I – III.

Zadania zespołu:
– rozpoznanie i analiza potrzeb wszystkich uczniów i uczennic klas
I – III danej szkoły,
– opracowanie lub modyfikacja istniejącego programu nauczania
w kontekście przeprowadzonej analizy potrzeb i z uwzględnieniem
indywidualizacji pracy,
– monitorowanie realizacji programu,
– ocena skuteczności podejmowanych oddziaływań.
W skład zespołu stanowić mają nauczyciele edukacji wczesnosz
kolnej oraz inni nauczyciele pracujący bezpośrednio z uczniami klas
I – III (np. wychowawca świetlicy, bibliotekarz, pedagog szkolny lub
psycholog).

Nowa Szkoła pomaga:
Fachowaiprzystępnaliteraturatopołowasukcesu!Zapraszamy
dozapoznaniasięznasząbogatąofertąmateriałówdiagno
stycznychimetodycznych,którepomogąwewłaściwejrealizacji
StandarduI.WiedzaidoświadczenietakichautorytetówjakM.
Bogdanowicz…zpewnościąpomogąwdziałaniachdiagno
stycznychorazopracowaniunajodpowiedniejszegoprogramu
nauczaniaiwychowania.
• STANDARD II:
Zakłada,żewszkołachbiorącychudziałwprojekcienastępujereali
zacjaprogramunarzeczindywidualizacjinauczaniaiwychowania
orazdokumentacjajegoprzebiegu.
Nauczycieleprowadzącyobowiązkowezajęciawdanejklasie:
–realizująopracowanyprogram(uwzględniającdziałaniamające
naceluindywidualizacjęprocesunauczaniaiwychowaniauczniów,
wtymtychzespecjalnymipotrzebamiedukacyjnymi),
–opisująwykorzystywanemetodyiformypracywodniesieniudoroz
poznanych,indywidualnychpotrzebuczniówmającychspecyficzne
trudnościwuczeniusięoraztychszczególnieuzdolnionych,
–zawierająpropozycjeindywidualizacjipracyzuczniamipodczas
obowiązkowychzajęćedukacyjnych,wzależnościodichpotrzeb
imożliwości,
–opisująnp.prowadzonepodczaslekcjićwiczenia,propozycjeza
dańdorozwiązania,czynnościdowykonania,prowadzoneobser
wacje,wykonywanedoświadczenia,wykorzystanepomocedydak
tyczne,środkiaudiowizualne.
Każdaszkołamaobowiązekudostępnieniaopracowanegoprogramu
organowiprowadzącemuorazorganowisprawującemunadzórpe
dagogiczny.
Nowa Szkoła pomaga:
ProjektIndywidualizacjatoprawdziwewyzwaniedlakażdegona
uczycielakształceniapoczątkowego.Właśnietymwszystkimopie
kunomnajmłodszychuczniówszkółpodstawowychNowaSzkoła
dedykujeswojaszerokąofertęliteraturymetodycznejorazmate
riałówdydaktycznychonaprawdęwysokichwalorachmerytorycz
nychiedukacyjnych.Jesteśmyprzekonani,żenaszawyjątkowobo
gataofertabędziedoskonałąinspiracjądlakażdegonauczyciela
iwniesiewieletwórczychrozwiązańwszkolnapraktykę,awszyst
kimuczniompomożerozwinąćichnajmocniejszestronyiwzmocnić
teniecosłabsze.
• STANDARD III:
Zakładadoskonalenieprzeznauczycieliumiejętnościzawodowych
wzależnościodpotrzebdostrzeżonychwczasiewstępnejdiagnozy
oraztychwynikającychzzaplanowanychdorealizacjizajęćwspie
rającychuczniów.Doskonaleniezawodoweodbywaćsięmożem.
in.poprzezsamokształcenie,wramachśrodkówpochodzącychz1%
odpisunadoskonalenie,wynikającychzart.70aKartyNauczycie
laorazwykorzystanieinnych,dostępnychśrodkówfinansowych(np.
PriorytetIXProgramuOperacyjnegoKapitałLudzki).
Nowa Szkoła pomaga:
Praktykaidoświadczeniepracyzuczniem,tofundament,któryspraw
dzasięnajlepiej.To,costanowiwartośćsamąwsobie,wartodo
datkoworozbudowywaćiprzekształcaćwprawdziwy,niezawodny
potencjał!NowaSzkołazapraszawięcdoskorzystaniazeswojej
bogatejofertywarsztatowej.Przyudzialenaszychedukatorówpra
gniemywspieraćwszystkichnauczycieliwichpracyzawodowej,
służyćdobraradą,aprzedwszystkiminspirowaćizachęcaćdood
krywaniawłasnegopotencjału,któryznajdzieprzełożenienatwór
czą,efektywnąizindywidualizowanąpracęzdziećmi.
• STANDARD IV:
ZakładadoposażeniebazydydaktycznejdlaklasIIIIwpomocedy
daktyczneorazwsprzętspecjalistyczny(np.specjalistyczneoprogra
mowanie,pakietydodiagnozowaniaikorygowaniadysfunkcjiidys
harmoniirozwojowych,takichjak:wadywymowy,dysleksja,wady

postawy,zaburzeniakoordynacjiruchowej).Planowanedoposaże
niemabyćspójnezałożeniamiprojektuindywidualizacjiorazod
powiadaćrozpoznanympotrzebąizaplanowanymzajęciomdo
datkowym.
Doposażeniebazydydaktycznejmożespełniaćprzesłanki
crossfinancinguokreślonewZasadachFinansowaniaPOKL,
przyczymcrossfinancingniemożebyćwyższyniż10%war
tościprojektu.
Nowa Szkoła pomaga:
Bogataofertapomocydydaktycznychproponowanaprzezna
sząfirmę,toidealnerozwiązaniedlawszystkichbeneficjentów
projektuIndy widualizacja.Ciekaweiinnowacyjnepomoce,
gryiprogramymultimedialne,wspartemer ytor ycznymopra
cowaniemidodatkowymipropozycjamizastosowaniawpracy
zdziećmi,togwarancjasatysfakcjonującegowyboruimożli
wościichnaprawdęefektywnegowykorzystaniawczasieza
jęćlekcyjnychorazdodatkowych.Jesteśmypewni,zePaństwa
programy,realizowaneprzyudzialenaszychpomocyedukacyj
nych,poz woląnapełnąindywidualizacjęprocesunauczania
iwychowania,zapewniąoptymalnyrozwójinteligencjiwielo
rakichkażdegouczniaorazprzyczyniąsiędopowodzenia
realizacjicałegoprojektu.
• STANDARD V:
Zakłada,żewszkołachbiorącychudziałwprojekcienastępujere
alizacjaofertyzajęćdodatkowych,wspierającychindywidualizację
procesudydaktycznego,aujętychwprogramieprzezwyznaczony
zespółnauczycieli(wymógStandarduI).
Wzależnościodrozpoznanychpotrzeb(wymógStandarduI),
szkołaorganizujedlaswoichuczniów:
1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czyta
niu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności ma
tematycznych;
3. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
4. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zabu
rzeniami komunikacji społecznej;
5. zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;
6. specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.hipoterapia,dogotera
pia,muzykoterapia);
7. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdol
nionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przy
rodniczych (np.prowadzenieobserwacjiprzyrodniczych).
Zasadyrealizacjizajęćdodatkowych:
–wszkołachliczącychwklasachIIIIdo69uczniów,powinnybyć
realizowaneprzynajmniej2rodzajewymienionychzajęć.Wszko
łach,którewklasachIIIImają70uczniówiwięcej,powinnybyć
realizowaneprzynajmniej4rodzajetakichzajęć;
–wybórzajęćmabyćpodyktowanyzdiagnozowanymipotrzebami
danejspołecznościuczniowskiej(StandardI);
–wzajęciachdodatkowychmająbraćudziałwszyscyuczniowie
iuczenniceklasIIIIuczęszczającydodanejplacówki;
–liczbagodzinprzeznaczonychnajedenrodzajzajęćniemożebyć
mniejszaniż30godzinwciągujednegorokuszkolnego.
Nowa Szkoła pomaga:
Takbogataofertaedukacyjno–wychowawczo–profilaktyczna,
zgodnazindywidualnymipotrzebamiimożliwościamiuczniów,jest
istotnymwsparciemdladziałańszkołynaszalenieistotnym,pierw
szymetapieedukacyjnym.Przygotowującnasząofertępomocy
edukacyjnychzwróciliśmyszczególnąuwagę,bypomagałyone
wrealizacjitreściiwymagańnowejpodstawyprogramowejijed
nocześniewpisywałysięwzałożeniaprojektuindywidualizacjipro
cesunauczaniaiwychowania.Jesteśmypewni,żerównieżPaństwo
doceniąróżnorodnośćiwartośćmerytorycznąnaszychpropozycji,
którychtrafnyiodpowiedzialnydobórbyłnaszymgłównymprio
rytetem.Zapraszamydozapoznaniasięznasząofertą.
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„Ja i my”.
Program nauczania wraz
z indy widualizacją procesu
kształcenia i wychowania
uczniów klas IIII
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„Ja i my”
Pro gram na uczania wraz
z in dy widu alizacją pro cesu
ksz tał ce nia i wy cho wa nia
uczniów klas IIII
Zadaniemszkoły–zgodniezwytycz
nymiMEN–jestrealizowanieprogramu
nauczaniaskoncentrowanegonadziec
ku,jegoindywidualnymtempierozwoju
imożliwościachuczeniasię.
Prog ram jest odp owied zią na to
w yz wan ie. Skons t ruo wan y zo 

stał w op arc iu o nową pods taw ę
prog ram ową i założ en ia Projektu
MEN „Ind y w id ua lizacja proc es u
nau czaniaiwyc how an iauc zniów
klasIIIIszkółpods taw owych”.Jego
wyjątkow ymatutemjestun iw ers al
ność. Wzor zec op ier a się na idei
kons trukt yw iz mu. Skier ow an y jest
zar ówn odopracywrów ieś niczych
zes połach klas ow ych, jak i gru
pach mies zan ych wiek ow o – kla
sachłąc zon ych.
Skład a się z dwóch częś ci. My –
uc zymysięwspólnieorazJa–uczę
się dla sieb ie. Pierws za skierow a
najestdowszystk ichuc zniów(pra

cazes połowa).Drugaskupiasięna
nau czaniu zind yw idua lizow anym
(ind yw idua lizacja). Zaw iera treś ci
ob ejm ujące wszystk ie pola ed uka
cji wskaz ane w pods taw ie prog ra
mowej, pom ag a też nau czyc ielo
wi zbad ać pred ysp oz ycje dziecka
i op rac ować ind yw idua ln e plany
rozwoju.
Spis treś ci pokaz uje bog atą kon
strukcjęprogramu.Zostałnapis any
w taki spos ób, aby stan ow ił prak
tycznywzor zec,będącuż ytecznym
wcod zienn ejpracynau czyciela.
CzęśćI:My–uc zymysięwspólnie
zawiera4elementyskładowe:

1.Drogowskaz y.Dlac zegotakimodeledukacji?
2.Cele.Dokądzmierzamy?
3.Treś ci
4.Procedur yosiąganiacelówmetod y,rodzajezajęć.
5.Opiszałożonychosiągnięć
Treś ciob ejmująm.in.:Czytanie.Pisanie.Mówienie.Po
rozumiewaniesię.
Współdziałaniezinnymi.Prawaiobowiązki.Dobrepostę
powanie.Wyrażaniesiebiepoprzezplastyczneimuzyczne
środkiekspresji.Obserwowanieibadanieprzyrodyożywionej
inieożywionej.Liczenie–ćwiczenietechniki.Dokonywanie
pomiarów.Komputerjakonarzędziepracyisposóbpozna
waniaświata.Majsterkowanie.Dociekanie,realizowaniewła
snychzainteresowań.
Ćwiczeniesprawnościfizycznoruchowej.
Niezwyklecennymelementemprogramusąwskazówki,jak
wprowadzićindywidualizacjęwrytmcodziennejedukacji
ijakosiągnąćcel,którymjestwyrównywanieszanseduka
cyjnychpoprzezindywidualizacjęprocesuwychowawczo
edukacyjnegowklasachIIIIszkółpodstawowych.
Programpozwalaprowadzićzajęciazarównowkażdej
klasieosobno,jakiłączyćklasywgrupyróżnowiekowe.
Zakładateż,iżwciągutrzechlattrwanianaukinaetapie
początkowymnależypowracaćdotejsamejtematykina
corazwyższymstopniuszczegółowościjejomawianiawraz
zdoskonaleniemkompetencjiuczniów.
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Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzykiem dysleksji
Najnowszestatystykiwskazują,żenawet15%uczniówwpolskichszko
łachwykazujespecyficznetrudnościwczytaniuipisaniu.Ichrozwójumy
słow yodbywasięnaodpowiednimpoziomie,alezaburzenianiektór ych
funkcjisprawiają,żeuczniowieciniepotrafiąpodołaćwymogompro
gramowym.Nieprawidłowościwobszarzefunkcjijęz ykow ych,percep
cyjno–motorycznych(spostrzeganiesłuchoweiwzrokowe,motoryka)oraz
związanychzichwspółdziałaniem(integracjapercepcyjno–motoryczna),
atakżezaburzeniadotycząceuwagi,pamięci(wzrokowej,słuchowej,ru
chowej)czylateralizacjiluborientacjiwprzestrzeni,sątunajczęstszymi
przyczynaminiepowodzeńszkolnych.
Uporczywieutrzymującesięnieprawidłowościzczasemmogąsięnasilać
iwefekciepowodowaćpojawieniesięzagrożeniaryz ykiemdysleksji.Sy
gnałemalarmow ymipierwszymwskazaniemdopodjęciadodatkowych
zajęćwspierającychzaburzonefunkcjebędątunapewnotrudnościzwy
mową,zapamiętywaniem(wierszy,nazw,tabliczkimnożenia),odróżnia
niempodobnychgłosek,wydzielaniemiłączeniemsylab,wyróżnianiem
elementówzcałości,problemyzorientacjąwczasie,odtwarzaniemfigur
iwzorów,układaniemobrazkówielementówwgwzoróworaztrudności
wnauceczytania,trudnościzpisaniemipisownią,niestabilnalateralizacja
(oburęcznośćlubmylenieprawejilewejręki),niskasprawnośćmanualna,
ruchowaiopóźnionaorientacjawschemacieciała.
Zajęciadladziecizespecyficznymitrudnościamiwpisaniuiczytaniu,
atakżedlatychzagrożonychryz ykiemdysleksjipowinnymiećcharakter
korekcyjno–kompensacyjny.Zjednejstronyzalecasiębowiemćwiczenie
funkcjizaburzonych,azdrugiej–takiećwiczeniafunkcjiniezaburzonych,
abystałysięwsparciemlubzastępstwemfunkcjizaburzonych.
Terapiategotypumanajczęściejcharakterdługofalowy,ajejefektyniesą
widocznezdnianadzień.Abyzapewnićimjaknajwiększąefektywność
ijednocześnienadaćatrakcyjnaformę,którabędzieakceptowanaprzez
uczniówjużitakzniechęconychpiętrzącymisięprzednimitrudnościami
szkolnymi,wartoposłuż yćsięciekaw ymiiadekwatnymidopotrzebpo
mocamidydaktycznymi.
Obecnośćspecjalniedobranychpomocy,któr ychbogatąofertęprezentu
jemynadalszychstronachkatalogu,wpołączeniuznaturalnąciekawością
poznawcządzieciizabawow ymcharakteremćwiczeńkorekcyjno–kom
pensacyjnych,zpewnościąprzyniesiesatysfakcjonująceefektyisprawi,
żepracanadspecyficznymitrudnościamiedukacyjnymibędziezarówno
skuteczna,jakinaprawdęprzyjemna.

Diagnoza dziecka rozpoczy
nającego naukę w klasie pierw
szej – Kwestionariusz zgodny
z nową podstawą programową
HR 0070

HR 0074

IwonaRokicińska
Na rzę dzie badawcze przygotowane z myślą
o na uczycielach
klas pierw szych
i na uczycielach
pro wa dzą c ych
za ję cia te ra pii
pe da go gicz nej.
Ze bra ne tu zadania i kry te ria
oceny u moż lizł
wiają zdia gnozowanie roz woju
dziec ka w o kre ślonych obszarach funkcjonowa nia. Są to: pod stawowe wia do mo ści,
la te rali zacja oraz o rien ta cja w sche macie ciała, w prze strzeni i na płasz czyźnie, per cep cja słu cho wa, u mie jęt no ści
ma te matycz ne, czy ta nie (zasto sowa nie
tej czę ści jest u za leż nio ne od stop nia
przygo towania dziec ka do nauki czy tania; można ją po mi nąć w ba daniu), pamięć i my śle nie, per cep cja wzro kowa
i spraw ność ma nu al na, ko mu ni kowa nie
się, zacho wa nie dziec ka pod czas badania, roz wój fi zycz ny i stan zdro wia,
roz wój e mo cjonal no-spo łecz ny (ob serwowa ny w pierw szych ty go dniach nauki
w kla sie pierw szej).

Elżbieta
Szymankiewicz
Publikacja skła da
się z zeszytu ćwiczeń prze znaczonego dla ucznia oraz książ ki
dla na uczyciela.
Za wie ra ćwiczenia sty mu lujące
roz wój percep cji
słuchowej i funkcji
językowych. Wykonując za dania,
uczeń pra cuje na
słowach lub pseudo sło wach oraz
ćwi cz y pa mięć
słu chową. Wiele
ćwiczeń wykonuje
tylko ustnie. Część
po le ceń ko ja rzy
się ze zna ny mi
za bawami, np.
gra me mo ry, łącze nie kro pek twozł
rzących ry su nek.
W o stat nim rozdziale znajdują się opisy zabaw grupowych.
Za daniem dziec ka jest wyko nywać po dane ćwicze nia, an gażując przede wszystkim percepcję słuchową. Z tego też powodu
w pole ceniach do ćwiczeń prosi się ucznia,
by najpierw posłuchał, a dopiero potem powie dział. Jeśli ćwicze nie jest zbyt trudne,
powinien je najpierw zapisać.

30

▪ zeszyt formatu A4, str. 28; 31 kart pracy A4

Diagnoza dysleksji
– najważniejsze problemy
HR 0073
GrażynaKrasowicz-Kupis
Książ ka w usys te ma t yzowany spo sób
przed sta wia pro blemy zwią za ne z diagnozowaniem dys lek sji. Adre so wa na jest
przede wsz ystkim do prak ty ków
– psy chologów,
pe da go gów i logope dów, którzy pro fe sjonalnie zaj mu ją się
dia gno zą tego
za bu rze nia i innych trud no ści
szkol nych. Prez e n t o wa n a t u
wie dza i roz ważania prak tyczne mogą być in te resu ją ce także dla nauczycieli i ro dzi ców dzie ci z pro blemami
w u cze niu się. Wiele przy dat nych i ak tual nych, a wręcz naj now szych in for ma cji
znaj dą tu stu den ci psy chologii i pe da gogi ki oraz wszyst kich spe cjal no ści pe dago gicz nych, a także stu den ci stu diów
pody plomowych zwią za nych z po mocą
psy cholo gicz ną i te ra pią pe da go gicz ną.

▪ format B5, 356 str.

6

Dyslektyczne ucho – Zbiór ćwi
czeń stymulujących roz wój
percepcji słuchowej nie tylko dla
uczniów z dysleksją – Komplet

31 zł

21

▪ formatA4,książka76str.,zeszyt44str.

Diagnoza edukacyjna dzieci 6,
7letnich rozpoczynajacych nauke
HR 0071
EwaTryzno
Zbiór prób, które
mogą być cennym
uzup ełnie nie m
sze r sze g o p ostę powa nia diagnost ycznego
ba dają ce go gotowość szkoln ą d zi e c i 6-,
7-let nich. Za stos owa n e w niniej sz ym o pracowaniu me to dy
ba daw cze (u kierun kowa ny dia log, ćwicze nia, obser wa cja
pracy i wy two rów) do tyczą tych obszarów
roz woju dziec ka, które są do brym wskaźnikiem jego moż li wo ści pod ję cia nauki
w za kresie czy ta nia, pisa nia i li cze nia.

▪ zeszyt formatu A4, str. 16; 10 plansz A4; 6 arkuszy
do badania

29 zł

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia
badawcze w terapii pedagogicznej
IM 0082

23 zł

JoannaTomczak,RenataZiętara
Kwestionariusz diagnozy podzielony na 9 części. Każda część kwestionariusza dotyczy innego
istotnego zagadnienia koniecznego do właściwego zdiagnozowania zaburzenia przed rozpoczęciem pracy terapeutyczno-reedukacyjnej.
Wszystkie częśći zawierają szczegółowy instruktaż i odpowiednie narzędzia badawcze. Działy
kwestionariusza dotyczą: charakterystyki ucznia
(zachowanie, koncentracja uwagi, uczciwość, stosunek do pracy i grupy), charakterystyka czynności komunikowania się (aktywność, sposób
porozumiewania się, poprawność stylistyczo-gramatyczna, wady wymowy, rozumienie), słuch fonematyczny (analiza i synteza słuchowa + testy
fonetyczne), czytanie (znajomość liter, analiza
i synteza wzrokowa, technika i tempo czytania,
rozumienie czytanego tekstu, błędy), pisanie
(znajomość liter, technika, grafia, błędy i sposób
pisania), sfera ruchowa (sprawność manualna,
lateralizacja), percepcja wzrokowa (analiza rysunków, różnicowanie figur geometrycznych i kolorów, układanie obrazka z części, spostrzeganie
podobieństw i różnic na podstawie dwóch obrazków), orientacja (schemat ciała, nazywanie kierunków i stosunków przestrzennych, ciągi zautomatyzowane), procesy myślowe (kojarzenie i pamięć).

▪ format A4, 72 str.

Ryzyko dysleksji. Problem i dia
gnozowanie
HR 0004
MartaBogdanowicz
Z a p re z e n t o wa n a
Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) – narzędzie
badawcze stosowane
w celu wczesnego wykrycia ryzyka dysleksji.
Książka jest pomocą
dla osób pracujących
z dziećmi w wieku
przedszkolnym bądź
wczesnoszkolnym, tzn.: nauczycieli, logopedów
oraz rodziców rozpoznających symptomy ryzyka dysleksji.

▪ format B5, 144 str.

19 zł

▪ tworzeniebazyuczniówizarządzanienią,np.grupowanieuczniów
podwzględemwspomaganiarozwoju
tych samych obszarów;
▪ pracę w trybie indywidualnym
i w grupie;
▪ badaniegotowościszkolnejizapis
jej wyników;
▪ rejestracjęiśledzeniepostępów
dziecka;
▪ swobodneprojektowanieautorskichzajęćdziękiKreatorowizajęć;
▪ korzystaniezzałączonychwzorów
praktycznych dokumentów.

Gotowość szkolna

1 999 zł

DP 0024
eduSensus Gotowość szkolna – zestaw ćwiczeń
do wspomagania procesu diagnozy gotowości
szkolnej oraz do stymulacji funkcji percepcyjnomotorycznych i umiejętności matematycznych
Każde dziecko w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej podlega obowiązkowi analizy
gotowości do podjęcia takiej nauki, sporządzonej
przez pedagoga. Diagnoza ta służy nauczycielom
i rodzicom, aby mogli oni właściwie wspierać
dziecko w procesie zmierzającym do osiągnięcia
pełnej gotowości szkolnej poprzez stymulację odpowiednich obszarów.
Multimedialne oprogramowanie eduSensus Gotowość szkolna umożliwia profesjonalną diagnozę i terapię obszarów związanych z osiągnięciem gotowości szkolnej. Program ten może być
z powodzeniem wykorzystywany do zabawy
i nauki w przedszkolu (umożliwia zarówno pracę
indywidualną, jak i w grupie). Gotowość szkolną
wzbogacono też o zestaw atrakcyjnych pomocy
dydaktycznych, wspomagających diagnozę, np.
kalejdoskop, klocki, korale, oraz stymulujących
rozwój dziecka, np. naklejki, dyplom, płyta CD
z muzyką relaksacyjną.
Program eduSensus Gotowość szkolna składa się
z następujących części:

▪
▪
▪
▪

Diagnoza pedagogiczna
Ta część programu zawiera
zestaw pedagogicznych prób
diagnostycznych, które służą
do oceniania rozwoju dziecka
pięcioletniego. Powstała ona na bazie doświadczeń
diagnostów, specjalistów terapii pedagogicznej,
nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz dostępnych w literaturze
przedmiotu materiałów traktujących o profilaktyce
specyficznych trudności w uczeniu się. Diagnoza
pedagogiczna, dzięki unikalnej multimedialnej formie, pomaga w zdiagnozowaniu stopnia rozwoju
funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących
prawidłowy przebieg procesu uczenia się.
Próby diagnostyczne obejmują 9 aspektów rozwoju dziecka:

Aplikacjanauczyciela–programzarządzający;
Gotowośćszkolna:
Diagnoza pedagogiczna;
Ćwiczeniastymulującefunkcjepercepcyjno-motoryczne.

Aplikacja nauczyciela – program zarządzający
Aplikacja nauczyciela jest to część zarządzająca
całym programem. Narzędzie to stanowi skuteczną pomoc w codziennej pracy pedagoga.
Umożliwia ono tworzenie pełnej dokumentacji
niezbędnej w pracy, np. dokumentacji diagnostycznej, indy widualnego programu profilaktyczno-stymulującego, raportów z przebiegu zajęć oraz bazy danych na temat indywidualnych
umiejętności i postępów małych podopiecznych.
Za pomocą Aplikacji nauczyciel terapeuta ma
też możliwość uzupełniania dokumentacji tradycyjnej, tj. dokonywania wydruków i stworzenia
kartoteki w formie papierowej.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

diagnozamotorykidużej;
diagnoza rozwoju mowy;
badaniesprawnościmanualnejigrafomotoryki;
określenieorientacjiwschemacieciałaiprzestrzeni;
ocena dominacji stronnej – lateralizacja;
diagnozafunkcjisłuchowo-językowych;
ocena rozwoju analizy i syntezy wzrokowej;
badanierozwojupojęćioperacjimatematycznych;
diagnozadojrzałościemocjonalnejispołecznej.

Ćwiczenia stymulujące
funkcje percepcyjnomotoryczne
Ćwiczenia stymulujące są narzędziem przystosowanym do kompleksowej pracy z dziećmi
pięcioletnimi w cyklu profilaktyczno-stymulującym.
Stworzono je z myślą o przygotowaniu dzieci do
nauki w szkole. Ich zadaniem jest stymulowanie
funkcji percepcyjno-motorycznych, ćwiczenie
koncentracji uwagi oraz rozwijanie różnych form
komunikacji. Ćwiczenia te stanowią narzędzie
wzbogacające formy nauczania i rozwijające zainteresowania dziecka oraz mobilizują je do skupienia się na wykonywanych zadaniach. Dzięki
elementom profilaktycznym, pomagają one również w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i edukacji matematycznej.
Program stymuluje takie kluczowe obszary determinujące gotowość szkolną, jak:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reasumując, aby wyrównać szanse dzieci na pomyślny strat w szkole, konieczne jest rozpoznanie
problemu oraz stymulacja tych funkcji percepcyjno-motorycznych, które rozwijają się zbyt wolno
i nieharmonijnie. Program eduSensus Gotowość
szkolna jest niezwykle przydatnym narzędziem do
diagnozy i terapii pedagogicznej, które nie tylko
pozwala na rozpoznanie problemów dziecka, ale
daje mu również możliwość systematycznego doskonalenia różnorodnych umiejętności koniecznych
do rozpoczęcia nauki szkolnej. Zawarte w programie ciekawe zabawy i ćwiczenia (wykorzystujące np. zagadki, rymowanki, wierszyki) stymulują
aktywność słowną, tym samym zwiększając możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka oraz bogacenia zasobu słownictwa.
eduSensus Dysleksja – specjalistyczne oprogramowanie wspomagające profilaktykę, diagnozę
i terapię pedagogiczną
EduSensus Dysleksja to specjalistyczne oprogramowanie wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną, należące do znanej
i cenionej wśród profesjonalistów serii produktów
eduSensus firmy YDP. Jego zastosowanie pozwala na przeprowadzenie profesjonalnej, efektywnej
i atrakcyjnej dla dziecka terapii specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.
Ta seria programów jest przeznaczona dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi
z problemami w nauce czytania i pisania, przede
wszystkim z uczniami z grupy ryzyka dysleksji oraz
z dysleksją rozwojową.
Wykorzystanie programów z serii eduSensus
Dysleksja daje gwarancję prowadzenia terapii
zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem
planowania i programowania pracy korekcyjnokompensacyjnej.
Każda z części serii eduSensus Dysleksja składa
się z modułu wspomagającego diagnozę oraz
z modułu terapeutycznego. Ponadto seria została
wzbogacona o zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych, które urozmaicają i uzupełniają zaproponowany w programach komputerowych
sposób postępowania terapeutycznego w przypadku trudności w nauce czytania i pisania.

trudności w czytaniu i pisaniu

Aplikacja umożliwia:

mowa;
sprawnośćmanualnaigrafomotoryka;
orientacjawschemacieciałaiprzestrzeni;
funkcjesłuchowo-językowe;
analiza i synteza wzrokowa;
zdolnościmatematyczne;
dojrzałośćemocjonalnaispołeczna.

7

eduSensus Dysleksja – specjalistyczne
oprogramowanie wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną
EduSensus Dysleksja to specjalistyczne
oprogramowanie wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną, należące do znanej i cenionej wśród
profesjonalistów serii produktów eduSensus
firmy YDP. Jego zastosowanie pozwala na
przeprowadzenie profesjonalnej, efektywnej i atrakcyjnej dla dziecka terapii specyficznych trudności w nauce czytania
i pisania.
Ta seria programów jest przeznaczona dla
terapeutów i nauczycieli prowadzących
zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z problemami w nauce czytania i pisania, przede wszystkim
z uczniami z grupy ryzyka dysleksji oraz
z dysleksją rozwojową.
Wykorzystanie programów z serii eduSensus Dysleksja daje gwarancję prowadzenia
terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
Każda z części serii eduSensus Dysleksja
składa się z modułu wspomagającego diagnozę oraz z modułu terapeutycznego.
Ponadto seria została wzbogacona o zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych,
które urozmaicają i uzupełniają zaproponowany w programach komputerowych
sposób postępowania terapeutycznego
w przypadku trudności w nauce czytania i pisania.

8

Dysleksja II
DP 0020

1 299 zł

Ocena przyczyn trudności w nauce czytania
i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci
w wieku 8 lat; Trening słuchania, czy tania
i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci
w wieku do 9-10 lat; Aplikacja terappeuty;
Pakiet pomocy diagnostycznych.

Dysleksja I
DP 0019

1 299 zł

Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci po pierwszym roku nauki czytania; Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci
w wieku 7-9 lat; Aplikacja terapeuty; Pakiet
pomocy dydaktycznych.

Eduterapeutica – dysleksja
PN 0003

trudności w czytaniu i pisaniu

Eduterapeutica Dysleksja to komputerowy program terapeutyczny
do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i roz wiązy waniu zadań matematycznych.
To tr wałe i praktyczne narzędzie pracy nauczycieli i terapeutów
– program umożliwia wieloletnie użytkowanie w edukacji uczniów
z różnych klas i roczników.
Zestaw zawiera:

▪ aplikacjaterapeut y–służyplanowaniu,prowadzeniu,rejestrowaniuianalizowaniu
diagnozyorazterapii.Aplikacjaumożliwiawstępnądiagnozępedagogicznązorientacyjnąocenągotowościszkolnej,ryzykadysleksjiiiryzykadyskalkulii.Aplikacja
wspomagapracęnauczycielaiterapeut y:pobieradaneouczniuze-dziennika–nowośćwprogramachterapeut ycznych!
Zawiera zestaw przydatnych dokumentów do druku (rozpoznania, skierowania, plany
zajęćterapeut ycznych),pozwalanadrukowaniemateriałówpomocniczych(np.ćwiczeńgrafomotorycznych),archiwizujedokument ywjednymbezpiecznymmiejscu.
▪ diagnoza–obejmujeczter ykategoriepoznawcze,kluczowedlarozwojuumiejętnościczytaniaipisania:
–funkcjejęzykowe:automatyzacjajęzyka,rozumienietekstu,rymy,sylaby;
–funkcjewzrokowe:spostrzeganiesekwencjiliter,spostrzeganieliter,spostrzeganieróżnicwobrazach;
–pamięć:pamięćwzrokowa,zapamięt ywaniefigurgeometrycznych,zapamięt ywaniesłówrozpoznawanierytmów;
–myślenie:spostrzeganiestosunkówprzestrzennych,hamowaniewykonawcze,
kategor yzowanie,my
myślenie
ielo
logiczne.

nowość

1 299

zł
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aniatek
tekstu.
tu.Wob
W obrębie
iekaż
każdej
ejwy
wykorzystywanej
ejhi
histor yjkiidziec
dzieckoo
wykonuje7róż
e 7 różnorodnych
ychzadań,którekoń
zadań, które kończą
ząsiępi
się pisaniem
iemzpa
z pamięciiizesłu
i ze słuchu.
Z programem:
programem:

▪ na
naklejki
klejki – nagrody
nagrody dla uuczniów
czniów
▪ ćwiczeniadowy
ia do wydruku:
u:kartypracyiwska
karty pracy i wskazówkiidlao
dla opiekunów
Uwagi:

▪ Program
ramdzia
działaanaplat
na platformach
achMSWin
MS Windows
owsXP/Vista/7orazMacOSodwer
XP/Vista/7 oraz MacOS od wersji
ji
10.5wgórę.
10.5
w górę.
▪ EduterapeuticaaDy
Dysleksja
jau
uznanaazo
zostałazawyróbme
a za wyrób medyczny.
y.Wzwiąz
W związkuuzpo
z pow yższymspełniaonam.in.wy
m.in. wymagania
aniaeu
europejskiej
kiejDy
Dyrekt ywy
ywydlaWy
dla Wyrobów
ówMe
Medycznych93/42/EECorazod
odpowiadającejjejpol
ej jej polskiejnormyPN-ENISO13485:2003/
kiej normy PN-EN ISO 13485:2003/
AC:2007.
▪ Wersjademonstracyjnaprogramudostępnajestnastro
stronie
iewww.e
www.eduterapeutica.
pl/demo

9

Klik. Wyspa tajemnic
WS 0040

49 zł

nowość
Zaginiony naukowiec, gadający Tukan i sekretna misja dzielnego
Klika to wszystko, czego potrzeba, aby dziecko z przyjemnością
zagłębiło się w fascynujący świat nauki.
Klik wyrusza w pełną przygód wyprawę, zbiera rozsypane
kryształy i odwiedza kolejne Krainy.
Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczona jest
dla dzieci w wieku 6-9 lat. Zawiera zagadnienia zawarte w programie nauczania edukacji wczesnoszkolnej, których trudność
zmienia się wraz z kolejnymi etapami gry.
Dzięki zabawie z Klikiem najmłodsi uczniowie rozwiną m.in.:
– kompetencje matematyczne;
– umiejętność czytania i pisania;
– umiejętność uczenia się i zapamiętywania;
– podstawowe umiejętności z zakresu języka angielskiego;
– wiedzę ekologiczną i przyrodniczą.
Treść gry jest zgodna z podstawą programową edukacji
wczesnoszkolnej.
Uzyskała także pozytywną opinię środowiska psychologów
dziecięcych.
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Klik. Wielki Pościg
WS 0042

49 zł

nowość
Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7-11 lat. Zawiera zagadnienia
z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, których
trudność zmienia się wraz z kolejnymi etapami gry. Druga
część przygód odby wa się rok po pierwszej, podczas kolejnych wakacji.
Patrycy z Klekotem zabierają Klika w szaloną podróż dookoła świata skonstruowanym przez profesora pojazdem.
Klik wyrusza w kolejną pełną przygód wyprawę tropiąc
AntyPata. Szukając sekretnych wskazówek odwiedza dziesięć różnych Krain – państw, w których czekają na niego
przeróżne zadania.
Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczona
jest dla dzieci w wieku 7-11 lat. Zawiera zagadnienia z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, których trudność zmienia się wraz z kolejnymi etapami gry.
Dzięki zabawie z Klikiem dzieci roz winą m.in.:
– umiejętności matematyczne;
– umiejętność czytania i pisania;
– podstawowe umiejętności z zakresu języka angielskiego;
– umiejętność uczenia się i zapamięty wania;
– wiedzę przyrodniczo-geograficzną.

Klik. Wehikuł czasu
WS 0041

trudności w czytaniu i pisaniu

Szkolne
programy
multimedialne

49 zł

nowość
Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczona jest
dla dzieci w wieku 8-11 lat. Zawiera zagadnienia z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, których trudność zmienia się
wraz z kolejnymi etapami gry.
Trzecia część przygód rozpoczyna się chwilę po zakończeniu drugiej – jeszcze podczas tych samych wakacji, opowieścią o tym,
jak kilka lat wcześniej podczas pierwszych prób nad wehikułem
czasu miał miejsce tajemniczy wypadek, w wyniku którego zaginęła mama Misi – Patrycja.
Gracz wraz z bohaterami gry stara się rozwikłać nową zagadkę
poprzez odwiedzanie kolejnych Krain
i rozwiązywanie umieszczonych tam zadań.
Zbadamy ponownie miejsce „wypadku” mamy Misi – Patrycji, odkryjemy co się jej faktycznie przytrafiło – jednocześnie natrafiając
na tajemniczych „Niewidzialnych”.
Dalsza część gry to akcja ratunkowa, gdzie jak to miało miejsce
podczas wcześniejszych misji, Klikowi towarzyszyć będzie kuzynka Misia oraz sympatyczny gadający tukan Klekot.
Dzięki zabawie z Klikiem dzieci rozwiną m.in.:
– umiejętności matematyczne;
– umiejętność czytania i pisania;
– podstawowe umiejętności z zakresu języka angielskiego;
– umiejętność uczenia się i zapamiętywania;
– wiedzę przyrodniczo-geograficzną.

Język polski – Czytam i piszę
DP 0011

60 zł

Klasy 0–3. Pa sjo nują ca inte rak tyw na gra e du ka cyjna dla
dzie ci w wieku 6–10 lat, ksz tałcąca u mie jęt ność czy ta nia
i pisa nia. Pro gram wprowa dza dziec ko w świat e mo cjonują cej przygo dy z liter ka mi, dzię ki któ rej na uczy się płynnie i ze zrozu mieniem czy tać oraz przyswoi sobie re guły
po praw nego pisa nia. Róż no rod ne ćwicze nia interak tywne, gry języ kowe, wierszy ki, a nimacje, ko lorowe ilustracje i nar racje – dostosowa ne do wieku od biorcy – swobod nie wpro wa dzają go w świat liter, wy ra zów, zdań
oraz tek stów.
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Specjalistyczna seria programów multimedial
nych, przeznaczonych przede wszystkim dla:

ności dotyczące życia w zbiorowości oraz pośrednio uczy się funkcjonowania w społeczeństwie.

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – jako element
wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym
dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem) dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju – jako pomoc w terapii pedagogicznej dzieci
w wieku przedszkolnym – jako element wspierający ich wszechstronny rozwój.

Szczególną rolę w tej specjalistycznej serii odgrywa sposób moty wacji dzieci do samodzielnego
wykony wania ćwiczeń, wykorzystujący różnorodne wzmocnienia pozyty wne. Należą do nich nagrody dźwiękowe, graficzne, animacyjne lub wzory kart pracy z ćwiczeniami grafomotorycznymi
do wydruku, uakty wniające się po prawidłowym
wykonaniu konkretnego ćwiczenia bądź jego fragmentu.

Składa się z następujących czterech części: Zima,
czyli przygody Tosi w krainie śniegu Wiosna, czyli Tosia wśród zieleni i kwiatów Lato, czyli wakacje
Tosi Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści.

W programach serii znajduje się szereg programów narzędziowych, które znakomicie wzbogacają i uzupełniają dozł datkowymi treściami
Każda z płyt zawiera ćwiczenia o zróżnicowazagadnienia programonym poziomie trudności, kształwe. Są to np.: Wymowa,
cące kompetencje dziecka
Układanki ilustracyjne,
w zakresie dziesięciu różRecytuję i śpiewam. Choć
nych sprawności. RozwijaWspomaganie rozwonie konkretnych sprawnoju. Z Tosią przez pory
ści następuje w ramach
roku... jest serią prograposzczególnych działów:
mów przeznaczonych
Poczucie sprawstwa – dziecprzede wszystkim do inko uświadamia sobie, że pody widualnej pracy terasługiwanie się myszką i inpeutycznej z dzieckiem
nym oprzyrządowaniem
dotkniętym niepełnozwiązanym z programem
sprawnością intelektualwy wołuje określony efekt
ną, ruchową bądź sprzęna ekranie komputera Perżoną, program może być
cepcja wzrokowa i koordyWspomaganie rozwoju
również wykorzystany
nacja wzrokowo-ruchowa
– Z Tosią przez pory roku
do wspomagania roz– dziecko doskonali umiejętDP0027
woju dwu- lub trzyletnich
ność fiksowania wzroku oraz
dzieci w normie. Można
uczy się angażować jednogo też stosować, jako uzupełnienie codziennej pracześnie wzrok i ruch w wykonanie konkretnego
zadania Percepcja słuchowa i koordynacja słu- cy terapeutycznej różnych specjalistów, np. logochowo- ruchowa – dziecko uczy się skupiać uwagę pedów, psychologów, pedagogów specjalnych
na bodźcach słuchowych, rozwija umiejętność je- czy specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej.
dnoczesnego angażowania słuchu i ruchu w wyko- Do terapeuty należy decyzja, którą z zaburzonych u dziecka funkcji należy stymulować, a klananie konkretnego zadania oraz rozpoznawania
i werbalizowania stanów emocjonalnych Koor- rowny i precyzyjny podział materiału w programie
dynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa – dziecko Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku
kształtuje umiejętność jednoczesnego angażowa- ułat wia mu podjęcie decyzji w tej kwestii. Ponadnia wzroku, słuchu oraz motoryki małej w wykona- to, gradacyjny dobór ćwiczeń umożliwia pracę na
różnych poziomach trudności.
nie określonego zadania Grafomotoryka – dziecko, dzięki ćwiczeniom kształtującym motorykę
Pakiet programów jest wzbogacony o Aplikację
małą, pośrednio przygotowuje się do nauki pisaterapeuty, która znacznie ułat wi nauczycielowi
nia Zabawy matematyczne – dziecko poznaje na
prowadzenie dokumentacji niezbędnej w procesie
podstawie znanych mu terminów i czynności przeterapeutycznym i dydaktycznym (dzięki takim zaliczanie lub takie pojęcia, jak mały, duży, mało, dukładkom jak Kartoteka czy Programy i wyniki).
żo itp. Przyroda – dziecko poznaje pojęcia oraz W każdej części pakietu dostępna jest również funzjawiska kojarzone z omawianą porą roku Sto- kcja skanowania, która pozwala na korzystanie
sunki przestrzenne – dziecko zdoby wa dodatkowo z programu dzieciom mającym złożone probleumiejętność określania kierunku i miejsca położe- my motoryczne, niedowłady, problemy z praksją.
nia względem innego przedmiotu lub osoby MyśWspółpraca z programem polega na tym, że dzieclenie – dziecko rozwija podczas ćwiczeń spostrzeko przy użyciu specjalistycznego osprzętu komputegawczość i umiejętność eliminacji, a na podstawie rowego (klawiatury, przycisków oraz przełączników)
krótkich i prostych historyjek obrazkowych zaczyzaznacza wybrany element na ekranie komputera
na poznawać zasady logicznego myślenia Sfera
bez konieczności przesuwania kursorem.
społeczna – dziecko poznaje podstawowe zależ-
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1 999

Pakiet został uznany za wyrób medyczny. Spełnia
wymagania europejskiej Dyrekty wy dla Wyrobów
Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2004. Wyrób medyczny Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory
roku... uzyskał też znak CE, dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485.
Programy wchodzące w skład pakietu Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... zostały
wpisane na listę środków dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku
szkolnego.

3 499 zł

Wspomaganie rozwoju
– Tosia i przyjaciele
DP0028
Tosia i przyjaciele – specjalistyczna seria programów multimedialnych
Program Tosia i przyjaciele jest rozwinięciem pierwszej części serii eduSensus Wspomaganie rozwoju – Z Tosią przez pory roku. Służy on rozwijaniu koncentracji uwagi u dziecka, poszerzaniu
jego kompetencji językowych, bogaceniu słownictwa i wiedzy dzieci (szczególnie o treści dotyczące najbliższego otoczenia), a także wdrażaniu zachowań intencjonalnych. Program ten składa się
z dwóch płyt: Dzień Tosi oraz W domu i na podwórku, z których każda zawiera szereg ćwiczeń
o zróżnicowanym poziomie trudności.
Do tej części serii eduSensus Wspomaganie rozwoju dołączono także zestaw atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, m.in. ponad 100 kart z podpisanymi ilustracjami, dyplomy i naklejki. Program
ma na celu stymulację oraz terapię następujących
funkcji: percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej percepcji słuchowej i koordynacji
słuchowo-ruchowej orientacji przestrzennej poczucia sprawstwa umiejętności koncentracji.
Program Tosia i przyjaciele to doskonałe narzędzie do tego, aby poprzez zabawę, jak najlepiej
rozwinąć potencjał tkwiący w każdym dziecku.

Kłopoty z alfabetem

IM 0084

TD 0005

KamilaWaleszkiewicz
Książka jest niezastąpioną pomocą
w zwalczaniu problemu z nauką
czytania i pisania, który nie polega
na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czy tać i pisać, lecz
na tym, jakim sposobem i w jakim
czasie to osiągnie. Prezentowane
w niniejszej publikacji bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe
rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki
czytania i pisania.

MałgorzataZaremba-Strękowska
Wspaniała historia, nowatorska zabawa wspo ma gająca naukę liter.
Autorka w ciekawym tekście umiejętnie przemyca wiadomości potrzebne
pierwszoklasistom. Wraz z psem detekty wem mali czy telnicy poszukują
zaginionych literek, jednocześnie poznając ich kształt i brzmienie. Interesujące, czasami straszne przygody
pozwalają dzieciom poznać cały alfabet i utrwalić zdobytą wiedzę. Kolejne udane połączenie zajmującego
tekstu z nauką.

▪ format B5, 40 str.

Ortopudełko
– Poziom 1
WI 0001

14
Ortopudełko
– Poziom 2

zł

▪ format 22 x 29 cm; 72 str.; oprawa twarda

22 zł

trudności w czytaniu i pisaniu

Bajki dla dyslektyków

WI 0002

▪ Przeznaczone jest dla dzieci
młodszych(od6lat).

▪ Dla dzieci starszych, bardziej
zaawansowanych w czy taniu.

109 zł

109 zł

Ortopudełko
Służy do diagnozy i usprawniania
widzenia obuocznego – funkcji wzro
kowej niezbędnej w pracy z bliska
oraz usprawniania poziomu koncen
tracji uwagi wzrokowej i fiksacji wzro
ku. Od istnienia i poziomu funkcji obu
ocznego widzenia zależy opanowanie
techniki czytania i dobra jakość dłuż
szej pracy do bliży np.: czytanie, pre
cyzyjne ruchy rąk, przepisywanie tek
stów, odrabianie lekcji bez większych
trudności oraz efektywna praca na
komputerze. Szczegółowe informacje,
jak korzystać z pomocy, podane są
w instrukcji.

13

Metoda Dobrego Startu – od wierszyka do literki

Metoda Dobrego Startu
– od piosenki do literki – pakiet

HR 0034

HR 0018
MałgorzataBarańska,
AndrzejFilar
Pro gram zaję ciowy przedsta wio ny w pu blika cji powstał z myślą o dzie ciach,
które przystę pują do nauki
czy tania i pisania. Podręcznik za wiera 48 scenariuszy
zajęć oraz zapisy nutowe piosenek, a teczka zawiera 103
karty w formacie A4 z małymi i wielkimi literami. 3 płyty CD (sprzedawane osobno)
z piosenkami w trzech wersjach: wokalno-intrume ntalnej, instrumentalnej i wokalnej (wybrany fragment).

▪ format A4
▪ 92 str.

47 zł

Metoda Dobrego Star
tu DVD
HR 0064
MartaBogdanowicz,Ewa
Jakacka,MałgorzataBarańska
Założenia i struk tura zajęć.
Film jest częścią serii bazującej
na Metodzie Dobrego Startu
(MDS), opracowanej z myślą
o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

▪ DVD

24 zł

Rozsypanki obrazkowe
BronisławRocławski

Zestawy 60 kart A5 z podpisami
u miesz czo nymi w li nia tu rze.
Wszystkie obrazki są łatwo roz
poznawalne przez małe dziec
ko, a słowa pod nimi umieszczo
ne, dzię ki odstę pom między
literami, można bez trudu wyko
rzystać do ćwiczeń wszystkich
syntez i analiz, doprowadzają
cych dzieci do czytania i pisa
nia.

Rozsypanki obrazkowe 1
RB 0013

43 zł

Rozsypanki obrazkowe 2
RB 0047
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43 zł

MartaBogdanowicz,
MałgorzataBarańska,
Ewa Jakacka
W skład publikacji wchodzą
dwa zeszyty z materiałem
do wprowa dze nia 24 liter
małych i wielkich. Wierszyki napisane są w taki sposób,
aby kilkakrotnie występowała
w nich głoska odpowiadająca
poznawanej literze. Są punktem wyjścia do ćwiczeń językowych, dotyczących analizy
i syntezy słuchowej (wyrazowej, sylabowej i głoskowej),
ale także analizy wzrokowej
(wyróżnianie określonej litery
w tekście). Pamięciowe opanowanie tekstu ułatwi dzieciom wykonanie kolejnych
ćwiczeń.

▪ format A4
▪ zeszyt 1 – 60 str. zeszyt 2 – 56 str.

Metoda Dobrego Startu
– od piosenki do literki CD
HR 0018a

11 zł

25 zł

Czytanie

Klocki z literami
Klocki z wielkimi literami
MP 1001
▪ 135 elem.

59 zł

danek wyrazowych o różnym stopniu trudności
w jęz. polskim i angielskim.

Klocki z małymi literami
MP 1003
▪ 146 elem..

trudności w czytaniu i pisaniu

Zestaw klocków z alfabetem do wykorzystania
w czasie zabaw językowych, m.in. do ukła

68 zł

czerwone samogło
samogłoski
ski nie
niebieskie
bieskie spółgło
spółgłoski
ski
Literkowe zabawy podłużne
NS 3031
Zestaw kart opartych na zabawie z klockami MP 1001 oraz MP 1002. Celem gry
jest ułożenie podpisu do ilustracji z wyszczególnionych na karcie klocków. Karty
posiadają element samokontroli.

▪ 18 kart o wym. 29,7 x 10,5 cm

21 zł

Potyczki kota Pysia z literkami
NS 3033
Zestaw kart pracy, przeznaczony do
pracy indy widualnej na zajęciach kompensacyjnych i w zespole z podziałem
na grupy zadaniowe.Karty prezentują
ciekawe zabawy dydaktyczne z klockami: MP 1001 oraz MP 1003. Pomagają
w trudnej sztuce nauki czytania. Obejmują: wyszukiwanie i utrwalanie samogłosek, tworzenie nowych wyrazów z daną
samogłoską, dobieranie małej i wielkiej
litery, utrwalanie kolejności liter w alfabecie w postaci przestrzennych układanek,
tworzenie kreatywnych układanek w formie krzyżówek, kodowanie. Każda karta
posiada opis danego ćwiczenia.

▪ formatA4;24str.;18zadań

20 zł
15

Tabliczki – Alfabet
AG 3013
Za baw ka e du ka cyjna w formie lizaków z dwustronnie nadrukowanym alfabetem. Jest to
prosty materiał do wykorzystania w trakcie zabaw grupowych
i ćwiczeń językowych.

▪ Zestawzawiera:18dwustronnychkartonowych lizaków o wym. 14 x 7,5 cm.
nowość

9 zł

Puzzle – Poznaje literki
AG 5581
Układanka literkowa to doskonała pomoc dydaktyczna. Pomagająca
dziecku opanować znajomośc literek.

26 zł
Alfabet – Litery drukowane

nowość

NS 3011
Zestaw dwustronnych, plastikowych tabliczek, zawierających
małe i wielkie litery alfabetu oraz znaki interpunkcyjne.

▪ 326 szt.; wym. 4 x 6 cm

119 zł

Alfabet – Litery pisane
NS 3012
Zestaw dwustronnych, plastikowych tabliczek, zawierających
małe i wielkie litery alfabetu oraz znaki interpunkcyjne.

▪ 326 szt.; wym. 4 x 6 cm

Makatka z literami
NS 0360

79 zł

Wisząca plansza z materiału, z kieszonkami
wykonanymi z przezroczystego tworzywa.
W łatwy sposób można u po rządkować
umieszczone w kieszonkach litery. Ilość drukowanych liter (małych i wielkich) w zestawie umożliwia wygodną pracę z całym zespołem.

▪ wym.65x77cm;500kartonikówzliterkamiiznakami o wys.11 cm
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119 zł

Alfabet ruchomy duży
– Wielkie litery pisane
TO 0015

trudności w czytaniu i pisaniu

Uzupełnienie zestawu TO 0002. Każdy ze znaków
powtórzony jest 3 razy, a rodzaj głosek rozróżniony kolorem.

▪ 24 wielkie litery + 6 znaków interpunkcyjnych

92 zł

Alfabet ruchomy duży
– Małe litery pisane
TO 0002

255 zł

W dużym, drewnianym pudełku z przegrodami i pokry wą zestaw małych liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa
(spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czer wonego). W każdej z przegródek znajduje się 18
samogłosek lub 12 spółgłosek. Na pokry wie

274 zł

Litery pisane
TO 0003

▪ 39znakówliterowych+6interpunkcyjnychnapłytkach3
x6cm;pudełkodrewnianezpokrywą40x40cm

pudełka naniesona została liniatura (odległość
poszczególnych linii od siebie 5,5 cm), dzięki
której można doskonalić u dzieci umiejętnosć
umieszczania poszczególnych liter, sylab czy
wyrazów na odpowiednim miejscu. W celu
łatwiejszego segregowania liter, zostały dołączone małe literki samoprzylepne, które przed
przystąpieniem do pracy należy umieścić na
spodzie każdej z przegródek.

▪ wym.pudełka39x63cm

274 zł

Litery drukowane
TO 0005

▪ 39znakówliterowych+6interpunkcyjnychnapłytkach
3x6cm;pudełkodrewnianezpokrywą40x40cm

17

Już czytamy i piszemy

Książki przeznaczone dla dzieci od lat pięciu.
Zawarte w nich ćwiczenia usprawniają wszy
stkie funkcje poznawcze i w prosty sposób
uczą czytać i pisać. Książki doskonale nadają
się do nauki w domu z pomocą rodziców,
w przedszkolu, szkole oraz terapii pedagogi
cznej. Ćwiczenia są bogato ilustrowane, co
uatrakcyjnia i ułatwia proces uczenia. Rodzaje
ćwiczeń zawarte w książkach:
▪ ćwiczeniawstępne-zabaw yzwyrazami,sylabamiiobrazkami,
kolorowanie, rysowanie szlaczków i wzorów,
▪ poznawanieliterzpomocąsylab-dobieraniesylabiwyrazówdo
obrazków,obrazkówdosylabiwyrazów,układaniewyrazówzsylab, czytanie i pisanie,
▪ doskonalenietechnikiczytaniaipisanianaposzerzonymmaterialewyrazow ym,ćwiczeniawczytaniuzezrozumieniem,pisanie
zesłuchu,
▪ czytanieipisaniezdań-dobieranieobrazkówdozdańizdańdo
obrazków,układaniezdańzrozsypanekwyrazow ychdoobrazków
ibezobrazków,uzupełnianiebrakującychwyrazówwzdaniach,
▪ pisaniezdańzesłuchudoobrazkówibezobrazków.

ZB 0003
MałgorzataBastek,HannaŁukawska

▪ format 16 x 23,5 cm, 128 str.

18 zł
nowość

Zaczynamy czytać i pisać
ZB 0001
MałgorzataBastek

▪ format 20 x 29 cm, 112 str.

26 zł

nowość

Lubimy sylaby
ZB 0002
MałgorzataBastek,
HannaŁukawska

▪ format 16 x 23,5 cm, 104 str.

18 zł

Domino sylabowe
ZS 0003
Na każdej kostce znajdują się dwie sylaby
otwarte. Zadaniem dziecka jest łączenie kostek z takimi samymi sylabami.

nowość

41 zł

▪ wym. kostki 3,5 x 7 cm; od 6 lat; 24 kostki

Zestaw sylab
ZS 0002

41 zł

Jest to zestaw dwuliterowych sylab otwartych. Zadaniem dziecka jest
układanie z nich wyrazów. Taka zabawa uświadamia, że te same
sylaby mogą tworzyć różne wyrazy.

▪ 24 klocki; wym. 3,5 x 7 cm; od 6 lat

Rebusy obrazkowe
ZS 0010

Rozwijają wyobraźnię, kształcą umiejętność kojarzenia, zachęcają do uważnej obser wacji. Utr walają znajomość liter, uświadamiają różnicę między głoską a literą, roz wijają koordynację
wzrokowo-ruchową.

▪ 24 kostki; wym. 7 x 3,5 cm
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41 zł

NS 0799

40 zł

Już czytam
GR 0058

Na każdej karcie znajduje się rysunek, litery drukowane: wielka i mała oraz schemat wyrazu przedstawiający ilość głosek.
Korzystanie z kart pomaga w ćwiczeniach: zapamięty wania
i przypominania kształtów i nazw poszczególnych liter, odtwarzania ze wzoru a następnie z pamięci, uświadomienia
sobie, że niektóre głoski o tym samym brzmieniu mają różny
znak graficzny, rozpoznawania wielkich i małych liter, rozumienia znaczenia przeczytanych wyrazów. Bawiąc się, dziecko
szybciej i w bardziej przystępny sposób opanuje umiejętności
czytania i pisania.

16 zł

Układanka zawierająca 12 portretów zwierząt. Każdy obrazek jest podpisany. Nazwa każdego zwierzęcia składa
się z 4 liter. W książeczce znajduje się 12 wierszyków. Uczy
liter, nazw zwierząt.

▪ 1–4graczy;4–8lat-wym.obrazkapoułożeniu9x9,5cm;kostka,
instrukcja-książeczka

trudności w czytaniu i pisaniu

Ruchomy alfabet

▪ 78 kart; wym. 7,5 x 7,5 cm

nowość

Układanka edukacyjna – sylaby
Od A… do Z
AG 6007

nowość

50

AG 5888

zł

Tablice służą do nauki liter metodą skojarzeń: litera-wyrazobraz. 32 tabliczki (12 x 16,5 cm), 1 tabliczka z alfabetem
(23,5 x 16 cm)

26 zł

Układanka służy jako pomoc do nauki czytania tzw. metodą sylabową. W terapii pedagogicznej wykorzystuje się dzielenie wyrazów na sylaby oraz syntezę wyrazów z sylab jako niezwykle
skuteczną metodę usuwająca problemy dyslektyczne, dysgraficzne
i logopedyczne. 144 sylaby (na 72 dwustronnych kartonikach),
48 plakietek z rysunkami (4,8 x 4,8 cm) , od 6 lat

Litery piankowe
MW 0742
Duży zestaw magnetycznych liter. Wykonane z lekkiej kolorowej pianki.

▪ małeliter ydrukowane;57szt.;wym.do5
cm;samogłoskiispółgłoskiwdwóchróżnych kolorach

30 zł
Litery magnetyczne
PG 7061

117 zł

Zestaw liter umieszczony w plastikowej walizce. Wyposażone w magnes doskonale przylegają do metalowych powierzchni.

▪ 288 liter w 6 kolorach; wys. liter 3,5 cm
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Kocham czytać
JagodaCieszyńska

Serialogopedycznaprzeznaczonadowczesnejnaukiczytaniadladzieciwwiekuprzedszkolnym,takżezwadami
wymowyi/lubniezakończonymrozwojemmowyorazzagrożonychdysleksją.Kolejneksiążeczkipozwalajądzieciom
wcześnierozpocząćnaukęczytania,pomagajązwiększać
zasóbichsłownictwa,szybciejopanowaćsztukęczytania
zezrozumieniem,anawetskutecznieuczyćsięjęzykówobcych.Rodziceiwychowawcy,korzystajączzeszytów,mogą
skuteczniewpływaćnarozwójwszystkichfunkcjipsychicznychdziecka,tj.spostrzeganie,myślenieprzezanalogię,
pamięćorazrozumowanieprzyczynowo-skutkowe.28-letnie
doświadczeniezawodoweautorkigwarantujeskuteczność
metodywpracyzdziećminiesłyszącymi,oobniżonychzdolnościachintelektualnych,zzespołemnadpobudliwościpsychoruchowej(ADHD).PublikacjajestpolecanaprzezZespół
DiagnozyiTerapiiprzyOśrodkudlaDzieciNiesłyszących
wKrakowie,apatronujejejTelewizjaPolska.Atrakcyjnaszata
graficznaorazprosty,codziennyjęzykzpewnościązachęcąmałychczytelnikówdosięganiaponastępnenumery,
zaśwalorymerytorycznepomogąrodzicom,nauczycielom,
atakżelogopedomwpracyzdziećmi.Książeczkidostępne
wdwóchpakietach.

139 zł
Kocham czytać
(zeszyty 1930)

180 zł
Kocham czytać
(zeszyty 118)

EW 0002

EW 0001

▪ format 10 x 10 cm
▪ każdyzeszytpo20str.

▪ format 10 x 10 cm
▪ każdyzeszytpo20str.v

Krzyżówki tematyczne dla dzieci
IM 0083

17 zł

KatarzynaWalkowska
Książka zawiera 100 krzyżówek tematycznych ułożonych
według kolejnych liter alfabetu. Krzyżówki stanowią wspaniałą zabawę dla dzieci, które mogą roz wiązy wać je samodzielnie, z rodzicami, rodzeństwem, kolegami, nauczycielami
w domu, szkole, przedszkolu, w czasie wolnym. Zabawy te
w sposób wszechstronny pobudzają roz wój dziecka w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wzbogacają słownictwo,
poszerzają wiedzę o świecie i zachęcają do rozwijania umiejętności plastycznych. Książka jest doskonałym materiałem
utrwalającym początkową naukę czytania i pisania. Dodatkowe polecenia narysuj, pokoloruj, odpowiedz na pytanie,
odczytaj hasło – uatrakcyjniają proces zabawy i nauki.

▪ format A4, 106 str.

Wskaźnik tekstu
TR 0732
Doskonała pomoc do nauki czytania. Lewy wskaźnik w kształcie
strzałki wskazuje właściwy kierunek czytania tekstu. Dziecko
wodzi wzrokiem po odpowiedniej linii tekstu, pozostała część
tekstu jest zamaskowana. Wykonane z tworzywa sztucznego.

49

zł

59 zł
Kocham mówić. Historyjki
obrazkowe z tekstami
EW 0003
JagodaCieszyńska
Plansze przeznaczone dla logopedów,
neurologopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół powszechnych i specjalnych, lektorów języka polskiego jako
obcego, rodziców i opiekunów. Do pięciu serii ilustracji dołączone są teksty
obrazujące narastanie słownika i zjawisk gramatycznych. Plansze powstały po to, aby ułat wić pracę wszystkim,
którzy pragną, by ich podopieczni budowli zdania poprawne gramatycznie,
pomagają również nawiązać kontakt
z osobami mającymi trudności w wypowiadaniu się. Ilustracje mogą służyć
też do ćwiczeń myślenia przyczynowoskutkowego.

▪ 75kart(15kartzilustracjami+60ztekstami)

20

HR 0037

22 zł

BarbaraZakrzewska
Książka adresowana do dzieci, które mają kłopot z płynnym
czy taniem lub czy tają dobrze,
ale chcą nauczyć się czytać lepiej, szybciej i dokładniej. Metoda proponowana przez autorkę
opiera się o listy wyrazowe, nie
zaś o teksty. Każda lista składa
się z około dwudziestu specjalnie
wybranych wyrazów – w pierwszych ćwiczeniach są to słowa
łatwe, w późniejszych poziom
wzrasta. Ostatnie ćwiczenia zawierają najtrudniejsze litery –
dwuznaki i zmiękczenia. Dziecko trenujące czytanie odnosi sukces, ponieważ w miarę wykonywania ćwiczeń czyta szybciej i lepiej. Świadczy
o tym czas, który mierzy w czasie pierwszego czytania, przed wykonaniem poleceń, i drugiego czytania, po wykonaniu poleceń. Dzięki temu
uczeń ma chęć do dalszego ćwiczenia, od razu widoczne są wyniki jego
pracy. Książkę zdobią ilustracje o tematyce sportowej, które również mają
zachęcić dziecko do treningu.

▪ format A4, 136 str.

HR 0075

18

JoannaBladowska
Ćwiczenia przeznaczone są dla dzie ci, które
w sposób bardzo dobry
opanowały umiejętność
czytania na poziomie wyrazu, natomiast czytanie
tekstów jest dla nich jeszcze problemem. Umieszczone tutaj teksty są krótkie
i opowiadają o konkretnych zjawiskach lub wydarzeniach, dzięki czemu dzieci, dla których abstrakcyjne myślenie jest
problemem, pracując z nimi, mogą odnieść sukces. Ćwiczenia zawarte
w książce pozwalają utrwalać nazwy zjawisk i przedmiotów oraz kształtują umiejętność pisania zdaniami. Zadania trudne przeplatane są
ćwiczeniami relaksującymi, takimi jak: labirynty, podpisywanie obrazków, kolorowanie, rysowanie, krzyżówki. Na końcu każdego rozdziału
umieszczono zadania z treścią. Są one wprowadzane stopniowo. Na
początku dzieci mają możliwość posługiwania się liczmanami umieszczonymi we wkładce. Dobierają odpowiednią ilość obrazków, przyklejają je w ćwiczeniach. Dzięki temu łatwiej przechodzą od myślenia
konkretnego do abstrakcyjnego.

trudności w czytaniu i pisaniu

Ćwiczenia ksz
tałtujące umie
jętność czytania
tekstu ze zrozu
mieniem
zł

3, 2, 1, 0 Start – czyta
nie treningowe

▪ format A4, 100 str.

Prawda czy fałsz?
– Teksty i kolorowe obrazki
RB 0012

18 zł

BronisławRocławski
Książeczka z serii prawda czy fałsz. Czytelnik orzeka o prawdziwości
krótkich tekstów, a nie pojedynczych zdań. Głównym celem tej książeczki jest więc zwrócenie uwagi na to, czy czytający rozumie to, co
czyta i czy umie to ocenić.

▪ format
format 9,5 x 20,4 cm
▪ 60 str.

Prawda czy fałsz? – Zdania
RB 0011

10 zł

BronisławRocławski
Miniksiążeczka służąca dzieciom do doskonalenia czy tania
ze zrozumieniem. W zapisie ortograficznym wyrazów zastosowano podział liter na podstawowe i niepodstawowe do pokolorowania.

▪ format 9,5 x 20,4 cm, 60 str.

Czytaj z nami
zwierzakami
ZB 0004

Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proponowane gry wzbogacają czynny słownik dziecka oraz
kształcą umiejętności uwzględnione w nowej podstawie programowej,
m.in. rozumienie i budowanie wypowiedzi zdaniowych, syntezę i analizę sylabową i głoskową. Zestaw zawiera:

DorotaMiązek,
DorotaPiątkowska
Zestaw edukacyjny Czytaj z na mi… (książ ka
i płyta CD) to pomoc dydak tyczna sty mulują ca
i wspierająca naukę czytania i pisania metodą,
któ ra po pra wia tem po
i technikę czytania, usprawnia funkcje percepcyjnomotoryczne, umożliwia
trening równoległy z korektą, rozwija zainteresowanie czytelnictwem.

▪ 280kolorow ychobrazków,7planszdorozgrywaniagier,zestawkartonikówdotworzeniawłasnychgier,książeczkęzopisami37gier,kostkadogryipionki.

▪ format 20 x 29 cm, 64 str.,
płytaCD

nowość

Słowa i głoski
ZB 0005

46 zł

nowość

28 zł

21

Kinezjologia
Zabawy z piaskiem
Bezpośredni kontakt z piaskiem, jaki daje zabawa pia
skownicą, wspaniale wpływa na motorykę rąk
bawiącego się nią dziecka. Piaskownica umożliwia
zabawę z piaskiem również w pomieszczeniu. Użyty
do piaskownicy piasek jest biały, miękki i przyjemnie
przelatuje przez palce. Dzieci mogą go nabierać,
przyklepywać, formować, przyozdabiać. Niektóre
dzieci lubią bezpośredni kontakt z piaskiem, inne wolą
kreślić wzory. Po takim kreśleniu wzorów palcem na
piasku, o wiele łatwiej dziecku przejść do pisania zna
ków literopodobnych ołówkiem na papierze.

Akcesoria do piaskownicy
BE 1023
Do rysowania przeróżnych ornamentów dołączony jest zestaw
akcesoriów: 4 podstawki pod piaskownicę (wys. 10 cm), wycieraczka z rączką (dł. pióra 21 cm), piłeczka jeżyk (śr. 6 cm),
rurka z pleksi (dł. 21 cm i śr. 2,8 cm) z otworem na piasek,
2 drewniane biedronki magnetyczne (dł. 3,5 cm) z dwoma
magnetycznymi rączkami (dł. 7 cm).

189 zł
Leniwa ósemka
NS 0421
Tor wykonany z drewna, w kształcie leżążą
cej ósemki. Zamontowane rączki umożliwiają
łatwe manipulowanie przyrządem, a głębokie wyżłobienie zapobiega wypadaniu piłki z toru. Zabawa labiryntem ma korzystny
wpływ na koordynację wzrokoworuchową,
wewnętrzną harmonię organizmu.

35

zł

▪ wym.48x22x2,5cmśr.kulki3cm

Drążki do balansowania
NS 0401
Utrzymanie i noszenie kulki na drążku
wymaga koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz koncentracji uwagi.
Drążki mogą być elementem torów
przeszkód. 2 szt., dł. 18 cm

▪ 2 szt.

BE 1022
Piaskownica ma przezroczyste dno z pleksi, co umożliwia podkładanie różnego, kolorowego tła lub własnych rysunków. Do
rysowania fantazyjnych ornamentów dołączone są narzędzia: grabie, grabki i listwa
wyrównująca oraz 1 kg białego piasku.

▪ wym. piaskownicy 65 x 60 x 4 cm
nowość

11 zł
22

Piaskownica

369 zł

Sprawnoœæ grafomotoryczna

Skrzynka z przewlekankami
i z guzikami
NS 4037

46 zł
nowość

trudności w czytaniu i pisaniu

Duży, kreatywny zestaw przewlekanek
z akcesoriami pozwala tworzyć ciekawe
kompozycje i jednocześnie doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę
dłoni, orientację przestrzenną i sprzyja
ciekawym zabawom matematycznym.

▪ wym. skrzynki 21 x 29 cm, 368 elem.

Sznurki i dziurki
GR 0504
Obrazki, sznurki i dziurki, czyli wyszywanki bez użycia igły. Znakomite ćwiczenie dla
małych rączek.

▪ 4 plansze do przewlekania; 8 sznureczków; instrukcja;
od4lat;wym.pudełka:18x11x36cm

20 zł

Guzik z pętelką
GR 0597

35 zł

Pięk ne pat chwor kowe ilu stracje, na których dzieci mogą wyszywać szlaczki i wzorki bez igły.
W niektórych miejscach można
przyszyć guzik.

▪ od3lat;wym.pudełka27x19x36cm

12 zł

Wyszywanki – Łąka
AP 0772
Za baw ne karty do wyszywania: kwiaty, motyle i pszczółki. W zestawie
rów nież ko lorowe sznureczki z końcówką do przewlekania.

▪ 7szt.;12-17cm

23

Wyszywanki bez igły

45

Wykonane z grubego, pokry
tego kolorowym rysunkiem kar
tonu. W za bawo wy spo sób
wyrabiają sprawność palców
oraz usprawniają koordynację
wzrokoworuchową.

Wyszywanki bez igły 2

zł

FS 0002
▪ 6 obrazków 13,3 x 13,3 cm; 10
sznureczkówodł.ok.75cm

45 zł

Wyszywanki bez igły 1
FS 0001

▪ 6obrazków13,3x13,3cm;10sznureczkówodł.ok.75cm

nowość

49

Drewniane przewlekanki
EU 0009
▪ 16,8x14,1x5,4cm

Kratki do mozaiki

zł

Gwoździki
PG 0098

▪ 1500gwoździków,
śr.0,9cm,wys.2,5cm

69 zł

Gwoździki małe
PG 0097
▪ 600gwoździ,
śr.1,3cm,wys.2,8cm

24

49 zł

PG 0220
Białe, plastikowe kratki służące do wpinania plastikowych gwoździ i gwoździków (PG
0097 i PG 0098).

▪ 5 szt.; wym. 18 x 24 cm

39 zł

Zwierzaki – Figuraki – Zadania grafomotoryczne

HR 0076

HR 0079

KarinaKosicka
Jest to ilustrowany zeszyt ćwiczeń
opracowany z myślą o dzieciach,
które przygotowują się do nauki pisania lub podejmują pierwsze próby
kreślenia liter. Mogą z niego korzystać również uczniowie chcący doskonalić swoje umiejętności w tym
zakresie. Nauka każdej litery przebiega według tego samego schematu
ułożonego zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Najpierw dziecko kreśli wzory i szlaczki – po śladzie
i samodzielnie. Potem po nałożeniu
folii na stronę z wzorem wielkiej i małej litery kilkakrotnie pisze ją po śladzie mazakiem (pomocne będą tu punkty, strzałki
i cyfry, które podpowiadają kierunek i kolejność ruchów). Następnie dziecko kaligrafuje litery różnej wielkości na obrazkach.
Na samym końcu pisze już w liniaturze – początkowo w powiększonej, potem normalnej. Dziecko wykonuje również ćwiczenie
kształtujące słuch fonemowy: koloruje obrazki, których nazwy
rozpoczynają się głoską odpowiadającą ćwiczonej literze, wypowiada nazwy tych obrazków głoskami.

RenataHływa
Zeszyt opracowano z myślą o dzieciach mających trudności z kształtnym
pisaniem. Za war te tu ćwiczenia –
uczące prawidłowego kreślenia i łączenia liter – poprzedzone zostały
zadaniami, które pomagają poprawić sprawność ręki i przygotowują
do wysiłku związanego z nauką pisania. Najpierw dziecko rysuje zwierzęta po śladzie i je koloruje. Potem
kreśli odpowiednie wzory i szlaczki.
Wreszcie zapoznaje się z prawidłowym sposobem i kierunkiem kreślenia
liter, a także właściwym sposobem ich łączenia. Prezentowane
ćwiczenia służą wyrobieniu prawidłowego napięcia mięśniowego
ręki piszącej, doskonalą koncentrację uwagi oraz pamięć wzrokową i ruchową, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową
i orientację kierunkową, a przy tym wzbogacają słownictwo
dziecka o nazwy zwierząt, sprzyjają także utrwaleniu znajomości kolorów.

▪ format A4, 100 str.

15

Cyfry i szlaczki

Zwierzaczki i szlaczki – Ćwiczenia grafo
motoryczne usprawniające rękę piszącą
HR 0078

15

zł

RenataAnnaHływa
Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. Pozycja zawiera
ćwiczenia doskonalące prawidłowe
kreślenie cyfr i znaków matematycznych. Dziecko najpierw rysuje te znaki po śladzie i wypełnia ich wnętrze
różnymi technikami plastycznymi, potem kreśli wzory i szlaczki, a na końcu wykonuje główne zadanie – pisze
w liniach i w kratkach cyfry i znaki
matematyczne. Przy każdym znaku
zostały umieszczone kropki, strzałki
oraz cyfry, które informują o kierunku
i kolejności wykonywanych ruchów.
Na końcu książki znajdują się ćwiczenia podsumowujące.

▪ format A4
▪ 40 str.

10 zł

311 szlaczków i zygzaczków – Ćwiczenia grafo
motoryczne usprawniające rękę piszącą

Przygotowanie do nauki pisania
HR 0002

HR 0077

MartaBogdanowicz
Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne wg Hany
Tymichovej. Propozycja składa się
z dwóch części: przewodnika metodycznego i 80 kart A4 z rysunkami
przygotowującymi dzie ci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
do pisania. Stopień trudności kart
podkreślony jest innym ro dzajem
koloru. Prezentowane ćwiczenia korygują również źle wykształcone nawyki ruchowe u dzieci starszych.

▪ format A4
▪ 12 str. + 80 kart

12 zł

HR 0027

AnnaSzczepańska
Jest to zbiór ćwiczeń przeznaczonych
dla dzieci od lat 7 oraz dla uczniów
starszych klas szkoły podstawowej
i gimnazjalistów. Zamieszczone tu
za dania, o par te na gra ficz nych
wzorach zwierząt, roz wijają motorykę rąk, doskonalą koordynację
wzrokowo-ruchową, spostrzeganie,
orientację kierunkową na płaszczyźnie kartki, koncentrację uwagi oraz
uczą cierpliwości. Książka została podzielona na dwie części – w pierwszej znajdują się 23 zadania dla dzieci młodszych, w drugiej
– tyle samo zadań dla dzieci starszych. Ćwiczenia ułożone są
od najłatwiejszego do najtrudniejszego.

▪ format A4, 72 str.

▪ format A4, 92 str.

zł

trudności w czytaniu i pisaniu

Uczę się pisać

21 zł

RenataHływa
Książ kę przygo towano
z myślą o dzieciach, u których obser wuje się specyficzne trudności w nauce
pisania. Rysowanie przedstawionych tu szlaczków
sprzy ja ksz tałtowaniu
płynności i pre cy zji ruchów ręki piszącej, doskonaleniu techniki pisania, ćwiczeniu koncentracji uwagi oraz
roz wijaniu spostrzegawczości. Systematyczne wykonywanie
ćwiczeń powoduje u dziecka wyrobienie nawyku prawidłowego
trzymania przyboru do pisania (lub rysowania) oraz przyjmowania w tym czasie odpowiedniej pozycji (plecy wyprostowane,
właściwe ułożenie rąk na stoliku).
zł

▪ format A4, 108 str.

15

25

Szlaczki graficzne
Ze staw szlacz ków gra ficz nych wspo ma
gających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietu
dołączone są magnesy. Szlaczki podzielone
są na trzy stopnie trudności zaznaczone
kolorem oraz odległościami linii w szlaczku.
Zgodnie z zasadą stopniowania trudności,

każdy z poziomów prezentuje ćwiczenia,
które nawiązują zarówno do poziomu niż
szego jak i wyższego. W każdym z zestawów
występują 4 plansze, wykonane z tworzywa
(98 x 17 cm), po których można pisać sucho
ścieralnymi mazakami.

Szlaczki graficzne – Zestaw I zielony
NS 3007
Linia 2–1,5cm. Przeznaczony dla dzie ci od 3 lat.
W zestawie występują: ślimaki do ćwiczeń w kreśleniu
krzy wej w prawą i lewą stronę, dodatkowo zaznaczone są punkty rozpoczęcia i zakończenia kreślenia linii,
wąż do ćwiczeń w rysowaniu krzy wej na dłuższym
odcinku, góry do ćwiczeń w kreśleniu łamanej z zaznaczonymi punktami łączenia poszczególnych jej
odcinków. Dodatkowymi elementami są krótkie odcinki tworzące promienie słoneczne, jeże utworzone
na bazie tzw. leniwej ósemki do ćwiczeń w płynnym
rysowaniu krzy wej zamkniętej.

80 zł

Szlaczki graficzne – Zestaw II niebieski
NS 3008
Linia 1 cm. Przeznaczony dla dzieci od 4 lat. W zestawie występują: drzewa do ćwiczeń w płynnym rysowaniu pętli z zaznaczeniem kierunków kreślenia linii,
parasolki do ćwiczeń w kreśleniu linii literopodobnych
i krótkich prostych, podwójny szlaczek do kreślenia
ciągłych półkoli i pojedynczych pętelek, podwójny
szlaczek do kreślenia ciągłych półkoli o różnej wielkości i ciągłych literopodobnych pętelek.

80 zł
Szlaczki graficzne – Zestaw III czerwony
NS 3009
Linia 1–0,3 cm. Zestaw dostosowany dla dzieci od 6
lat. W zestawie występują: podwójny szlaczek do kreślenia łamanych ciągłych z 1 cm odstępem, dwa razy
podwójny szlaczek do kreślenia literopodobnych wzorów po śladzie kropkowym.

80 zł

26

Stemple – Szlaczki graficzne

342 000

DN 2656

Zestaw kart do ćwiczeń graficznych, na bazie których dziecko
usprawnia koordynację psycho-ruchową wykonując proste kształty
wkomponowane w zabawne rysunki. Zaletą kart jest ich podział
na trzy pola: mały rysunek końcowy – rezultat pracy, większy
z wyodrębnionymi znakami graficznymi zawartymi w ćwiczeniu
i największy z polem do pracy. Taka zasada małych kroczków
pozwoli na łagodne i przyjemne opanowanie trudnej sztuki pisania. Do zestawu dołączono przezroczyste koszulki, dzięki którym
łatwo dokonać korekty oraz usunąć wyniki pracy przed przejściem
do następnego ćwiczenia.

Komplet stempli będący uzupełnieniem ćwiczeń wykonywanych
ze Szlaczkami graficznymi. Wygodny drewniany uchwyt. Niezwykle pomocne w procesie edukacji dziecka, szczególnie podczas
ćwiczeń grafo-motorycznych. Stemple pomogą również pięknie
ozdobić wszelkie prace plastyczne – ramki, laurki itp.

▪ 7 szt.; wym. 12,5 x 2,8 cm

30 zł

▪ 30kart,uwzględniającychzasadęstopniowaniatrudności;4teczki–koszulki
30 x 21 cm; 8 mazaków; instrukcja; od 4 lat

195 zł

trudności w czytaniu i pisaniu

Maxiwarsztaty graficzne

Warsztat graficzny 1
NS 0005
Karty z wzorami o różnej skali trudności, ćwiczące umiejętność prowadzenia linii po wyznaczonym torze.

▪ od 4 lat; 4 teczki z tworzywa o wym. 21 x 30 cm; 30 kart z wzorami;
10 zmy walnych mazaków

104 zł

Warsztat graficzny 2
NS 0006
Karty z bardziej skomplikowanymi wzorami, wymagającymi większej precyzji przy ich odtwarzaniu. Ruchy
dziecka stają się płynniejsze i bardziej dokładne.

▪ 4 teczki z tworzywa o wym. 21 x 30 cm; 30 kart z wzorami; 10
zmy walnych mazaków; od 5 lat

104 zł

27

nowość

Zaczynam pisać cz. 2
WS 0015

7 zł

AnnaSowińska
Zeszyt przeznaczony do indy widualnej
pracy z dzieckiem, który uczy się pisać i czytać, przydatny podczas zajęć z terapii pedagogicznej oraz w domu. Utrwala poznane
podczas zajęć umiejętności i wspiera dzieci
z trudnościami w nauce. Sympatyczna zebra Zuzia pomaga w opanowaniu trudnej
sztuki pisania. Zawarte w zeszycie ćwiczenia zostały ułożone według zasady stopniowania trudności. Praca z zeszytem wspomaga nie tylko kształtne pismo, pierwsze
działania matematyczne, umiejętność czytania ze zrozumieniem, ale i logiczne myślenie. Bogate, utrzymane w ciepłym klimacie
ilustracje zapoznają dziecko z otaczającym
go środowiskiem.

Ćwiczenia roz wijające
sprawność ruchową ręki...
RB 0017

Kreślę i łączę litery – wersja z pę
telkami
RB 0004

KatarzynaRocławska-Dąbecka
Ćwiczenia rozwijające sprawność
ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową. Zbiór ciekawych,
przykładowych ilustracji do obrysowywania jednym ciągłym ruchem
wraz z komentarzem metodycznym.
Opracowany zgodnie z zamysłem
Hany Tymichovej.

23 zł

BronisławRocławski
Zeszyt pomaga dzieciom w trudnej nauce
poprawnego sposobu kreślenia liter i ich łączenia. Na poszczególnych stronach książki
ukazane są wzory wszystkich liter i cyfr wraz
z wyraźnie przedstawionym punktem wejścia
i kierunkiem kreślenia.

▪ format 17 x 24, 68 str.

25 zł

▪ format B5, 32 str.

Labirynty magnetyczne – Mrówki
ST 3902
▪ 45 x 32 cm

27 zł

nowość

159 zł
Plansza manipulacyjna
magnetyczna
NS 3058

Labirynty magnetyczne – Myszki
ST 3900
▪ 45 x 32 cm

27

zł

nowość

28

nowość

Zabawa z magnetycznym labiryntem to
prawdziwe łączenie przyjemnego z pożytecznym. Przemieszczenie metalowych kuleczek przy pomocy magnetycznych pisaków
sprzyja doskonaleniu koordynacji wzrokowo – ruchowej i stanowi ciekawe ćwiczenie
grafomotoryczne usprawniające pracę rąk.
Pokonywanie labiryntu rozwija orientację
przestrzenną i kształci umiejętność rozróżniania kierunków. Możliwość pracy dwoma
pisakami jednocześnie przekłada się nato-

miast na lepsze utrwalanie świadomości ciała (jego prawej i lewej strony) oraz doskonale
stymuluje widzenie peryferyjne. Magnetyczny labirynt, poprzez ciekawą zabawę, idealnie przygotowuje do rozpoczęcia trudnej
sztuki pisania.
Obecność plastikowej szybki i stałego mocowania pisaków zapobiega gubieniu się
elementów zestawu.

▪ wym. 40 x 40 cm

35 zł

Magnetyczne szlaczki to pomoc edukacyjna dla dzieci
doskonalących umiejętności grafomotoryczne lub dzieci
o obniżonej sprawności manualnej. Wodzenie metalowej
kuleczki po śladzie (przy pomocy magnetycznego pisaka)
rozwija koordynację wzrokoworuchową, ćwiczy prawidło
we kreślenie wzorów literopodobnych i utrwala prawidłowy
sposób trzymania narzędzia do pisania.

Uchwyty do pisania
TR 2210
Komplet wygodnych uchwytów do pisania, które
skłaniają dzieci do prawidłowego chwytu ołówka lub kredki.

▪ 10 szt.

Szlaczki
magnetyczne 2

trudności w czytaniu i pisaniu

Szlaczki magnetyczne

NS 3057
▪ wym. 35 x 15 cm

55

Nasadka profilowa
Nasadka
profilowana
NS 0902

139 zł

zł

Nasadka z elastycznego tworzywa pozwala nauczyć
lub skorygować sposób ułożenia palców.

▪ 15 szt. w 5 kolorach

Szlaczki
magnetyczne 1
NS 3056
▪ wym. 35 x 15 cm

Nasadki trójkątne
HR 1000

20

139 zł

zł

Nasadki na kredkę i ołówek o przekroju trójkątnym,
wykonane z tworzywa sztucznego. Zapewniają prawidłowy chwyt przyboru do pisania.

nowość

▪ 10szt.(5szt.ośr.7mmi5szt.ośr.6mm)

Alfabet – Małe litery pisane szorstkie
TO 0025
Na 32 płytkach, pokrytych w zależności od rodzajów głosek (samogłoski
– czer wone, spółgłoski – niebieskie) różnym kolorem tła, znajdują się małe litery pisane. Poprzez
wodzenie palcem po szorstkiej powierzchni
liter dziecko poznaje nie tylko kształt liter,
prawidłowy kierunek wodzenia palcem,
ale i pobudza swoją
per cep cję sen soryczną.

▪ 32 znaki literowe;
wym. od 12 x 16 cm
do 16 x 24 cm; wym.
pudełka22,5x15,5
x 11 cm

328

zł

Alfabet
– Wielkie litery pisane szorstkie
TO 0026
Seria liter polskiego alfabetu pisanego,
uzupełnienie kompletu TO 0025. Każda z płytka z literą umieszczona została w drewnianym pudełku.

▪ 29 znaków literowych; wym. od 19 x
19 cm do 16 x
24 cm; wym.
pudełka22,5
x 15,5 x 11
cm

348 zł
29

Glottodydaktyka
Klocki LOGO
RB 0001
Ze staw 44 liter (150 kloc ków)
w funkcjonalnym opakowaniu. Każdy klocek to 4 podstawowe warianty
zapisu litery: wielka i mała drukowana oraz wielka i mała wpisana
w liniaturę). Dół zawiera szlaczek
stanowiący punkt odniesienia, co
umożliwia poprawne zapamiętanie
kształtu litery. Pomoc zatwierdzona
przez MEN.

150 zł

Podstawki do klocków LOGO

Plansze do początkowej nauki czytania

RB 0003

RB 0006A

▪ 2 szt.; 30 x 5 cm

BronisławRocławski
Trzy plansze A3 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.

14 zł

17 zł
Instrukcja do klocków
LOGO
RB 0002
BronisławRocławski

▪ instrukcja zawiera propozycje zadańićwiczeń

25 zł

Dy waniki Glottodydaktyczne
RB 0010
Korzystanie z dy wanika doskonali koordynację
wzrokowo-ruchową oraz analizę fonemową. Na
całość składają się dwa dy waniki: jeden z literkami
podstawowymi, a drugi z literkami niepodstawowymi z zaznaczonym na nich kierunkiem kreślenia.
Wykonany z tworzywa, dzięki czemu łatwo na nim
zarówno kreślić litery jak i usuwać efekty pracy.
Wygodny w użyciu w warunkach przedszkolnych
czy plenerowych.

▪ 2 szt.; wym. 89,5 x 89,5 cm

30

290 zł

RB 0018
Wózek pełen drewnianych klocków z literami (w czterech fonemach, mała i wielka pisana w liniaturze; mała i wielka drukowana), cyframi oraz ze znakami matematycznymi i interpunkcyjnymi. Zielony szlaczek u dołu każdego z klocków
umożliwia właściwe umieszczanie i postrzeganie liter. Wielkość klocka ułatwia
manipulacje i szybkie odczytywanie naniesionych na nich znaków.

2 200 zł
trudności w czytaniu i pisaniu

Klocki duże drewniane do demonstrowania i zabawy

▪ 150 klocków o wym. 6 x 6 x 16 cm.

Nauka ortografii
z glottody wanikiem

Alfabet ruchomy GLOTTO
RB 0015

RB 0046
BronisławRocławski
Poradnik wyjaśnia w przystępny sposób istotę
i znaczenie pomocy dydaktycznej, jaką jest
dy wanik glottodydaktyczny. Liczne propozycje zabaw zawar te w poradniku pokazują
jak w atrakcyjny, ruchowy sposób pomagają
przyswajać ojczysty język.

19 zł

Zestaw 150 drewnianych, dwustronnych tabliczek zawierających małe i wielkie litery alfabetu wpisane w liniatury
oraz cyfry i znaki. Za ich pomocą można układać wyrazy
podstawowe lub zapisy prostych działań matematycznych.
Całość zawieszona na funkcjonalnym stelażu ułatwiającym
zarówno segregowanie, jak i przechowy wanie alfabetu.

▪ wym.tabliczek6x16cm;wym.„tablicy”porozłożeniu120x100
cm

790 zł
31

Paleta
– Wyprawka
pierwszoklasisty
TL 1021
Pale ta – Wy praw ka za wiera ze staw kontro lny: o krągłą, drew nia ną pod stawę
z 12 drew nianymi klockami
w 6 kolorach, 2 tarcze blanco
oraz 12 tematycznych tarcz ze
zbiorem zabaw w formie obrazkowej.Zabawy opar te na
podstawowych założe niach
programowych nauczania zintegrowanego, dla dzieci w wieku od 6 lat.

62 zł

Co to jest PUS?

Uniwers alny Sys tem Edukac ji, który łączy w sobie naukę,
zab awęisam okontrolę,wyc how uje,kształtującos obowość
icharakter,uczywytrwałościisam odzielności.Przeznaczony
dladzieciod4do12lat.Jestzalec anyprzezMinisterstwo
EdukacjiNarod owej.OtwieramyZestawKontrolnyiprzekładamywszystkieklockidogórnejczęścitak,abycyfrynaklockachbyływid oczn e.Otwieramywyb ranąksiążeczkę,zapoznajemysięzpolec eniemiprzystęp ujemydowykonywania
ćwic zenia.Porozwiązaniuwszystkichzadań,klockiznajd ują
sięwdoln ejczęściZestawuKontroln eg o,wporządkuwynikając ymzudzielonychodp owiedzi.ZamykamyZestawKontrolny,odwrac amygoipon ownieotwieramy.Widzimyteraz
ułożonyzklockówtrójkolorowy,reg ularnywzór.

Zestaw Kontrolny PUSstandard
TL 9114
Wykonany z plastiku, trwały i poręczny. Przy
zakupie udzielana jest bezterminowa gwarancja.

▪ wym. 26 x 10,5 cm

32

36 zł

Seria PUS

Ksią żecz ki za wie rają gry i za bawy o gól
norozwojowe w formie obrazków przeznaczone
dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających
naukę w szkole. Poruszają tematykę: rozróżnia
nie odległości, kształtu i wielkości, dobieranie
obrazków, zestawianie całości z pojedynczych
elementów, zapamiętywanie szczegółów i ich
pamięciowe odtwarzanie.

▪ format 14 x 26 cm, 24 str.

To już potrafię

KsiążeczkiTojużpotrafięprzeznaczonesądladzieciwwiekumłodszymszkolnym.Zawierająbogatyiuporządkowanymateriałutrwalająco-sprawdzający,któryobejmujezagadnienia:matematyczne,środowiskaspołeczno-przyrodniczego,kształceniajęzykowego,oparte
nazałożeniachprogramowychnauczaniazintegrowanego.Poznawanie,opanowanieiutrwalaniemateriałuzzakresutrzechprzedmiotówdajemożliwośćosiąganiaprzezdziecicorazwyższegostopnia
samodzielności,myślenia,rozumowaniaisprawnościdziałania,co
służyćmożebezpośredniorozbudzeniuichzainteresowańpoznawczychikształtowaniupozytywnejmotywacjiuczeniasię.

Idę do szkoły 1
TL 1003

13 zł
Idę do szkoły 3
TL 9169

13 zł
Idę do szkoły 4
TL 1031

Łatwe ćwiczenia
do nauki czytania
MałgorzataChromiak

Seria4książeczekmającychnaceluprzybliżenie
dzieciomzagadnieńzwiązanychwliterami,sylabami,
spółgłoskamiisamogłoskami.Dziękicałejseriiksiążeczekdzieckouczysię:odczytywaniawyrazów1-,
2-sylabowychiichłączeniazodpowiednimiobrazkami;odczytywaniacałychwyrazów1-i2-sylabowych
zszeregupoznanychliter;odczytywaniaiłączenia
wparyrymującychsięwyrazów1-sylabowych;wyodrębnianialiterrozpoczynającychnazwyobrazków;
określaniakolejnościliterwalfabecie;utrwalaniapojęciasylabyiokreślaniajejpozycjiwwyrazie;uzupełnianiawyrazówbrakującymisamogłoskami.

▪ format 26 x 14 cm
▪ 24 str.

13 zł

Łatwe ćwiczenia
do nauki czytania 2

13 zł

Łatwe ćwiczenia
do nauki czytania 4
TL 1048

TL 1077

13 zł

To już potrafię 3
TL 1078

13 zł

Pytania i odpowiedzi

Książeczki 100 pytań i odpowiedzi jest tytułem skierowanym do dzieci
przedszkolnych i szkolnych, tych, które nie potrafią jeszcze samodzielnie
czytać i tych, które z czytaniem już dobrze sobie radzą. Wszystkie ćwi
czenia zostały zaprezentowane w formie quizu, który nie sprawia nawet
najmłodszym dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci formułowa
nia pytań i wyszukiwania odpowiedzi. Specjalny dobór czarno – białych
ilustracji jest zamierzony, ponieważ zmusza dzieci do logicznego myśle
nia, pobudza ich wyobraźnię, zachęca do samodzielnych obserwacji
i doświadczeń. Stanowi dobry materiał wyjściowy do kolorowania,
ucząc dzieci posługiwania się kredkami oraz kształci ich sprawność
ruchową. Poszczególne zadania poszerzają wiedzę dziecka o najbliż
szym otoczeniu, ponieważ oparte są na doświadczeniach z życia
codziennego i dotyczą jego najróżniejszych aspektów: zdrowia, higieny,
ruchu, właściwego odżywiania, a także świata roślin i zwierząt. Czarno
– białe ilustracje stanowią bardzo dobry materiał do kolorowania. Dzieci
uczą się posługiwania kredkami i kształcą sprawność manualną.

100 pytań
i odpowiedzi 1
TL 1008

13 zł

100 pytań
i odpowiedzi 2
TL 1024

13 zł

13 zł

Łatwe ćwiczenia
do nauki czytania 3
TL 1047

To już potrafię 2

▪ format:16,8x23,5;32str.

Łatwe ćwiczenia
do nauki czytania 1

TL 1046

TL 1076

13 zł

13 zł

TL 1045

To już potrafię 1

trudności w czytaniu i pisaniu

Idę do szkoły

100 pytań
i odpowiedzi 3
TL 1013

13 zł

100 pytań
i odpowiedzi 4
TL 1023

13 zł

13 zł
33

Gramatyka na wesoło
Gramatyka na wesoło 1 to pierwsza książeczka z serii „Gramatyka
na wesoło” jest próbą nowego spojrzenia na zagadnienia gramaty
ki języka polskiego. Dziecko nie znajdzie w niej, jak w podręczniku,
odpowiedzi na wszystkie pytania związane z gramatyką języka pol
skiego. Ma ona na celu przystępniejsze i bardziej przejrzyste ujęcie
trudnych dla dziecka zagadnień – przekształcenie żmudnej nauki
pisowni wyrazów w sprawdzoną zabawę z PUSem. Zapro
ponowane w nich ćwiczenia poszerzają znacznie wiedzę dziecka
o poznanych częściach mowy i ich związkach wyrazowych. Dają
możliwość praktycznego zastosowania wyrazów bliskoznacznych,
przeciwstawnych, zdrobnień, a także różnych form przymiotnika,
liczebnika czasownika. Nowatorskim rozwiązaniem są ćwiczenia
czytania ze zrozumieniem oparte na znanych baśniowych watkach
przygód królewny Śnieżki. Dzięki tej zabawie dziecko będzie mogło
nie tylko sprawdzić prawidłowość rozwiązania, lecz także samo
dzielnie, bez czyjejkolwiek pomocy, poprawić ewentualne błędy
i utrwalić znajomość poznanych zasad.

Rzeczownik 1
TL 1053

13 zł

HalinaCybulska
Ze staw ćwi czeń ję zy ko wych
utrwalających poję cie rze czownika, łą czących e lementy gramaty ki, fra ze ologii i sty listyki.
Ćwi cze nia o par te są na konkret nym ma te riale, dzię ki które mu dzie ci odkry wają najważniejsze cechy i funkcje czę ści
mowy, pozna ją pod stawowe
zasady ortogra ficz ne zwią zane z pisow nią rze czow ników,
a także ich związ ki wy ra zowe.
Ksią żeczka może zainspirować
na uczyciela do trak towania ćwiczeń gra matycz nych jako inte gral nej czę ści pracy nad doskona leniem mowy u cznia.

▪ format 16,8 x 23,5 cm
▪ 32 str.

Co robi?, Co robią?
TL 1051

13

zł

HalinaCybulska
Książeczka przeznaczona dla
dzieci w klasach I-III. Zawiera
zabawy i ćwiczenia związane
z kształtowaniem i utrwalaniem
pojęcia czasownika i jego funkcji w języku polskim; dostarcza
dzieciom okazji do obser wacji
użycia czasownika w różnych
kontekstach i sy tuacjach, mówienia na poziomie wyrazów,
związków wyrazowych, zdań
i dłuższych wypowiedzi, doskonali umiejętności posługiwania się tą częścią mowy. Zawarty w książeczce materiał językowy uporządkowany został zgodnie z zasadą stopniowania
trudności, łączy zagadnienia gramatyki, frazeologii, stylistyki.
Z powodzeniem może być wykorzystywany przez nauczyciela
w kształceniu zintegrowanym do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu
oraz w doskonaleniu pracy własnej dziecka.

▪ format 16,8 x 23,5 cm
▪ 32 str.

34

Gramatyka
na wesoło 1

Gramatyka
na wesoło 2

TL 1074

TL 1075

13 zł

13 zł

Rzeczownik 2

13 zł

TL 1054

HalinaCybulska
Zbiór ćwiczeń i zabaw językowych kształtujących i utrwalających pojęcie rzeczownika. Przeznaczony jest dla dzieci,
które poznały tę część mowy w podstawowym zakresie i potrafią odnaleźć
rzeczownik w grupie innych wyrazów,
określić py tanie, na które odpowiada, i liczbę, w której występuje. „Rzeczownik 2” to ćwiczenia poszerzające
i utrwalające wiadomości na temat rzeczownika i jego roli w języku polskim.
Pokazują tożsamość wyrazu pomimo
jego różnych form deklinacyjnych, bogactwo języka wynikające z możliwości tworzenia wyrazów pochodnych, a także przybliżają podstawowe zasady ortograficzne zawiązane
z pisownią rzeczowników. Wskazują związki i zależności zachodzące
pomiędzy rzeczownikiem a innymi częściami mowy. Ćwiczenia mają
formę zabaw językowych, łamigłówek i komiksów, są barwnie i humorystycznie ilustrowane.

▪ format 16,8 x 23,5 cm
▪ 32 str.

Jaki? Jaka? Jakie?
Przymiotnik
TL 1052

nowość

DorotaZdybel
Książeczka jest poświęcona ksz tałtowaniu pojęcia przymiotnika. Proponowane ćwiczenia i obser wacje językowe
pomogą dziecku odkryć najważniejsze
cechy i funkcje tej części mowy, dostarczając ciekawego słownictwa i okazji do
posługiwania się nimi w różnych sytuacjach. Szczególnym walorem jest połączenie nauki z zabawą i działaniem.

▪ format 16,8 x 23,5 cm,
▪ 32 str.

13 zł

AG 4911

28 zł

Układanka edukacyjna może służyć w nauczaniu początkowym jako pomoc dydaktyczna. Jest przeznaczona dla
starszych przedszkolaków i dzieci z klas początkowych
szkół podstawowych. Układanka zawiera 48 rysunków,
które ilustrują 16 zestawów przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym..
Zestaw gry zawiera :

▪ 24dwustronne,twardekartonikiowymiarach7,7x7,7cm,36dwustronnych twardych tafelków o wymiarach 7,8 x 2,2 cm oraz sztywna
planszaz„zagłębieniami”.

Ortografia
Seria książeczek „Ortografia” służy
utrwalaniu i pogłębianiu zasad zapi
su wyrazów z trudnościami ortogra
ficz nymi oraz za in te reso waniu
dziecka ortografią. Zawarte w ksią
żeczkach ćwiczenia przygotowują
dziecko do zadawania pytań, uświa

damiają problem błędu, uwrażli
wiają na błąd, rozbudzają czujność
ortogra ficz ną. Za miesz czo ny na
końcu każdej książeczki słowniczek
stanowi wystarczającą podbudowę
do utrwalania pisowni wyrazów
z czynnego słownika dziecka.

▪ format 16,8 x 23,5 cm
▪ 32 str.

óu

chh

rzż

TL 1016

TL 1018

13

zł

13

zł

Gra słowna – Scriba
AL 0093
Dwie różne wersje najatrakcyjniejszej i najbardziej emocjonującej gry słownej. Zasady gry
uczą i zmuszają graczy do używania poprawnych form gramatycznych. Uczestnicy gry po-

IM 0021
MariaGuśpiel
Bajkowi bohaterowie: Grześ i lalka Magda zapoznają dzieci z zasadami pisowni z „ą”, „ę”, „om”
i „em”. W opanowaniu poprawnej pisowni pomogą
liczne ćwiczenia.

▪ format A4
▪ 64 str.

16 zł

zmiękczenia

TL 1017

13

W bajkowym świecie ortografii

trudności w czytaniu i pisaniu

nowość

Stopniowanie
przymiotników

zł

TL 1019

13 zł

szerzają swoje słownictwo. Ciekawe zasady
rywalizacji w połączeniu z rekwizytami sprawiają, że „Scriba” jest interesującą grą dla każdego kto umie czytać i pisać. To gra, dzięki której ćwiczy się koncentrację, logiczne myślenie
i wyobraźnię. Ilość graczy: 1-4

▪ Wiek:od9lat
▪ Wymiarypudełka:38,3x25,7x5,5cm

79 zł
nowość

35

Bim Bom
– loteryjka

Quiz ortograficzny
GR 0034

46

Gra umożliwia wzrokowe zapamięty wanie poszczególnych wyrazów,
co jest kluczem do opanowania orzł tografii. 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”.

▪ 1–6graczy,36żetonówzliterami(śr.3,5
cm),80żetonów-biedronek(śr.2cm),90
kart(wym.7x9,2cm),czytnikzfolii
(wym.4,5x7cm),instrukcja

GR 1228

nowość

Loteryjka zawiera plansze pełne dźwię ków:
sala koncer towa, rozśpiewane przedszkole,
gwarna ulica i bajkowa
wieś. Na płycie CD nagrane są dźwięki, które
należy odsłuchać i odnaleźć ich źródło.

▪ 4plansze,32kółeczkazobrazkami,płytaCD,instrukcja, od 4 lat

39 zł

Puzzle kwiatki – u, ó, rz, ż, ch

42

TL 1057

zł

Puz zle Edukacyjne – Or tograficzne Kwiatki
(niewymienne: ó, u, rz, ż, ch, h) przeznaczone
są dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, a także starszych, które nie opanowały jeszcze pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Komplet zawiera ćwiczenia, które
ksz tałcą umiejętność poprawnego pisania
wyrazów z niewymiennymi: ó, u, rz, ż, ch, h.
Ta grupa wyrazów przysparza dzieciom najwięcej trudności, ponieważ ich pisownia nie
opiera się na żadnej z reguł ortograficznych.
Dlatego zaproponowana forma nauki poprzez
atrakcyjną zabawę w układzie puzzli skutecznie wpły wa na zapamięty wanie i utrwalanie
pisowni tych wyrazów. Dodatkowym elementem, wspierającym proces zapamięty wania, są
obrazki znajdujące się na planszy, ilustrujące
kolejne wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Puzzle służą do zabawy indy widualnej
i grupowej.

Państwo, miasto, rzeka...
GR 0021
Losujemy literę i dziedzinę. Który z graczy
wypisze wię cej rze czowników, ten wygra
rundę.

▪ kasetka o wym. 15 x 10 cm; 3 karty tematyczne; dla
2–6 graczy; od 8 do 99 lat

119

zł

7 walizek – Inteligencje wielorakie
w nauczaniu ortografii
HR 0072
DanutaGmosińska,VioletaWoźniak
Jest to pozycja adresowana do terapeutów oraz
na uczycieli ję zy ka pol skiego w szko le podstawowej. Przed sta wio na w niej me to da zakłada, że każdy z nas posiada nie jedną, a siedem różnych inteligencji (teoria H. Gardnera). Są
to: inteligencja słowna, wizualno-przestrzenna, logiczno-matematyczna, muzyczna, fizyczno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna. To,

36

Klocki ortograficzne Poly
DL 0001
Gra z ortogramami wyrazów, których pisowni nie da się wytłumaczyć regułami
ortograficznymi. Dziecko wykonuje ćwiczenia ortograficzno-słownikowe poprzez
grupowanie wyrazów wokół wyrazu podstawowego. Dostrzega w złożonym zapisie wspólną cząstkę dla rodziny wyrazów,
bada ich budowę. Rozwija przy tym tak
ważne procesy myślowe jak: porówny wanie, klasyfikowanie i przewidy wanie, wyobraźnię słów i wyobraźnię przestrzenną.
Gra nie tylko dla dzieci dyslektycznych,

30 zł
dysor tograficznych, dysgraficznych, ale
dla wszystkich, którzy mają kłopoty z ortografią. Karty rodzin zawierają: wyraz
podstawowy, ilustrację ułatwiającą zrozumienie znaczenia wyrazu i jego zapamiętanie przez skojarzenie: obrazek – podpis, 16 różnych wyrazów, obraz konstrukcji
przestrzennej oraz jej płaskiego roz winięcia; przysłowia, powiedzenia i cytaty z literatury będące przykładami użycia wyrazów w znaczeniu realnym lub przenośnym,
arkusze samooceny.

które z nich są dominujące, decyduje, jakie metody są najskuteczniejsze do przyswajania wiedzy, także ortografii. Autorki proponują ćwiczenia
i scenariusze zajęć, na których angażowane będą
wszystkie sfery. Dzięki temu wszyscy uczniowie
będą mieli szanse osiągnąć sukces, a lekcja zyska na atrakcyjności. Do książki dołączono teczki, w których znajdują się wszystkie potrzebne
teksty i inne materiały (m.in. karty pracy do skserowania). W teczce znajduje się także zbiór ponad 700 wyrazów z rz, ż, ó, u, h i ch do wycięcia
i wykorzystania w takcie zabaw (ortobanki).

▪ format A4,

63 zł

Percepcja wzrokowa
Mata z alfabetem

▪ mata winylowa o boku 137 cm; 5 nadmuchiwanych
kostek

149 zł
36zł

nowość

Szalona wieża
AG 7620

Z kloc
klocków
ków na
należy
leży ułożyć na równej powierzchni wieżę, tak aby powstało 16 poziomów składających się z 3 drewnianych bloków ułożonych równolegle,
równolegle, na przemian w stosunku
do po
poziomów
ziomów niższych. Kolorowe klocki należy wymieszać
wymieszać z białymi i układać je losowo.
Gra składa się 48 klocków:
– 6 czer wonych
– 12 niebieskich
– 40 naturalnych
Wiek powyżej 5-go roku życia

trudności w czytaniu i pisaniu

LR 0394
Duża mata winylowa z alfabetem. Dziecko
poprzez zabawy ruchowe utrwala sobie kształt kolejnych liter alfabetu. Gra daje wiele
możliwości prowadzenia ćwiczeń.

▪ ilośćgraczy1+

166 zł

Mata – Gra z al
alfabetem
fabetem

Mozaika na magnesie
NS 0542

TY 0287
nowość

▪ 122x244 cm

▪ 6 kolorów; 250 elem.; wym. od 2,5
cmdo5cm;grubość1cm

185 zł

Logiczne sześciany
NS 0311

185 zł

Zestaw sześciennych kostek w 4
kolorach (czer wonym, zielonym,
żółtym i niebieskim) do obser wacji i odwzorowy wania. Dziecko
ma za zadanie ułożyć sześciany w taki sposób, aby otrzymać
wzór z wylosowanej karty. Ilość
klocków pozwala na swobodne
konstruowanie. Komplet umieszczony w drewnianym pudełku.

▪ 10 kart ze wzorami o wym. 25 x 14
cm;4podstawkiodł.25cm;80klockówowym.2,8x2,8cm;wym.pudełka33x36x8cm

37

Gra – Kolorowe motyle
BU 2392
Gracze losują dla siebie karty i próbują ze brać odpowiednie przezroczyste skrzydła, tak aby po nałożeniu
wszystkich warstw uzyskać wzór motyla
z karty. Folie ze skrzydłami różnią się
wzorem i kolorem. Rzuty kostką skazują, które skrzydła należy pobrać. Gra
wprowadza najmłodszych w świat mieszania barw. Ciekawa gra roz wijająca
wyobraźnię i spostrzegawczość.

83 zł

▪ 4mot yle(wym.6,4x7,5cm);24paryskrzydełmot yla;18kartzmot ylami-od4lat

Sokole oko
AG 5475
Wspaniały zestaw gier edukacyjnych – ćwiczy spostrzegawczość, refleks i pamięć, daje wiele radości.
W zestawie aż 8 gier: Bystre oczko, Sokole oko,
Skojarzenia, Bingo obrazkowe, Bingo – Skojarzenia, Bingo – oczko, Zgadula, Niby Lotek.

▪ 4dwustronneplansze(23,6x16cm),
140żetonów(2,8x2,8cm),

Rok pary przyjaciół
DJ 7008
Układanka w kształcie koła ukazująca dwójkę przyjaciół w różnych porach roku, ich zabawy i czynności charakterystyczne dla
danego miesiąca.

▪ 48puzzlow ychelementów;śr.kołazewnętrznego65cm;wewnętrznego35cm;
wym.pudełka33x25,5x6cm

50 zł

38

26 zł

Dzień pary przyjaciół
DJ 7007
Koło wewnętrzne puzzli przedstawia dwójkę przyjaciół wraz
z przedmiotami codziennego użytku, natomiast zewnętrzne
koło przedstawia formy spędzania czasu przez dzieci w różnych porach dnia.

▪ 48puzzlow ychelementów;śr.kołazewnętrznego65cm;wewnętrznego
35cm;wym.pudełka33x25,5x6cm

50 zł

Gra z cukierkami XXL

▪ plansza z tkaniny; 3 kostki z kolorami,
41 kolorowych drewnianych cukierków
o wym. 13 cm;od 4 lat

237 zł

Gra z cukierkami
BU 2408
Gra, której celem jest zebranie jak największej ilości cukierków w wyznaczonym
czasie. Każdy kolejny gracz szuka cukierka
w kolorach wyznaczonych poprzez rzut
trzema kostkami. Gra roz wija spostrzegawczość i ćwiczy refleks.

trudności w czytaniu i pisaniu

BU 5511
Gra, której celem jest zebranie jak największej ilości cukierków w wyznaczonym
czasie. Każdy kolejny gracz szuka cukierka
w kolorach wyznaczonych poprzez rzut
trzema kostkami. Gra roz wija spostrzegawczość i ćwiczy refleks.

▪ planszaztkaniny(śr.45cm),
3 kostki z kolorami, 41 kolorowych drewnianych
cukierków o wym. 7 x 2,5 cm, od 4 lat

83 zł

Gra z cylindrami
BU 2303
Gra może przebiegać według dwóch różnych zasad w zależności
od użytej kostki. Gracz rzuca kostką i pobiera odpowiedni cylinder (kolor lub ilość oczek wyznaczone przez kostkę). Zadaniem
graczy jest zbudowanie jak najwyższej wieży przez dokładanie
kolejnych cylindrów.

▪ 25 drewnianych cylindrów; kostka z kolorami; kostka z oczkami; od 4 lat

107 zł

Gra – Kształty

83 zł

BU 2414
Każdy gracz rzuca trzema kostkami, po czym szuka żetonu,
który zawiera wylosowane kształty. Zadanie nie jest łatwe.
Gra roz wija spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi.

▪ 41kolorowych,drewnianychżetonów(śr.3,5cm);3kostkizkształtami;
planszaztkaniny(śr.45cm);od4lat

39

Schattenmemory
RM 8021
Pomoc edukacyjna tupu memory. Przeznaczona m.in. dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Rozwija pamięć wzrokową i spostrzeganie,
wyobraźnię przestrzenną, utrwala słownictwo, umożliwia układanie historyjek, uczy porządku. Przejrzyste i zrozumiałe zasady gry
pozwalają ćwiczyć i tworzyć różnorodne zadania i zabawy: łaczenie w pary, układanie
prostych zdań, tworzenie historyjek, tworzenie
zbiorów, klasyfikowanie obrazków wg figur.

▪ Wzestawie:6szufladek,wkażdejpo26drewnianych
płytekzobrazkami.

650 zł

Percepcja s³uchowa

149

zł

Sześciany akustyczne
BE 1009
8 par pudełek wydających różne tony. Dają różne możliwości
zabawy, np. aby rozpocząć grę, należy wszystkie pudełka ułożyć na stole odwrócone szybką do blatu i wymieszać. Każdy
gracz wybiera dwa dowolne pudełka i potrząsa nimi. Jeśli dźwięk
wyda się taki sam, para jest jego. Aby sprawdzić wybór, uczestnik może zajrzeć przez szybkę. Jeśli jednak dziecko pomyliło się,
odkłada pudełko na miejsce. Gra toczy się do momentu odszukania wszystkich par. Dodatkowo istnieje możliwość uzupełniania
sześcianów dowolnie wybranymi produktami, np.: ryżem, klockami, koralikami itp. Tego rodzaju działanie umożliwiają łatwe
w demontażu szybki pudełek. Ciekawym elementem kostek są
nawiercone otwory w pozostałych trzech ścianach. Dziecko może
wykorzystać sześciany np. do tworzenia kalejdoskopu.

▪ 16pudełek

42 zł

Puszki dźwiękowe
NS 0427
4 pary dźwiękowych puszek wykonanych z lakierowanego drewna, co chroni je przed zabrudzeniem. Zadaniem dziecka jest odszukanie i dobranie do siebie
odpowiednich par. Przy każdej puszce zamontowany
jest wygodny uchwyt w postaci czer wonej kulki. Całość
umieszczona została w drewnianej podstawie.

▪ wym. podstawy 29 x 15,5 x 2,3 cm
▪ wym. puszek 6,7 x 6,7 x 4,7 cm
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Muzykalne jajka

16 zł

▪ 4 szt. o wys. 6 cm

Loteryjki dźwiękowe
Loteryjki dźwiękowe z barwnymi zdję ciami to idealne pomoce
edukacyjne do wstępnych ćwiczeń
doskonalących słuch fonematycz-

Gra – Zwierzęta
LL 1071

ny. Zadaniem dzieci jest rozpoznawanie niewerbalnych odgłosów pojawiających w otoczeniu, w domu,
w okolicy i kojarzenie ich z od-

49 zł

Gra – Znajome dźwięki
LL 1075

49 zł

Nagrania prezentują odgłosy otoczenia, zwierząt, maszyn, różnych czynności.

▪ 1płytaCD;40żetonów;4plansze20x20cmpo9
zdjęć;1–4graczy;od4lat

Gra – Tematy dźwiękowe

powiednią ilustracją na planszy.
To niezastąpione pomoce w ćwiczeniach analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

trudności w czytaniu i pisaniu

VO 4955
Minimarakasy w kształcie jajek. Każdy kolor wydaje
delikatnie inny dźwięk. Żółte jajko wydaje najwyższy
dźwięk, następne niższe dźwięki w kolejności: różowe,
zielone, niebieskie.

▪ 1płytaCD;40żetonów;4planszeowym.20x20cmpo9zdjęć;
1–4 graczy; od 3 lat

119 zł

337 131
Gra polega na rozpoznawaniu nagranych dźwięków: ogrodu, kuchni, ulicy, skweru, lasu i plaży.

▪ 50żetonów;płytaCD;6planszowym.22x34cm;1–12dzieci;od3lat

Lotto dźwiękowe Plum
337 221

125 zł

Rozpoznajemy dźwięki związane z czynnościami misia Pluma i łączymy je z odpowiednimi obrazkami. 36 dźwięków nagranych 4
razy w różnej kolejności: raz w kolejności zgodnej z obrazkami, 3
razy w kolejności zmienionej.

▪ 1płytaCD;12planszowym.33x11cm;40żetonówplastikow ychośr.3cm;
instrukcja; od 3 lat; 1–6 dzieci
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Książki audio

Książka audio
– Czer wony Kapturek i inne bajki

Seria wyróżnia się wspaniałą interpretacją
aktorską oraz bogatym udźwiękowieniem.
Każda bajka znajdująca się na płycie jest
czytana przez innego aktora. Liczne dialogi,
różnorodność podkładów muzycznych oraz
ciekawe efekty dźwiękowe pozwalają dzie
ciom przenieść się w bajkowy świat.
▪ Wymiary:135x190mm

AG 5529
AdamHutyra,BartoszKopeć,AgnieszkaŁopacka,
AgataOchota-Hutyra
Na płycie „Czerwony
„Czer wo ny Kap
Kapturek
tu rek
i inne...” znajdują
dują się na
następustępujące bajki: 1. Jaś i drzewo
drzewo
fasolowe 2. Ołowiany
Ołowiany
żołnie rzyk 3. Czerwony Kapturek 4. Jaś
i Małgosia 5. Kot w butach 6. Alladyn i cza
czarorodziejska lampa 7. Pi
Pinonokio w krainie zabawek
zabawek
8. Piękna i Bestia.

nowość

▪ Łącznyczasna
nagrania:
rania:60
60
minut 38 sek.

15 zł

Książka audio
– Złota rybka i inne bajki

Książka audio
– Kot w butach i inne bajki

AG 5512

AG 5057
TeresaDzielska,MichałKula,Mał
Kula, Małgo
orzataMarciniak,AdamHu
Adam Hutyra,
a,
AntoniRot,Ro
RobertRutert RutRut
kowski
Na płycie znajdu
ją się
dują
następujące bajki: 1. Lis
i Zając 2. O niesfor
sfornym
nym
koguciku 3. Dzikie gęsi
4. Zwierzęca chatynka
chatynka
5. Kot w butach 6. Zaczarowany kufer.

nowość

15 zł

15 zł
Książka audio
– Kopciuszek i inne bajki

Książka audio
– Śpiąca Królewna i inne bajki

AG 5505

nagrania
rania
▪ Łącznyczasna
78 minut 38 sek.

15 zł
42

nowość

▪ Łącznyy czas nag rania
rania
59 minut 52 sek.

▪ Łączn y czas nag rania
rania
56 minut 47 sek.

AdamHutyra,BartoszKopeć,AgnieszkaŁopacka,
AgataOcho
Ochota-Hutyra
Na płycie „Kop
„Kopciuszek
ciuszek i inne...”
znajdują się na
następujące
stępujące
bajki: 1. Brzydkie
Brzydkie Kaczątko 2. Kop
Kopciuszek
ciuszek
3. Tomcio Palu
luszek
szek 4.
Calineczka 5. Kruk
i Lis 6. Królowa Śniegu 7. Mała Sy
Syrenka
renka
8. Królewna Śnieżka
9. Latający dywan.

AdamHutyra,BartoszKopeć,AgnieszkaŁopacka,
Agata
Ochota-Hutyra
AgataOcho
Na płycie znaj
znajdują
dują się następujące bajki: 1. Rustępu
bino
binowy książe 2. Siedem kruków 3. Smok
Wawelski 4. Śpiąca
Śpiąca
królewna 5. Trzy małe
świnki 6. Złotowłosa
towłosa
i trzy niedź wiedzie 7.
Złota rybka.

AG 5064

nowość

TeresaDzielska,MichałKula,MałgorzataMarciniak,
AdamHutyra,An
Adam
AntoniiRot,Ro
Rot, Robert
ertRutRut
kowski
Na płycie „Śpiąca kró
królewlewna i inne...” znaj
znajdują
dują
się następujące bajki:
1. O leniwym MaciuMaciunowość
siu 2. O wilku 3. Kot
wojewoda 4. Spryka
Spryka
5. Śpiąca Królewna
lewna 6.
Alibaba i czterdziestu
rozbójników.

nagrania
rania
▪ Łącznyyczasna
65 minut 34 sek.

15 zł

Zajęcia dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych
Trudnośćjestnaturalnymzjawiskiem,zktórymwprocesienauczaniaspotyka
sięniemalkażdyuczeń.Możebyćonaczynnikiemstymulującym,motywu
jącymdowiększegowysiłku,aleiźródłemlicznychniepowodzeń,anawet
poważnąprzeszkodąwnauce,jeślizaczynaprzerastaćmożliwościdziecka
imimowkładanegowysiłkuuniemożliwiadalszedziałania.
Wprzypadkutrudnościwzdobywaniuumiejętnościmatematycznych
wymieniasięteocharakterzeintelektualnym,trudnościdotycząceniskiej
sprawnościmanualnejoraztrudnościopodłożuemocjonalnym.Wsytuacji
ichwystąpieniauczeń–mimowłożonegowysiłku–niepotrafiporadzić
sobienawetzestosunkowoprostymizadaniami,nierozumieichmate
matycznegosensuiniedostrzegazależnościmiędzyliczbami.Trudnością
okazujesięwtedynar ysowaniegrafuczynawetodpowiednizapisdzia
łania,alekkienapięcie,którezawszetowarzyszyrozwiąz ywaniuzadań,
zupełnieprzekraczamożliwościdzieciecejodpornościemocjonalnej.Dzie
ci,którenapotykająnategotypuproblemy,wymagająszczególnejtroski
zestronynauczycieli.Silnenapięcieemocjonalnetowarzyszącetrudnej
sytuacjimożebowiemprzekształcićsięwawersjędonaukimatematyki,
apogłębiającesięniepowodzeniamogąprowadzićdowycofaniasięze
wszelkichzadańwymagającychwysiłkuintelektualnegoiwefekciedo
prowadzićnawetdozwolnieniarozwojuumysłowego.
Zajęciadladziecizezdiagnozowanymitrudnościamiwzdobywaniuumie
jętnościmatematycznychpowinnymiećcharakterkorekcyjno–wyrównaw
czyiwdużejmierzebazowaćnaindywidualnejpracyzuczniem.Zaleca
siętuzwłaszczaedukacjęmatematycznąnapoziomieenaktywnym,od
wołującymsiędodoświadczeńdziecka,manipulacjiprzedmiotami,przeli
czaniemich(doskonalesprawdząsiętuwszelkiegotypuliczmany,których
wyjątkowobogatąofertęprezentujemyjużteraz).Osobistedoświadczenia,
zdobywanenadrodzewłasnych,praktycznychdziałańnaodpowiednio
przygotowanychpomocachdydaktycznych,sąbowiemnajlepszymspo
sobemnadostarczaniemateriałubadawczego,którymożnapoddawać
czynnościomintelektualnymiprzekształcaćwwiedzęikonkretneumiejęt
nościmatematyczne.
Serdeczniezapraszamywięcdozapoznaniasięznaszaspecjalnaoferta
pomocyedukacyjnych,którenietylkopozytywniemotywująswojacieka
wą,innowacyjnaformą,alesąprzedewszystkiminspiracjądoszerokiej
aktywnościintelektualnej.

nie po ma ga na uczycielom w u roz maicaniu zajęć i uła twianiu
dzie ciom przyswajania ma te riału, na to miast u czniom pozwa la
na lepsze zrozu mienie i o pa nowanie pod stawowych za gad nień
ma te matycz nych. Za war ty w pro gramach ma te riał jest skonstru owa ny pro blemowo, a u czniowie do wielu roz wią zań dochodzą sa mo dziel nie, przez co le piej u trwa lają zdo by tą wie dzę
i u mie jęt ności.
Pierwszy etap pracy – sprawdzenie wiedzy i poziomu umiejętności
matematycznych ucznia – odby wa się za pomocą testu wstępnego,
roz wiązy wanego przy udziale komputera. Nauczyciel, który przez
cały czas monitoruje wyniki i postępy podopiecznych, na podstawie rezultatów testu ocenia, czy uczeń opanował już materiał, czy
też może powinien roz wiązać więcej ćwiczeń poświęconych danemu problemowi.

3 600 zł

Matematyka – Terapia pedagogiczna
DP 0023

EduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna – Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę
i terapię zaburzeń w tym zakresie to oprogramowanie przeznaczone
przede wszystkim do pracy pedagogicznej z uczniami ze specyficznymi
trudnościami arytmetycznymi. To specjalistyczne narzędzie doskonale
się sprawdza także jako zestaw materiałów wspomagających regularną naukę matematyki na określonym poziomie. Produkt może być wykorzystywany zarówno podczas lekcji w klasie (na przykład z użyciem
tablicy interaktywnej), jak i w czasie pracy indywidualnej z uczniem.
Przygo towa ne z wielką sta ran nością o progra mowanie sku tecz-

eduSensus
Matematyka – terapia pedagogiczna
Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz
wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie składa się z następujących części:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Matematyka–terapiapedagogicznaMatŚwiatczęść1
Działanianaliczbach1–20.
Matematyka–terapiapedagogicznaMatŚwiatczęść2
Działanianaliczbachdo100.
Matematyka–terapiapedagogicznaMatŚwiatczęść3
Działanianaliczbachdo1000.
Matematyka–terapiapedagogicznaMatŚwiatczęść4
Działanianaliczbachwielocyfrowych.Ułamkidziesiętne.
Matematyka–terapiapedagogicznaMatŚwiatczęść5
Działanianaliczbachwielocyfrowych.Ułamki,procent y,czas,miaryiwagi.

Klik. Wyspa tajemnic
WS 0040
Zaginiony naukowiec, gadający
Tukan i sekretna misja dzielnego
Klika to wszystko, czego potrzeba, aby dziecko z przyjemnością
zagłębiło się w fascynujący świat
nauki. Klik wyrusza w pełną przygód wyprawę, zbiera rozsypane kryształy i odwiedza kolejne
Krainy. Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-9
lat. Zawiera zagadnienia zawarte w programie nauczania edukacji wczesnoszkolnej, których
trudność zmienia się wraz z kolejnymi etapami gry. Dzięki zabawie z Klikiem najmłodsi uczniowie roz winą m.in.:

▪ kompetencje matematyczne;
▪ umiejętnośćczytaniaipisania;
▪ umiejętnośćuczeniasięizapamięt ywania;
▪ podstawoweumiejętnościzzakresujęzyka angielskiego;
▪ wiedzęekologicznąiprzyrodniczą.

Treść gry jest zgodna z podstawą pro gramową e du ka cji
wczesnoszkolnej. Uzyskała także pozytywną opinię środowiska
psychologów dziecięcych.
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49 zł
nowość

▪ rozkładliczbynaturalnejnaczynniki;
▪ obliczaniepolapowierzchnifigurprostych;
▪ ważenieimierzenieprzedmiotów.

trudności matematyczne

Mierzenie masy
W czasie gry dziecko zapozna się z zagadnieniami matematycznymi dotyczącymi mierzenia masy – ważenia – z wykorzystaniem
wagi szalkowej i z użyciem odważników.
Nauczy się również zapisywać wyniki pomiarów wagi.
Figury geometryczne
Gra zawiera różnorodne ćwiczenia, które mają
za zadanie zapoznać dziecko z figurami geometrycznymi i ich nazwami. Dzięki atrakcyjnej
formie zabawy, maluch nauczy się rozpoznawać kształty i szacować ich rozmiar.

Wesołe miasteczko
– Matematyka na wesoło

60 zł

DP 0008

Klasy fikacja
Podczas pracy i zabawy z programu dziecko nauczy się także grupowania przedmiotów według
wybranej cechy (koloru, kształtu, przeznaczenia,
liczby) oraz tworzenia zbiorów. Użytkownik
wprawi się w wyodrębnianiu części wspólnej
zbiorów oraz w określaniu ich liczebności.
Zakres zagadnień:

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 rozwinie umiejętność logicznego myślenia,
spostrzegawczość i twórcze podejście do rozwiązywania zadań matematycznych.

▪ setkiinterakt ywnychćwiczeńmatematycznych;
▪ możliwośćśledzeniapostępówwnauce–rejestrwyników, tablica rekordzistów;
▪ zabawyćwiczącespostrzegawczość;
▪ stopniowalnypoziomtrudnościzadań;
▪ pomocwformiedźwiękowej;
▪ wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.

Arytmetyka
Podczas zabawy z programem dziecko poćwiczy umiejętność dodawania, odejmowania oraz mnożenia liczb. Nauczy się także
porówny wać poznane liczby z użyciem znaków mniejszości i większości oraz rozkładać
je na składniki.

Zawartość programu:

▪
▪
▪
▪
▪

dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1–30;
porównywanieliczbiokreślanieliczebnościzbiorów;
mnożeniejakododawaniejednakowychskładników;
liczbyjedno-idwucyfrowe;
ciągimalejąceirosnące;

wać tylko po przez po praw ne roz wiązywanie ćwiczeń. Ba wiąc się, jednocześnie
opanowuje wiele umiejętności matematycznych po budzających jego zdolności poznawcze, przede wszystkim myślenie operacyjne, pamięć
i sprawność manualną.
Zakres zagadnień:

60 zł

Stare zamczysko
– Matematyka na wesoło
DP 0017

EduRom Matematyka „Stare zamczysko” –
gra edukacyjna dla dzieci w wieku 8–9 lat
Gracz, który wcielił się w postać z gry, spóźnił się na wycieczkę klasową do starego zamczyska – miejsca pełnego pułapek. Cała
klasa znalazła się
w niebezpieczeństwie. Zadaniem użytkownika jest pomóc kolegom. Może ich urato-

Zawartość programu:

▪ setkiinterakt ywnychćwiczeńmatematycznych;
▪ możliwośćśledzeniapostępówwnauce–rejestrwyników, tablica rekordzistów;
▪ zabawyćwiczącespostrzegawczość;
▪ stopniowalnypoziomtrudnościzadań;
▪ pomocwformiedźwiękowej;
▪ wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.

▪ dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1–1000;
▪ mnożen ie i dzielenie liczb
1–100;
▪ zadaniazjednąniewiadomą;
▪ porównywanieliczb:oznaczanie
liczbymniejszejiwiększej;
▪ działanianaliczbachcałkowitychidziesiętnych;
▪ figuraprzestrzennaajejpodstawa;
▪ określaniednitygodnianapodstawie daty;
▪ określaniedatojednakowym
odstępieczasow ym;
▪ określaniemiarydługości.
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Fabryka za
bawek – Ma
tematyka na
wesoło

ZOO – Mate
matyka na wesoło
DP 0009
eduROM Matematyka,
ZOO – gra e dukacyjna dla dzie ci w wieku
6–7 lat

DP 0016
eduROM Matematyka,
Fabryka zabawek – gra
edukacyjna dla dzieci
w wieku 7–8 lat
Nocą, do małej fabryki zabawek, włamało
się dwóch zło dzie i
i zniszczyło wszystkie
urządzenia. Zadaniem
użytkownika gry jest
przeprowadzenie dochodzenia i wykrycie
sprawców włamania.
Podczas roz wiązy wania tej ma te matycznej zagadki, dziecko
napotka wiele zadań,
zł które stymulują jego
roz wój i zdolności poznawcze, a w szczególności myślenie operacyjne, pamięć oraz
sprawność manualną.

60

Arytmetyka
Dzięki grze edukacyjnej Fabryka zabawek dziecko rozwinie praktyczne
umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb od
1 do 100. Zebrane w grze ćwiczenia matematyczne pomogą w kształtowaniu rozumienia roli cyfry jedności i cyfry dziesiątek, a także
usprawnią zdolność posługiwania się liczbami w praktyce.
Figury geometryczne
Podczas zabawy z programem maluch napotka wiele zadań skupionych na rozpoznawaniu podstawowych figur geometrycznych, porówny waniu oraz konstruowanie innych figur z figur
podstawowych, które roz winą oraz ukształtują jego intuicję geometryczną.
Mierzenie i obliczenia pieniężne
W programie znajdują się ćwiczenia, które roz wijają w użytkowniku biegłość w obliczeniach z wykorzystaniem waluty – określanie ceny, kosztu zakupu oraz wydawanie reszty. Wpły wają one
na kształtowanie pojęcia pieniądza u dzieci.
Stosunki przestrzenne
Podczas roz wiązy wania ćwiczeń, które mają na celu roz wijanie
orientacji i wyobraźni przestrzennej, u dziecka kształtuje się także
umiejętność określania położenia i ruchu.
Zakres zagadnień:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

setkiinterakt ywnychćwiczeńmatematycznych;
możliwośćśledzeniapostępówwnauce–rejestrwyników,tablicarekordzistów;
zabawyćwiczącespostrzegawczość;
stopniowalnypoziomtrudnościzadań;
pomocwformiedźwiękowej;
wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.

Zawartość programu:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

46

uzupełnianieciąguliczbod1do100;
dodawanie,odejmowanie,mnożenie,dzielenieliczb1–100;
działaniawykorzystaniemwalut y;
porównywaniepólpowierzchnifigur;
odczyt ywaniewskazańzegara
obliczanierównicyczasunapodstawiewskazańdwóchzegarów;
obliczanie spadku lub wzrostu ceny;
szacowaniewysokościidługościprzedmiotów;

Oś fabularną gry eduka cyjnej ZOO sta nowi wy pra wa, w której
bierze udział użytkownik, a której celem jest
odszukanie sześciu zagro żonych ga tun ków
zwie rząt. Wszyst kie
ważne informacje o ich
środowisku naturalnym,
warunkach życia i zwycza jach są za war te
w specjalnym raporcie.
Dzięki zabawie w odnajdy wanie informacji,
zł dziecko rozbudza swoje zainteresowanie matematyką, roz wija aktywność twórczą oraz umiejętność skupienia
uwagi.
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Arytmetyka
Podczas zabawy z programem komputerowym, dziecko stopniowo
nabierze biegłości w dodawaniu i odejmowaniu liczb z użyciem znaków, w mnożeniu i dzieleniu, rozumianym, jako wielokrotne dodawanie
i odejmowanie tej samej liczby, a także w doliczaniu i odliczaniu oraz
w wykonywaniu działań arytmetycznych w myśli.
Figury geometryczne
Dzięki kilkunastu różnorodnym ćwiczeniom skupionym na rozpoznawaniu figur przestrzennych i płaskich, a także na obliczaniu i porówny wania powierzchni pól figur, dziecko wzbogaca swoją wiedzę o informacje o własnościach figur geometrycznych i roz wija wyobraźnię
przestrzenną.
Obliczenia pieniężne
Nauka i zabawa z programem pozwala dziecku na wykonanie wielu ćwiczeń z wykorzystaniem waluty (złoty, grosze), które skutecznie
ukształtują w nim pojęcie pieniądza.
Klasy fikacja
Wiele ćwiczeń zawartych w programie pozwala użytkownikowi na
nabycie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wybranej
cechy poprzez grupowanie, odgradzanie i rozsuwanie elementów,
a także na określanie liczebności zbiorów przy użyciu określeń takich
jak „mniej”, „więcej” i „tyle samo”.
Zakres zagadnień:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

setkiinterakt ywnychćwiczeńmatematycznych;
możliwośćśledzeniapostępówwnauce–rejestrwyników,tablicarekordzistów;
zabawyćwiczącespostrzegawczość;
stopniowalnypoziomtrudnościzadań;
pomocwformiedźwiękowej;
wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.

Zawartość programu:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dodawanieiodejmowanieliczbnaturalnychwzakresie1-20;
uzupełnianieiporządkowanieliczb1-100wciągu;
porównywaniepowierzchnipólfigurgeometrycznych;
znajdywanieszczegółow ychelementównawiększejilustracji;
grupowanieelementówwedługwybranejkategorii;
dodawanie liczb naturalnych z wykorzystaniem waluty;
łączeniefigurprzestrzennychzichpodstawami.

Niezwykłe
wakacje
– Matematyka
na wesoło
DP 0018

trudności matematyczne

e du ROM Ma tematyka, Niezwykłe
wakacje – gra edukacyjna dla dzieci
w wieku 8–9 lat
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 grazł cza wcielającego się
w jedną z postaci jest
zbadanie, dlaczego tak się dzieje oraz naprawienie szkód. Dziecko podczas
rozwiązywania zagadki może wykazać się sprytem, spostrzegawczością,
zręcznością i wiedzą matematyczną.
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Arytmetyka
Gra edukacyjna zawiera szereg ćwiczeń kształtujących praktyczne rozumienie roli cyfr jedności, dziesiątek i setek. Podczas zabawy dziecko nauczy się stosować własności działań oraz rozumieć i stosować własności
dodawania i odejmowania, opanuje tabliczkę mnożenia, przyswoi sobie
dzielenie i wykonywanie prostych działań na ułamkach oraz rozwiązywanie zadań tekstowych.
Figury geometryczne
Podczas nauki i zabawy dziecko rozwinie wyobraźnię przestrzenną poprzez wykonywanie ćwiczeń dotyczących konstruowania brył przestrzennych, szacowania ich objętości i wysokości oraz łączenia figur przestrzennych z ich podstawami.
Mierzenie i obliczanie pieniężne
Podczas zabawy z programem dziecko napotka ćwiczenia wykorzystujące
działania arytmetyczne do rozmaitych obliczeń związanych z mierzeniem
długości i wyznaczaniem pojemności. Wykona także wiele obliczeń pieniężnych typu cena – ilość – wartość. Ćwiczenia z użyciem zegara ukształtują
w nim świadomość czasu w skali dnia i w skali roku.

Zaczynam liczyć
WS 0033
AnnaSowińska
Zestaw różnorodnych ćwiczeń
mających na celu usprawnienie
dokony wania obliczeń w zakresie
10. Zawarte ćwiczenia pomagają
w opanowaniu pamięciowego liczenia oraz w odkry waniu własnej stra te gii licze nia. Do datkowym walorem książki jest jej
niezwykle ciekawa szata graficzna, której głównym bohaterem
jest sympatyczna zebra Zuzia.

▪ format 17,6 x 25 cm
▪ 32 str.

8 zł

Zakres zagadnień:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

setkiinterakt ywnychćwiczeńmatematycznych;
możliwośćśledzeniapostępówwnauce–rejestrwyników,tablicarekordzistów;
zabawyćwiczącespostrzegawczość;
stopniowalnypoziomtrudnościzadań;
pomocwformiedźwiękowej;
wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.

Zawartość programu:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dodawanie,odejmowanie,mnożenieidzielenieliczbwzakresie1–10000;
przedstawianiedziałańnagrafach;
stosowaniewłasnościdziałańar ytmet ycznych;
zapisywaniealgor ytmówdziałańpisemnych;
działanianaułamkach;
obliczeniazuż yciemwalut y;
odczyt ywaniewskazańzegara;
mierzeniedługościiwyznaczaniepojemności.
figur yprzestrzenneiichwłasności;
szacowanieobjętościbrył.

Przygotowanie do liczenia
051 243
Zestaw 40 kart pracy w skoroszycie, ze wska zów kami
metodycznymi. Porusza swoją tematyką dodawanie w zakresie 0-100, zaczynając od
monografii liczb, a kończąc
na prostych operacjach liczbowych. Karty ułożone według
zasady stopniowania trudności. Zawarte w nich ćwiczenia
pomagają w opanowaniu pamięciowego liczenia oraz w odkry waniu własnej strategii liczenia.
Dobrze ukryty rysunek stanowi element samokontroli dając dziecku
informację zwrotną poprawnie wykonanej pracy.

▪ format A4,
▪ 40 kart

15 zł
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Klik. Wielki
Wielki Pościg
Pościg
WS 0042

49

zł

nowość
Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczona jest
dla dzieci w wieku 7-11 lat. Zawiera zagadnienia z podstawy
programowej edukacji wczesnoszkolnej, których trudność zmienia się wraz z kolejnymi etapami gry. Druga część przygód odby wa się rok po pierwszej, podczas kolejnych wakacji.
Patrycy z Klekotem zabierają Klika w szaloną podróż dookoła
świata skonstruowanym przez profesora pojazdem. Klik wyrusza w kolejną pełną przygód wyprawę tropiąc AntyPata. Szukając sekretnych wskazówek odwiedza dziesięć różnych Krain
– państw, w których czekają na niego przeróżne zadania.
Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczona jest
dla dzieci w wieku 7-11 lat. Zawiera zagadnienia z podstawy
programowej edukacji wczesnoszkolnej, których trudność zmienia się wraz z kolejnymi etapami gry.
Dzięki zabawie z Klikiem dzieci roz winą m.in.:
– umiejętności matematyczne;
– umiejętność czytania i pisania;
– podstawowe umiejętności z zakresu języka angielskiego;
– umiejętność uczenia się i zapamięty wania;
– wiedzę przyrodniczo-geograficzną.
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Klik. Wehikuł czasu
WS 0041

49 zł

nowość
Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczona jest
dla dzieci w wieku 8-11 lat. Zawiera zagadnienia z podstawy
programowej edukacji wczesnoszkolnej, których trudność zmienia się wraz z kolejnymi etapami gry.
Trzecia część przygód rozpoczyna się chwilę po zakończeniu drugiej – jeszcze podczas tych samych wakacji, opowieścią o tym,
jak kilka lat wcześniej podczas pierwszych prób nad wehikułem
czasu miał miejsce tajemniczy wypadek, w wyniku którego zaginęła mama Misi – Patrycja.
Gracz wraz z bohaterami gry stara się roz wikłać nową zagadkę
poprzez odwiedzanie kolejnych Krain
i roz wiązy wanie umieszczonych tam zadań.
Zbadamy ponownie miejsce „wypadku” mamy Misi – Patrycji, odkryjemy co się jej faktycznie przytrafiło – jednocześnie natrafiając
na tajemniczych „Niewidzialnych”.
Dalsza część gry to akcja ratunkowa, gdzie jak to miało miejsce
podczas wcześniejszych misji, Klikowi towarzyszyć będzie kuzynka Misia oraz sympatyczny gadający tukan Klekot.
Dzięki zabawie z Klikiem dzieci roz winą m.in.:
– umiejętności matematyczne;
– umiejętność czytania i pisania;
– podstawowe umiejętności z zakresu języka angielskiego;
– umiejętność uczenia się i zapamięty wania;
– wiedzę przyrodniczo-geograficzną.

Edute rapeutica – dyskalkulia
PN 0004

trudności matematyczne

Edu te ra peuti ca Dy skal ku lia to najnow szy do stęp ny na rynku, kom pu te rowy pro gram te ra peu tyczny do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wy ka zują cymi spe cy ficz ne trud ności w roz wią zy wa niu zadań ma te matycz nych. Jest trwałym
i praktycznym na rzę dziem pracy na uczycie li i te ra peu tów.
U moż li wia wie lo let nią eks plo atację w e du ka cji u czniów z różnych klas i rocz ników.
Zestaw zawiera:

▪ aplik ac jaTer ap eut y–służyplan ow aniu,prow ad zen iu,rejestrow an iuian alizow aniudiag noz yorazter ap ii.Aplik ac jaum ożliw iawstępn ądiag nozęped agog iczn ązor ient ac yjn ąocenągot owoś ciszkoln ej,ryz ykadysleks jiiiryz yka
dysk alkulii.Aplik ac jawspom ag apracęnau czyc ielaiter ap eut y:pob ier adane
ouc zniuze-dzienn ika–NOWOŚĆwprog ramachter ap eut ycznych!
Zaw ier azes tawprzyd atn ychdok um ent ówdodruku(rozp oznan ia,skier owan ia,planyzajęćter ap eut ycznych),poz walanadrukow an iemat er iałów
pom ocn ic zych(np.ćwic zeńgraf om otoryczn ych),arc hiw izujedok um ent y
w jed nym bez piecz nym miej scu.
▪ diag noza–ob ejm ujećwic zen ia,którebad ająkod owan ie,stałośćliczb y,
stałośćtwor zyw a,or ient ac japrzes trzenn a,rytmy,ciągikons ek wentn e,
o pe ra cje na licz bach.
Wyn ik ićwic zeńdiag nos tyczn ychint erp retow an esąwpięc iukluc zow ych
dlarozw ojuum iejętn oś cimat em atyczn ychobs zar ach,stan ow iąc ychrównieżośsamejter ap ii:
–myś len ieprzedop er ac yjn eiop er ac yjn e,
– per cep cja,
– sa mo kon trola i kon cen tra cja,
–pam ięćop er ac yjn a–proc ed ur aln a,
–myś len ieprzyc zynow oskutk ow eorazor ient ac jawczas ieiprzestrzeni,
Ostatn imelement emdiag noz yjestczęśćop is owawyp ełn ian aprzezterap eut ę.Uwzględn iaonawyn ik iwcześ niejs zejog óln ejdiag noz yped ag ogiczn ej,uz ys kan ejaut om atyczn iezwyn ikówćwic zeńiwłas nejobs erw ac ji
i wnio sków.

nowość

1 299 zł

▪ ter ap ia–plan ow ana,rejestrow an aian alizow ananapods taw ienas tęp ując ychrod zajówćwic zeń:
–ćwic zen iakomp ut er owewykon ywan eprzezdziecko,
–ćwic zen iawykon ywan enawyd rukow an ychdladzieck aark us zach(kartachpracy),
–ćwic zen iawykon ywan epodnadzor emrod zic ówwop arc iuowyd rukowan epor adn ik i(ins trukc je).
Wykon an iesesjikomp ut er owychjestaut om atyczn ierejestrow an ewprogramie,nat om iastpozostałerod zajesesjiter ap eut ycznychsąrejestrow aneręczn ie.
Z programem:

▪ na klej ki – na gro dy dla u czniów
▪ ćwic zen iadowyd ruk u:kartypracyiwskazówk idlaop iek un ów
Uwagi:

▪ Prog ramdziałanaplatf orm achMSWind owsXP/Vista/7orazMacOSod
wers ji10.5wgórę.
▪ Edut er ap eutic aDys leks jauz nan azos tałazawyróbmed yczn y.Wzwiązk u
zpow yżs zymspełn iaonam.in.wym ag aniaeur op ejs kiejDyr ekt ywydla
Wyr ob ówMed yczn ych93/42/EECorazodp owiad ając ejjejpols kiejnormy
PN-ENISO13485:2003/AC:2007.
▪ Wers jadem ons trac yjn aprog ramudos tępn ajestnastron iewww.ed ut erapeutic a.pl/demo
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Percepcja wzrokowa
Plastikowe mozaiki
Uniwersalne zestawy figur geo
metrycznych w postaci mozaiki
wielokątów dobranych pod wzglę
dem form i wielkości tak by możli
we było przeprowadzenie różno
rod nych ćwi czeń z dzie dziny
geometrii i ułamków. Dzieci uczą
się nazw figur geometrycznych,
po zna ją wła sno ści figur geo
metrycznych, doświadczają syme
trii, po przez do świad cze nia
wyznaczają pole i obwód figur.
Zabawa kształci wyobraźnię prze
strzenną.

49 zł

stikowa mozaika 1 cm
45 zł Pla
TY 7114

Plastikowa mozaika 0,5 cm
TY 7142

▪ 6 kolorów; 250 elem.; wym. od 2,5 cm
do5cm;grubość1cm

▪ 6 kolorów; 250 elem.; wym. od 2,5 cm do
5cm;grubość0,5cm

Mozaika na magnesie
NS 0542

TL 1022

▪ 6 kolorów; 250 elem.; wym. od 2,5 cm
do5cm;grubość1cm

▪ 40drewnianychelem.wkształcierombówitrójkątów,
w5kolorach;książeczkaz48wzoramiowzrastającym
stopniutrudności

166 zł

50

Mozaika w drewnianym pudełku

52 zł

Całość umieszczona w pudełku-walizce umożliwiającej łatwe przenoszenie i trwałe przechowy wanie. Zestaw do ćwiczeń: logicznego myślenia, sortowania według koloru, kształtu, wielkości
i grubości, przeliczania, porówny wania.

Mozaika XXL
nowość
TL 1068
Mozaika pomaga dzieciom roz wijać: umiejętności manualne, twórcze
myślenie, koordynację wzrokowo – ruchową, wykry wania różnic i podobieństw, zdolność analitycznego myślenia, koncentrację uwagi, wytrwałość
i dyscyplinę. Ćwiczenia polegają nie tylko na odwzorowy waniu rysunków
z załączonych wzorów (20 zróżnicowanych trudnościowo wzorów) ale
również na tworzeniu własnych schematów, odwzorowy wania ich i kolorowania, uczy dzieci konstruowania i kombinacji manualnej, ale przede
wszystkim jest najwspanialszą zabawką.

▪ 250 drewnianych elementów, 29 x 21 x 7,5 cm

nowość

118 zł

trudności matematyczne

Figury porównawcze

38 zł

Patyczaki
GR 0092
Zabawa pole ga na układaniu obrazków z patyczków. Dzie ci mogą
układać je według wzorów umieszczonych na planszach, lub tworzyć
własne kompozycje.

▪ 60pat yczków(12x4cm)wczterechkolorach
Figury porównawcze
▪ 8dwustronnychplansz(wym.17,5x25cm)
TY 0007
zwzoramidoukładania
▪ 60elem.w5kształtach,3kolorach,2rozmiarach ▪ 1–2 graczy
zł
i2grubościach;max.dł.boku7,5cm,grubość6mm; ▪ od 3 lat
nowość
walizka o wym. 23 x 17 cm
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Studnia Jakuba
TL 9174
Drążki służą do odtwarzania i układania kształtów: liter, cyfr, znaków,
figur geometrycznych. Umożliwiają
tworzenie wielu własnych gier poprzez
zliczanie, przyporządkowywanie kolorom wartości.

▪ 60drewnianychdrążkówośr.1cmidł.18
cm;1drewnianakostkazkolorowymiściankami

35 zł
Figury porównawcze
FI 1560
▪ 48elem.w4kształtach,3kolorach,2rozmiarach
i2grubościach;max.dł.boku8cm,grubość6mm;
walizka o wym. 19 x 17 cm

63 zł
51

Tangramy

Mozaika magnetyczna z pianki

Doskonałe do ćwiczeń: układanie mozaiki, obry
sowywanie, komponowanie ornamentów z pozna
nych figur, rozpoznawanie różnych kształtów geo
metrycznych w zarysach brył czy wielokątów.
Ćwiczenia takie dają uczniom możliwość rozbu
dzania twórczego myślenia, zauważania i badania
różnych własności figur geometrycznych, np. równe
boki kwadratu.

Tangram szkolny (elementy)
NN 1151
▪ 15różnychfigur

ST 2315
Magnetyczna, piankowa 24-elementowa
mozaika z tablicą magnetyczną i suchościeralnym mazakiem.
36 x 47 x 2,3 cm 36 x 47 x 2,3 cm

29 zł

20 zł

Figury geometryczne na magnesie
NS 3015

Tangram szkolny (plansze)
NN 1153
▪ 20 szt.

52

54 zł

Komplet figur geometrycznych w czterech kolorach i czterech rozmiarach. Dzięki zamontowaniu taśmy magnetycznej istnieje możliwość eksponowania ich oraz układania
ciekawych kompozycji na tablicy magnetycznej. Szerokie
zastosowanie ma w kształtowaniu pojęć: wielkości, koloru,
ilości i kształtu.

▪ 80kolorowychfigur;taśmamagnet yczna

42 zł

Zestaw konstrukcyjny

▪ 80kolorowychkulekośr.17mm;każdakulkaposiada26otworów;250słomek

Płaskie modele

Przestrzenne modele

48 zł

VO 8151

129 zł

VO 8152
Na każdej karcie jest wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego.

▪ Skalakartdomodeliwynosi1:1.
▪ 10 dwustronnych kart z tworzywa; wym. 15 x 21 cm

48 zł

trudności matematyczne

VO 2182
Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je
z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu
można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Gotowe modele są doskonałą pomocą na zajęciach dotyczących pojęć geometrycznych, tj. krawędź, przekątna, powierzchnia, objętość itp.
Zestaw wyróżnia się wysoką jakością wykonania.

▪ 10 dwustronnych
dwustronnych kart z tworzywa;
tworzywa; wym. 15 x 21 cm

Klocki sześciany dwukolorowe

nowość

79

z³

NS 4063
▪ 36 elem.
▪ dł.boku4cvm

Klocki sześciany jednokolorowe
NS 4062
▪ 36 elem.
▪ dł.
dł.boku4cvm
boku cvm

nowość

75 z³

Pentomino
TY 0003

69 zł

Pentomino jest ciekawą, logiczną łamigłówką geometryczną. Zestaw składa się geometrycznych płaskich figur geometrycznych
o tej samej powierzchni, ale innym kształcie.
Każda figura składa się z 5 identycznych małych kwadratów podstawowych. Układanka
polega na łączeniu ze sobą figur, co najmniej
jednym bokiem tak, aby powstał prostokąt.
Można układać również prostokąty i kwadraty różnej wielkości, ale z luką w środku.
Pantomino kształci logiczne myślenie, rozwija spostrzegawczość. Jest ciekawą formą
nauki na lekcjach matematyki na różnych
poziomach kształcenia.

▪ 72 elementy; wykonane z tworzywa sztucznego

53

Uogólnianie i klasyfikowanie

62 zł
Liczmany – Warzy wa
TY 0002
Zestaw kolorowych warzywek
rzy wek z elastycznego,
elastycznego, przyjemnego
przyjemnego
w dotyku tworzywa, to idealny
dealny ma
materiał
teriał do zabaw matematyczmatematycznych i tematycznych. Kukurydza,
kurydza, ogórek, bakłażan,
bakłażan, marchew
marchewka, papryka i czosnek świetnie sprawdzają się jako liczmany,
które można przeliczać, sortować, układać w zbiory lub tworzyć z nich rytmy. Estetyczny wygląd i żywa kolorystyka zachęcają natomiast do zabaw w kąciku kuchennym.

▪ 144 szt.; od 3, 5 cm do 5,5 cm

Liczmany Zwierzęta
LR 0180
▪ 72 szt.; od 2,5 cm do 4 cm

Liczmany

49 zł
Liczmany Zwierzęta ró¿nej wielkoœci

Zabawne i ciekawe w wykona
niu licz ma ny z ko lo ro we go
i elastycznego tworzywa przed
stawiają sympatyczne sylwetki
zwierząt. Każde ze zwierząt
występuje we wszystkich kolo
rach, dzięki temu liczmany bar
dzo dobrze nadają się do prze
liczania i sortowania.

TY 0009
▪ 108 szt., od 2,5 cm do 4 cm

54

78 zł

Zestaw do sortowania
nowość

99 zł
trudności matematyczne

LR 6216
W skład zestawu wchodzą owoce, które wyglądają jak prawdziwe, koszyczek
z przegródkami oraz karty pracy z zadaniami (sortowanie wg podanej cechy
i przeliczanie).

▪ 60 liczmanów o wym. 4 cm,
plastikowy koszyk na owoce
(śr.22cm),2szczypce,3
karty od 3 lat

Misiowa rodzinka
MC 1145
Misiowa rodzinka to: miś – waga 12
g, misiowa – waga 8 g i 4 misiaczki każdy o wadze 4 g. Każdy miś
posiada otwór na ołówek lub palec
do odgry wania scenek rodzajowych.
Instrukcja licznych zajęć z misiową
rodzinką.

▪ 96szt.:16misiów,16misiow ych,64misiaczki

49 zł

Karty aktywności
– Misiowa rodzinka
LR 0753
Dwustronne karty z zadaniami o określonym
stopniu trudności od 1 do 4. Ilustracje na kartach odpowiadają wszystkim cechom, które
można dostrzec na liczmanach Zwierzęta (LR
0180). Karty wspomagają terapię pedagogiczną i indy widualną pracę z dzieckiem.

▪ 16 kart o wym. 29,3 x 11,3 cm

46 zł
55

Patyczki do liczenia krótkie
AG 3686
▪ 80 szt.

4

zł

nowość

Patyczki do liczenia długie
TY 7210
▪ 1000szt,dł.10cm,10kolorow

62 zł

nowość

Koła do sortowania
Wykonane z tworzywa koła stano
wią materiał pomocniczy doskona
ły do zabaw z dowolnymi liczma
nami, do sor towa nia oraz
przeliczania. Koła można złożyć,
co ułatwia ich przechowywanie.
W zestawie koła: niebieskie, czer
wone i żółte.

Koła do sortowania
TY 9260
▪ śr.52cm;6szt.:2kołaniebieskie,2kołaczerwoneoraz2kołażółte.

Koła do sortowania małe
TY 0001
▪ śr.25,5cm;15szt.:5kółniebieskich,
5kółczerwonych,5kółżółt ych.

56

29 zł

27 zł

Klocki matematyczne
MP 3150
Duży ze staw kloc ków do zajęć ma tematycznych: nauka liczenia, porówny wanie
wielkości i ilości, dodawanie i odejmowanie. Można łączyć je w dowolny sposób
tworząc ciągi liczbowe i słupki.

▪ 259 elem.

trudności matematyczne

Myœlenie arytmeryczne

87 zł

57

Kolorowe liczby
FI 1510

36 zł

Klocki o różnej długości w 10 kolorach. Najmniejszy, biały
klocek ilustruje liczbę 1 i jest punktem odniesienia dla innych klocków w zestawie, które są jego wielokrotnością.

▪ 186klocków;wym.pudełka19x17cm;od3lat

Karty do matematycznej przewlekanki
VO 1943
Zestaw kart do pracy z matematyczną przewlekaną VO
0538.

▪ 15 szt.; wym. 17 x 5 cm

49 zł

Matematyczna przewlekanka
VO 0538
Zestaw sympatycznych, kolorowych dłoni wskazujących
na palcach liczby od 1 do 5. Każda plastikowa dłoń
posiada tyle dziurek, ile wskazują palce. Doskonałe do
sortowania, nauki dodawania, odejmowania. Rozwijają
zdolności manipulacyjne.

▪ 72plastikowedłonie;6sznurków

58

33 zł

Układanka matematyczna
EU 0010

75 zł

▪ 32,5x18x5,5cm

Woreczki z cyferkami
Worecz
NS 1982
Kolorowe
Ko
lorowe woreczki wypełnione grochem.
Niezbędne do zajęć gimnastycznych i reNiezbęd
habilitacyjnych. Dodatkowy element – wyszywane cy ferki od 1 do 12 pozwala na
tworzenie wielu wariantów gier.

▪ wym. 8 x 12 cm; 12 szt.

trudności matematyczne

nowość

45 zł

79 zł

Układanka – Poznajemy cyferki
TO 0010
W drewnianym pudełku w trzech przegródkach znajdują się
klocki z naniesionymi obrazkami przedstawiającymi liczbę
w aspekcie kardynalnym oraz porządkowym. Zabawa układanką pomaga dziecku zrozumieć istotę monografii liczby.

▪ wym.pudełka24x14x3cm

48 zł
Cyfry i kołeczki
NS 0361
Niekonwencjonalne liczydło wprowadzające pierwsze pojęcie ilości, segregowania oraz operacji na konkretach. Można stosować jako grę po dodaniu kostki.

▪ drewnianeklockiowym.7x12x1,3cmzcyframi od 1 do 10

59

Cyfry magnetyczne
Ze stawy cyfr u miesz czo nych
w plastikowych walizeczkach,
które ułatwiają ich przechowy
wanie oraz zapobiegają zagu
bieniu. Nieodzowne do tworze
nia pier wszych działań
arytmetycznych. Wyposażone
w magnes doskonale przylegają
do metalowych powierzchni.
▪ 288 szt. w 6 kolorach; wys. 3,5 cm

Cyfry magnetyczne
PG 7062
▪ 288 szt. w 6 kolorach; wys. 3,5 cm

117 zł
Szorstkie cyfry pisane
TO 0027
Na płytkach pokrytych zielonym tłem znajdują się
cyfry od 0 do 9. Zaletą pomocy jest nie tylko rozwijanie percepcji dotykowej poprzez wodzenie
palcem po szorstkiej powierzchni cyfr przy jednoczesnym kształtowaniu umiejętności graficznych, ale również łatwe ilustrowanie zapisu
cyfr w różnych układach pozycyjnych.
Całość umieszczona w drewnianym
pudełku.

▪
10płytekowym.10x15cm;
wym.pudełka13,5x7,5x8cm

107 zł
nowość

Tabliczki z cy
cyframi
frami
– Liczmany
AG 3020
Zabawka edukacyjna w formie lizaków z nadrukowanymi
cyferkami. Jest to prosty materiał do wykorzystania w trakcie zabaw grupowych i matematycznych.

▪ Zestawzawiera:liczmayowym.14x7,5cm.

Litery i cyfry piankowe
MW 0741
Duży zestaw magnetycznych liter i cyfr.
Wykonane z lekkiej kolorowej pianki.

▪ dużeliterydrukowaneorazcyfry;108szt.;wym.5cm

59 zł

60

9 zł

TL 1059
Sznurek z 20 drewnianymi koralami
w kolorze czer wonym i niebieskim.
Stanowią sprawdzony i praktyczny
system nauki liczenia. Można ustawiać je na sznurku w dowolnej pozycji tak, by nie przesuwały się po nim

samoistnie, ponieważ nawleczone
są na grubym, porowatym sznurku.
Niebieska i czer wona farba, którą
pomalowane są korale, jest nieszkodliwa dla zdrowia. Potwierdza to atest
Państwowego Zakładu Higieny.

Wieszak na korale matematyczne
TL 1058
Este tycz nie wy ko na ny z drew na,
na 30 sznur ków ko ra li. W klasie przy mo cowa ny jest do ścia ny,

przez co ko ra le u trzy mywa ne są
w na leżytym po rząd ku i są łatwo
dostęp ne.

57 zł

Kulkowe liczydło
SH 2246
Umieszczone w listwie z tworzywa,
zawiera 20 kulek, po 10 w każdym
z kolorów (czer wony i niebieski). Aby
zaznaczyć na nim wybraną ilość,
wystarczy lekki ruch ręki w celu
„przekręcenia” odpowiedniej ilości

Liczydło
AG 4423

9 zł
NS 0543

299

Służy do prezentacji
prezentacji gru
grupopowej lub indy widualnej pracy
dziecka podczas pierwszych
obliczeń. W solidnej, drewnia-

nej ramie umieszczone
umieszczone zo
zostało
stało
10 rzędów korali (po 5 w każdym kolorze). Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło

koralików na drugą stronę. Budowa
liczydła zapobie ga gubieniu elementów i gwarantuje trwałość podczas eksploatacji.

▪ wym. 22 x 6 x 2 cm

nowość

▪ wys. 14 cm, szer. 10 cm

Liczy
Liczydło
czydło
dło stoją
jące
ce – duże

zł
oraz pozwala
pozwala na swobodne
przemieszczanie go w różne
miejsca sali.

▪ wym. 85 x 120 cm

37 zł

trudności matematyczne

17 zł

Korale matematyczne 20

Liczydło
na obręczy

39 zł

CS 6103
Pomaga zrozumieć budowę liczb dwucyfrowych i przedstawia zasady dziesiątkowego układu pozycyjnego, ułatwiając
operowanie ze zrozumieniem liczbami
w działaniach arytmetycznych.

▪ wys. 18,5 cm; wym. podst. 18,5 x 9 cm

61

69

System Wrap-ups
System

to cztery
cztery zestawy
zestawy tabliczek  kluczy będących pro
pozy
pozy
zycją
cją działań ma
matema
tematycznych w zakresie
dodawania, odejmowania,
dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia.
Wprap  ups mo
może
że znaleźć szerokie zastosowanie
podczas
pod
czas zajęć kom
kompensa
pensacyjnorewalidacyjnych,
jak ró
również
wnież dla dzieci z problemami grafo
motorycznymi. Produkt wykonany
motorycznymi.
z twarde
twardego bezpiecznego tworzy
wa w różnych kolorach. Każdy
wachlarz składa się z 10
kluczy spiętych ze sobą
w całość oraz sznurka.
Klucze w wachlarzu uło
żono według wzrostu stop
nia trudności. Rewers wachla
rza da
daje
je możliwość skontrolowania
poprawności wykonanych działań.
poprawności
Cechy
Ce
chy – za
zalety
lety Wrapups:

z³

Starter

4 Wrapups Starter
LW 0105

▪ 4szt.:dodawanie,odejmowanie,mnożenie,dzielenie(każdyzawiera10tabliczek),dł.15cm

ąwspaniałąza
ązabawęi
ęiwyjątkowećwiczeniamatematy▪ gwarantująwspa
czne zarówno dla indywidualnego ucznia jak i grupy dzieci
▪ poprawiająkoordynacjęwzrokowo-ruchową,małąmotorykę
▪ wpływająnazdolnościlogicznegomyśleniaiwyobraźnię
▪ rozwijajązmysły:wzroku,dotyku,słuchu,automatyczne
zapamiętywanie
▪ posiadająsystemautokontroli.

nowość

+

4 Wrapups Dodawanie
LW 0101
▪ 4szt.(każdyzawiera10tabliczek),dł.15cm

×

4 Wrapups Mnożenie
LW 0103
▪ 4szt.(każdyzawiera10tabliczek),dł.15cm

89 z³

–
62

4 Wrapups Odejmowanie
LW 0102
▪ 4szt.(każdyzawiera10tabliczek),dł.15cm

÷

4 Wrapups Dzielenie
LW 0104
▪ 4szt.(każdyzawiera10tabliczek),dł.15cm

46

PP 8425

zł

Matematyczne rozgrywki

nowość

Mnożę i dzielę
ZB 0006

46 zł

45 gier matematycznych. Gry roz wijają:
umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 100, znajomość wielokrotności,
spostrzeganie i pamięć wzrokową, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi,
odporność emocjonalną.

▪ 5planszdorozgrywaniagier,19arkuszyzelementamigierdowycięcia,2kostki,pionki,książkęzopisamiaż45gier.

nowość

ZB 0007
Zestaw gier rozwijających podstawowe umiejętności matemartyczne: rozpoznawanie liczb,
przeliczanie obiektów, dodawanie i odejmowanie, porówny wanie liczebności zbiorów,
orientację przestrzenną, spostrzeganie i pamięć wzrokową.

▪ 6plansz,40kartmatematycznychdogry,domino,żetony,2
kostkii4pionki,książeczkazopisemaż48gier.

Tabliczki – Działania matematyczne
TR 0808
Zestaw dwustronnych tabliczek z działaniami
matematycznymi do wykorzystania w grach
i zabawach, których celem jest nauka liczenia. Odejmowanie oznaczone kolorem czerwonym, dodawanie – czarnym.

Zestaw
Ze
staw kartonowych elementów do budowania działań matematycznych, zawiera:
cyfry, znaki matematyczne i obrazki.

▪ wym. jednego elem. 4,5 x 4,5 cm

Elastyczne tabliczki
EF 0001

Karty pracy – Matematyka

39 zł

Elastyczne tabliczki to idealna pomoc edukacyjna dla dzieci doskonal¹cych umiejêtnośæ
dodawania w zakresie 20 i mno¿enia w
zakresie 100. Innowacyjna forma pomocy
i jej trwa³ośæ zapewniaj¹ pe³n¹ satysfakcjê
u¿ytkowania.

▪ 4tabliczkielastyczne(2dododawania,2domno¿enia),
wym. 20x20 cm

np. 5x6=30

1.

▪ 66 plastikowych tabliczek; wym. 7 x 15 cm

99 zł

69 zł

trudności matematyczne

Gra matematyczna

2.

Karty pracy

Dwa zestawy dwustronnych kart
z zadaniami oraz z systemem samo
kontroli. Ćwiczenia wymagają sku
pienia uwagi, rozwijają spostrze
gawczość oraz logiczne myślenie.
Polegają na prawidłowej analizie
i syntezie wzrokowej.

2.

388 043
▪ 72 dwustronne karty o wym. 10 x 10 cm

3.

zł
119
Karty pracy – Topologia
388 044
▪ 72 dwustronne karty o wym. 10 x 10 cm

119 zł

nowość

4.
nowość
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Elementy magnetyczne – Liczby
TT 6001

72 zł

Plansza magnetyczna

94 zł

Elementy magnetyczne – Dodawanie

▪ 110 elem. z cy frami od 1 do 110; 20 kolorowych elem.
maskujących;jednadwustronnakartapracy;instrukcja

Elementy magnetyczne – Mnożenie
TT 6003

▪ 100 magnetycznych elementów z cy frami od 1 do 100;
11elem.zcyframi0–10;10elem.zeznakiemmatematycznym ×; 10 elem. ze znakiem matematycznym =;
jedna dwustronna karta pracy; instrukcja

TT 6000
▪ wym.planszy:38x47,5cm

TT 6002

138 zł

72 zł

▪ 100 elem. z cy frami od 2 do 20; 11 elem. z cy frami 0 –
10; 10 elem. ze znakiem matematycznym +; 10 elem.
ze znakiem matematycznym =; jedna dwustronna karta
pracy; instrukcja

Nowa seria pomocy dydaktycznej w formie
dużej magnetycznej planszy (TT 6000) oraz
zestawów magnetycznych elementów (TT 6001,
TT 6002 i TT 6003) do ćwiczeń z zakresu pod
stawowych operacji matematycznych. Magne
tyczne zestawy sprzedawane osobno. Plansza
wyposażona w otwory do wieszania na
ścianie.
▪ wym.planszy:38x47,5cm

64

Bingo

da je u czniom po jed nej kar cie
z licz bami. Kto pierwszy za kryje
wszyst kie wolne pola na swo jej
k a r ci e, zo s ta j e zwy ci ęz c ą .
Bingo!

trudności matematyczne

W przystępny, zabawowy sposób
przyswajana jest zasada czterech
działań: dodawania, o dejmowa

nia, mnożenia i dzielenia. W grze
zastosowano działania o różnym
stop niu trud no ści tak, aby wszy
scy u czest ni cy mieli w miarę
równe szan se. Pro wa dzą cy roz

40 zł
Bingo – Dodawanie i odejmowanie do 20
TM 1039
Dwa zestawy kart i kartoników – jeden dotyczy dodawania,
drugi odejmowania.
10 kart po 6 liczb; 60 dwustronnych kartoników z działaniami w postaci dwóch rodzajów zapisu (poziomego
i pionowego)

Bingo – Mnożenie i dzielenie do 20
TM 1040

Dwa zestawy kart i kartoników – jeden dotyczy mnożenia,
drugi dzielenia.
10 kart po 6 liczb; 30 dwustronnych kar toników z działaniami.

40 zł
Bingo – Dodawanie i odejmowanie do 100
TM 1041
Dwa zestawy kart i kartoników – jeden dotyczy dodawania,
drugi odejmowania.
10 kart po 6 liczb; 60 dwustronnych kartoników z działaniami w postaci dwóch rodzajów zapisu (poziomego
i pionowego)

40 zł

Bingo – Mnożenie i dzielenie do 100

40 zł

TM 1042
Dwa zestawy kart i kartoników – jeden dotyczy mnożenia,
drugi dzielenia.

▪ 10kartpo6liczb;30dwustronnychkartonikówzdziałaniami

Domino – Mnożenie
TR 1186
Gra oparta na zasadach klasycznego
domino. Należy odszukać prawidłowy
wynik mnożenia i ułożyć przy zapisie
działania. Trzy stopnie trudności oznaczone różnymi kolorami.

▪ 36 plastikowych kart

139 zł
65

Piłka z oczkami
LC 8921

Kostki to prawdo
po dob nie naj
starsze z narzę
dzi słu żą cych
do roz gry wa
nia gier plan
szowych. Ich tra
dy cja się już cza sów
starożytnego Egiptu! Prosta formu
ła, która pozwala generować losowe wyniki,
daje jednocześnie naprawdę dużo możliwo
ści i jest całkowicie otwarta na kreatywne
rozwiązania. I tak – wyrzucona na kostce
liczba oczek lub wybrana cyfra może
oznaczać liczbę podskoków lub skłonów,
którą należy wykonać. W czasie zabaw
językowych może wskazywać ilość np.
rzeczowników lub czasowników, która
ma wymienić dany uczestnik gry. Na
zajęciach matematycznych można nato
miast sumować lub mnożyć
kolejne wskazania kostki,
a podczas zajęć integra
cyjnych podać dłoń tylu
osobom, ile podaje wska
zanie kostki. Duże rozmia
ry naszych kostek, łatwoz
my wal ną po wie rzchnia
i radosna kolorystyka spra
wiają, że dwie kreatywne
ko stki, to nie za wo dna
inspiracja dla wielu zajęć
tak w sali, jak i na dworze.
▪ boksześcianu30cm

Kostki

66

Kolory
TR 0746

22 zł

▪ bok kostki 1,8 cm; 10 szt.

Gu mowa piłka przy pominająca kostkę do gry.
Oczka można pomalować
markerem.

▪ wym.piłkiok.20x20x20
cm; 1 szt., do wyczerpania zapasów

39 zł
Kreatywna kostka matematyczna
NS 1935

89 zł
nowość

Kreatywna kostka z oczkami
NS 1936

nowość

Symbole matematyczne
TR 0814
▪ bok kostki 1,8 cm; 10 szt.

89 zł

45zł

Cyfry 0–5
TR 0759

22 zł

▪ bok kostki 1,8 cm; 10 szt.

Kostka piankowa
NS 3003

8

AN 5971

zł

Duża kostka z lekkiej, sztywnej
pianki. Do gier i zabaw grupowych, w których wszystkie dzieci
mogą zobaczyć wyrzuconą ilość
oczek.

▪ Zestaw zapasowy do gier planszowych.
▪ 12 pionków; 3 kostki do gry

▪ 1szt.;dł.boku16cm

17 zł

trudności matematyczne

Pionki i kostki

Kostki do gry
Kostki zostały wykonane z tworzywa
sztucznego, doskonałe do zabaw w gru
pie. Łatwe do utrzymania w czystości.
▪ wym. ok. 10 cm

19 zł

Kostka do gry 1–4
VO 3545

19 zł

Kostka do gry 1–12
VO 3546

19

Kostki do gry
TR 0669

zł

▪ bok kostki 1,8 cm; 10 szt.

Kostka do gry 16
VO 3549

19 zł

22

zł

Kostka z kolorami
– duża
VO 3596

Kostki dmuchane
Lekkie, bezpieczne kostki do
wszelkich gier i zabaw grupo
wych. Wszystkie dzieci mogą
zobaczyć bez problemu wyrzu
coną na środek cyfrę lub ilość
oczek. Nienadmuchane kostki
można wszę dzie ze sobą
zabrać i wykorzystać wszędzie
tam gdzie jest przestrzeń do
gry i zabawy.

Kostki dmuchane z cyframi

Kostki dmuchane

PP 1401

PP 1400

▪ 2szt.;dł.krawędzi20cm

▪ 2szt.;dł.krawędzi20cm

36

zł

36 zł

67

Gry i zabawy matematyczne
49 zł

Szachowy skoczek mały
RM 8207
Gra polega na przejściu swoimi
pionkami na przeciwległą stronę.
Nie zbijamy, nie przeskakujemy,
ale przechodzimy skoczkiem po
stworzonej przez siebie drodze
(możemy również wykorzystać
drogę przeciwnika). Wygrywa
ten, kto najszybciej przestawi
swoje skoczki na przeciwległą
stronę. Skoczka można obracać
o 90 stopni w prawo lub w lewo,
traktując to jako ruch.
Gra rozwija myślenie logiczne,
ćwiczy spostrzeganie i koordynację wzrokowo-ruchową.

▪ wym. 30 x 30 x 2 cm

nowość

Super Farmer
GR 0177
Jesteś farmerem, ho dujesz zwierzęta.
Twoje stado wciąż rośnie. Ale musisz uważać! W okolicy grasują lis i wilk. Twoje
zwierzęta mogą stać się dla nich cennym
łupem... Zbierz stado i zostań superfarmerem. Wiek graczy: 7-99, Liczba graczy:
2-6 lat, Wymiary: 27 x 19 x 3,6 cm.
nowość

18 zł

399 zł

Pchełki Numeryczne
AL 0029

Pchełki numeryczne» to wzbogacona wersja o tradycyjnych „pchełek” – popularnej
gry zręcznościowej. Uczestnicy gry starają
się trafić do tarczy z punktowanymi polami
strzelając w jej kierunku małymi krążkami
pchełkami Wygrywa ten, kto po wystrzeleniu całego zapasu pchełek zdobył największą ilość punktów. Oprócz wspaniałej
zabawy. Pchełki to świetny trening zręczności i cierpliwości. Ilość graczy: 1-4

▪ Wiek:od5lat
▪ Wymiarypudełka:26x16x4,5cm

Sudoku
DR 0349 nowość
Sudoku to łamigłówka pochodząca z Japonii. Gracze muszą wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym
dziewięciopolowym kwadracie znalazły się cyfry od 1 do
9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą
się powtarzać. W przeciwieństwie do innych łamigłówek
Sudoku nie wymaga od gracza wykonywania żadnych rachunków matematycznych, ale bez umiejętności logicznego
myślenia, rozwiązanie diagramu nie jest możliwe.

50 zł
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Układanki trójkątne

10 zł

Domino
AG 3952

nowość

trudności matematyczne

Oryginalne w formie układanki, w których obowią
zują reguły podobne do gry w domino. Elementy
układanki są jednak trójkątne. Zadaniem dzieci
jest takie ułożenie trójkątów, aby wszystkie styka
jące się boki pasowały do siebie. Powstała

Gra oparta jest na zasadach domina. Składa się z 28 elementów (kamieni) i polega na
dokładaniu ich jeden do drugiego tak, aby
stykały się takimi samymi obrazkami.

62

zł

Gra w symbole
SH 3986
▪ 18 dwustronnych kart o boku 8,6 cm

nowość

64 zł
Domino – Konstrukcje
SH 3932
Układanki ćwiczące zdolność analizowania i myślenia obrazowego
oparte na zasadzie domina. Należy dobrać do siebie parę obrazków: elementy luźne i złożone w całość. Każdy zestaw zawiera dwa
komplety o różnym stopniu trudności.

▪ 2kompletydominapo24karty,łącznie48kartzgrubegokartonu,wym.jednejkarty:10,5x5,5cm

62 zł

Gra w liczby
SH 3987

nowość

▪ 18 dwustronnych kart o boku 8,6 cm

64 zł

Domino
– Mozaiki
SH 3931

Układanki ćwiczące zdolność analizowania i myślenia obrazowego
oparte na zasadzie domina. Należy dobrać do siebie parę obrazków: elementy luźne i złożone w całość. Każdy zestaw zawiera dwa
komplety o różnym stopniu trudności.

▪ 2kompletydominapo24karty,łącznie48kartzgrubegokartonu,wym.
jednejkarty:10,5x5,5cm
karty: 10,5 5,5

75 zł
Logiczna mozaika – Forma
SH 2393

62 zł

Dwustronna układanka z elementami w kształcie
trójkąta równobocznego. Efektem końcowym będzie regularny kształt – wiatrak, gwiazda.

▪ elementy o boku 8,5 cm

nowość

Domino
Domi
geometrycz
geo
metryczne
metryczne
EN 3103
▪ 28
28 elem.,
elem., wym.
wym. pudełka
pudełka
37,5 x 23 x 3,6 cm
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Gąsienice
RM 8050
Pomoc dydaktyczna, która otrzymała pod
względem wykonania i wartości edukacyjnych
prestiżową nagrodę » CERTYFIKAT KLASY MARZEŃ 2009 ” na XIV Targach Edukacyjnych
w Kielcach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Gąsienice roz wijają
koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność
manualną i precyzję. Dzieci ćwiczą szybkość

ruchów ręki, prawidłowe trzymanie łyżki przygotowując się do nauki pisania. Równocześnie
utrwalają rozpoznawanie kolorów, cyfr, wykonywanie prostych działań matematycznych
(np. zbierają 5 ale również sumę tworzącą 5
czyli 2 i 3 lub 4 i 1 ). Bambusowe łyżki i kulki
angażują gracza w wykonywanie wielu czynności równocześnie.

Hip Hop
RM 8060
Hip Hop pobudza dzieci do ruchu i ma pozytywny wpływ na rozwój
naprawdę wielu zdolności dzieci.Gra rozwija i kształtuje u dzieci logiczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej, motorykę, zdolność
skupienia uwagi i spostrzegania, koordynację wzrokowo-ruchową
oraz orientację przestrzenną
W grę Hip Hop można grać według pięciu podstawowych reguł i
ich pięcioma wariantami, np. gra w klasy, odwzorowanie rytmu dziecko odczytując ciąg liczbowy przeskakuje według ułożonego
wzoru, budowanie wyrazów - z drugiej strony płytek można pisać
kredą np.: litery i składać je w wyrazy.
Do zestawu dołączono też 26 drewnianych płytek- tzw. kamieni i
2 kostki. Z drugiej strony podkładki antypoślizgowej można pisać
kredą np. litery i układać wyrazy.

1 090 zł

▪ od 3 lat
nowość
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Gra daje olbrzymie możliwości zastosowania
i tworzenia niezliczonej ilości wariantów gier
i zabaw. Grę z gąsienicami można wykorzystać jako zabawę ruchową np. zawody w rzędach, czyli która grupa najszybciej zapełni
swoja gąsienice.

250 zł

trudności matematyczne
Logigram
RM 8024
Dziecko utrwala znajomość podstawowych
figur płaskich i ksz tałtuje umiejetność różnicowania ich pod wzglę dem wielkości,
koloru i obrysu. Ćwicze nia angażują kilka zmysłów jednocześnie, pobudzają do
samodzielnego myślenia, dają możliwość

samodzielnego wypowiadania się i argumentowania działań, pozwalają na tworzenie zbiorów, uczą kolejności działań.
Zawar tość zestawu: 3 plansze, 20 szablonów zadaniowych z 5 polami, 30 pły tek
zadaniowych z pojedynczymi polami, 150

pły tekz figurami do roz wiązy wania zadań.
Całość wy ko na na z drew na, za mknię ta
w drewnianej skrzyni, w której każdy element ma swoje miejsce.

1 290 zł

Gra  Kształty
BU 2414
Każdy gracz rzuca trzema kostkami, po
czym szuka żetonu, który zawiera wylosowane kształty. Zadanie nie jest łatwe.
Gra rozwija spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi.

83 zł

▪ 41kolorowych,drewnianychżetonów(śr.3,5
cm),3kostkizkształtami,planszaztkaniny
(śr.45cm);
▪ od 4 lat
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Integracja percepcyjno-motoryczna
Mata matematyczna
LR 0383
Ma te matycz na gra ru chowa
w formie maty podłogowej do
nauki dodawania i odejmowania w zakresie 12. Należy rzucić
jednocześnie dwiema kostkami
liczbowymi oraz jedną kostką ze
znakami plus i minus. Następnie
należy roz wiązać powstałe w ten
sposób równanie. Wynik należy
zaznaczyć kładąc na odpowiednim polu maty duży krążek. Na
dole maty znajduję się dodatkowa oś liczbowa.

▪ mata winylowa o wym. 122 x 152 cm;
2kostkipiankowezliczbami(dł.boku
12,7cm);1kost
12,7
cm);
kapian
piankowaazeznakamiplusiminus(dł.boku12,7cm);
kami
plus i minus (dł. boku 12,7 cm);
28
kartonow ych
żetonów
28kar
ychże

149 zł
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Maty winylowe

trudności matematyczne

Duże maty winylowe to prawdziwa inspiracja do twórczych
zabaw matematycznych. Ich otwarta formuła pozwala two
rzyć propozycje gier doskonalących umiejętność przeprowa
dzania zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych
operacji matematycznych.
Lubiane przez wszystkie dziecie zabawy rzutne są doskona
łą okazją do łaczenia aktywności ruchowej z intelektualną.
Winylowe, bardzo wytrzymałe maty sprawdzają się zarówno
we wnętrzach jak i na szkolnym podwórku.

125 zł

nowość

Mata – Gry w trójkącie
TY 0363
▪ 2 maty winylowe, 75 x 94 cm
▪ 6krążkówdorzucania
▪ 6 woreczków

nowość

185 zł

Mata – Tarcza z punktami
TY 0312
▪ mata winylowa, 148 x 150cm

Magnetyczne koło
LR 1769

149 zł

Proponowane koło magnetyczne daje możliwość przekształcenia każdej
magnetycznej tablicy w interaktywną tablicę dla całej klasy. Magnetyczne
ruchome koło należy uzupełnić kolorową planszą i tworzyć nieskończoną
ilość ćwiczeń dla całej klasy. Doskonała pomoc do zajęć matematycznych
(tabliczka mnożenia, ułamki) oraz dowolnych gier językowych.

▪ magnetycznekołoośr.40cm
▪ 3 dwustronne plansze
nowość
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System PUS

Zestaw Kontrolny
PUSstandard
TL 9114
Wykonany z plastiku, trwały i poręczny.
Przy zakupie udzielana jest bezterminowa gwarancja.

▪ wym. 26 x 10,5 cm

36 zł

Liczę w pamięci
Bogaty zbiór zadań dotyczących czte
rech podstawowych działań arytme
tycz nych, które swoją przy stęp ną
i zabawową formą służą poznawaniu
podstaw techniki rachunkowej, utrwa
leniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu
u mie jęt no ści symbolicz nego za pi su
działań. Rozwiązywanie zadań nie
służy pamięciowemu opanowaniu umie
jętności liczenia.
▪ dodawanie i odejmowanie od 12 do 100
▪ format 16,8 x 23,5 cm
▪ 32 str.

Liczę w pamięci 3

13 zł

TL 1039

Liczę w pamięci 1

13 zł

TL 1037

Liczę w pamięci 2
TL 1038

Liczę w pamięci 4

13 zł

TL 1040

Liczę w pamięci 5
TL 1041

Dreptuś Matematyk
Książeczki Dreptuś Matematyk to propozycja wspaniałej
zabawy dla dzieci wykazujących naturalne zaintereso
wanie matematyką w początkowym okresie edukacji:
w domu, przedszkolu lub szkole. Zawarte w książeczkach
zadania służą:
▪ utrwaleniu przeliczania i odczytywania liczb kolejno od 0 do 12,
▪ obliczaniudowolnymsposobemsumyiróżnicydwóchliczbwzakresie12,
▪ utrwaleniusymbolicznegozapisydziałańmatematycznych,
▪ porównywaniuliczb:mniejsza–większa,
▪ szukaniuwłaściwejliczbywciąguliczbmalejącychirosnących,
▪ zapoznaniusięztemat ykązbiorów,
▪ przyporządkowywaniuprostegododawaniaiodejmowaniaodpowiednimilustracjom.
Zadania mają oryginalna i zabawową formę graficzną.
Postać Dreptusia zachęca dzieci do podejmowania wysiłku
przy rozwiązywaniu kolejnych ćwiczeń, co wielostronnie akty
wizuje dziecko i pobudza wyobraźnię. Taki model uczenia
sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci,
wzmacnia ich odporność emocjonalna potrzebną przy pokony
waniu trudności w przyswajaniu abstrakcyjnego materiału
oraz przygotowuje do wejścia w jego kolejny, nowy zakres.
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13 zł

Dreptuś Matematyk 2
TL 1073

13 zł

Dreptuś Matematyk 1
TL 1072

13 zł

13 zł

Ćwiczenia w orientacji 1
TL 1071

13 zł
trudności matematyczne

Ćwicze nia w orientacji, położe nie w przestrzeni i re la cje
mię dzy przed mio ta mi. Ksz tałce nie u dziec ka o rienta cji
w prze strzeni, to cią gły pro ces, który odby wa się w naturalnych sy tuacjach życiowych i pole ga na zdo by waniu
własnych doświad czeń przy użyciu wszyst kich zmysłów.
Dziecko rozpoczynając pro gramową e dukację posiada już
ogólną orientację w przestrzeni. Rozumie i poprawnie stosuje większość za wiązanych z nią pojęć: na, pod, nad, obok,
przód, tył, na prawo, na lewo itp. Książeczka Ćwicze nia
w orienta cji to wybór wielu cennych roz wiązań służących
utrwalaniu pojęć i umiejęt ności orienta cji w prze strzeni,
wzajemnego położe nia o biektów i zja wisk, rozpatry wania
ich pod wzglę dem cech wielkościowych, jakościowych i mierzalnych,określenie położe nia przedmiotów w przestrzeni
wzglę dem obser wa tora i innych przed miotów: za, pod,
nad, obok, wewnątrz, na lewo, na prawo, do przo du, do
tyłu, w górę, w dół; przy pisywanie przedmiotom cech wielkościowych: długi, krót ki, sze roki, wąski; po rów ny wanie
przedmiotów pod wzglę dem wybranej cechy: długi – krótki,
sze roki – wąski, niski – wysoki; po praw ne uży wanie oraz
rozumienie stosowanych zwrotów i określeń.

Skoncentruj się
Ćwiczenia na koncentrację dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol
nym. Znakomity trening oraz pomoc
w rozwijaniu aktywności poznawczej,
u wraż li wianiu spo strze gaw czo ści
poprzez wnikliwe obser wowanie ksz
tałtu, wielkości i położenia przestrzen
nego figur oraz różnicowania figury
i tła.
▪ format 16,8 x 23,5 cm
▪ 32 str.

Skoncentruj się 1
TL 1009

Matematyka
na wesoło 1
TL 9163

13 zł

W zabawowy sposób przybliża
podstawy techniki rachunkowej.
Bogata gama ćwiczeń: działania
z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z jedną niewia do mą,
dopełnianie do pełnych dziesiątek. Ciekawa i barwna szata graficzna.

▪ dodawanie i odejmowanie w zakresie 12

Skoncentruj się 2

13 zł

Rusz głową 1
TL 1007

TL 9172

13 zł

13 zł

Gry i za bawy lo gicz ne
zawar te w tej książeczce
wpły wają na roz wój podstawowych i szcze gólnie
przy dat nych w o kre sie
roz woju spraw no ści inte lektualnych, takich jak:
spo strze ga nie, kon centracja uwagi, zapamiętywanie, analiza i synteza
wzrokowa.

▪ format 16,8 x 23,5 cm
▪ 32 str.
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Mierzenie
46 zł

Zestaw geometryczny
TY 6525

Zestaw zawiera 10 kół z przyjemnego w dotyku tworzywa podzielonych na równe części, reprezentujące ułamki:1/2, 1/3,1/4, 1/5, 1/6,
1/8, 1/10, 1/12 oraz 1/24. Wszystkie elementy mają wytłoczoną
wartość ułamka. Dwustronny geoplan posiada z jednej strony siatkę 11 x 11 kołeczków, a z drugiej okrąg z 24 kołeczków. Na okręgu
widoczny jest zapis stopni oraz ułamków. Zestaw jest pomocą dydaktyczną łączącą naukę ułamków z geometrią.

▪ 1geoplanowym.21x21cm;gumki;10kółośr.10cmpodzielonychnaczęści

Geoplan
TY 6526
Dwustronna podstawa z umiesz
mieszczonymi
czonymi
równomiernie kołeczkami, na które nauzykładamy elastyczne gumki w celu u
zyskania dowolnego kształtu geometrycznego. Z jednej strony siatka (11 x 11
kołeczków), a z drugiej okrąg z 24 kołeczków. Na okręgu widoczny jest zapis
stopni oraz ułamków. Zestaw jest pomocą dydaktyczną łączącą naukę ułamków z geometrią.

16 zł

▪ wym. 21 x 21 cm; 1 szt.

Tangram matematyczny
SH 3610

nowość

Zadanie polega na wykonywaniu działań matematycznych i zaznaczaniu wyników na magnetycznej tabliczce. Po prawidłowym rozwiązaniu działań powstaje
ciekawy obraz.

119 zł

▪ dwustronna tabliczka magnetyczna A4, 48 magnetycznychtrójkątów,12kartzdziałaniamiw
zakresiedo30,18kartzdziałaniamiwzakresie
do100,książkazrązwiązaniami

nowość

399 zł
Magnetyczna linijka gigant
VO 6889
Magnetyczna, duża miara o długości 3 m. Za
pomocą dołączonych magnetycznych elementów, można łat wo zilustrować działania matematyczne (dodawanie, odejmowanie).

▪ 39 szt. dwustronnych tabliczek, 38 szt. magnesów do
oznaczania
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Przybory do tablicy
TY 1040

119 zł

Komplet podstawowych przyborów tablicowych: cyrkiel,
kątomierz, 2 ekierki, linijka. Duże, wygodne przyrządy
z uchwytami zapewniają łatwość oraz dokładność w odmierzaniu i rysowaniu. Przyrządy wyposażone są w magnesy, co ułatwia pracę przy tablicy. Wszystkie uchwyty
są zdejmowane.

▪ linijkadł.100cm,ekierki40cm;5szt.

trudności matematyczne
Ruchomy kalendarz

245 zł

NS 2006
Kolorowy, estetyczny i bardzo funkcjonalny
ruchomy kalendarz. W zestawie magnetyczna tablica i komplet tematycznych magnesów
pozwalających oznaczać kolejne pory roku,
aktualne stany pogody oraz zaznaczać właściwe daty w kalendarzu miesięcznym i aktualną fazę księżyca. Duży termometr pozwala natomiast na zaznaczanie wysokości
temperatury. Kalendarz ma również bezpo-

średnie odniesienie do życia danego zespołu
klasowego, poprzez możliwość umieszczania na tablicy magnesów z rodzajami zajęć, którymi zajmuje się danego dnia grupa.
Ruchomy kalendarz doskonali umiejętności
związane z obliczeniami kalendarzowymi,
posługiwaniem się słownictwem tematycznym
z zakresu przemian pogody i przyrody oraz
odczytywaniem wskazań termometru. Obecność bohatera bliskiego dziecku (kot Pyś) zachęca natomiast do dłuższych i pełniejszych

Zegary
Stojące zegary z obręczą wokół tarczy
ułatwiającą odczytywanie godzin.
Ruch wskazówek powoduje zmianę
ilustracji wskazującej porę dnia.
Duży zegar zalecany jest dla nauczyciela
do prezentacji zadań dla całej klasy.
Mały zegar stojący przystosowany jest
rozmiarem do pracy indywidualnej dzieci.

10 zł
Zegar

TY 5070
Wygodny mały zegar do pracy indy widualnej dziecka. Zaznaczone godziny i minuty.

Zegar śr 30 cm
TY 5073
▪ śr.30cm

wypowiedzi oraz poszerza spektrum możliwych form pracy o tzw. pytania tematyczne
(również te otwar te, sprzyjające myśleniu
twórczemu).

▪ Zestawzawiera:tablicęmagnet yczną(70x50cm),
magnesy:kompat ybilneelementypogodowe(19),
rodzajezajęć/akt ywności(18),kolejnednimiesiąca
(31),liczbydoukładaniabieżącegoroku(10),fazy
księż yca(8);strzałkidooznaczania(2);ramkido
oznaczaniadniświątecznychwkalendarzu(2).

46

zł

Zegar śr 10 cm
TY 5072
▪ śr.10cm

11 zł

▪ wys. 11 cm; 1 szt.

77

nowość

Zegar
NS 2007

145 zł

Kolorowy i przejrzysty zegar magnetyczny
pomoże każdemu uczniowi przyswoić umiejętność dokony wania odczytów zegarowych.

▪ tablicamagnet ycznaztarczązegarowąpodzielona na minuty, kwadranse i godziny (50 x 50
cm),2wskazówkiruchome;40elementówdozapisuwskazańzegara.

Zegar demonstracyjny
LR 2984
Zestaw umożliwia zbudowanie dużego zegara do demonstracji zamieszczonego
na dowolnej tablicy magnetycznej.

▪ 13 elem., ruchome wskazówki o
dł.28cm

99 zł
Zegar i kalendarz
TL 1070
DorotaPyrgies
24 ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie przybliżające pojęcie
czasu. Uczą odczytywania godzin,
kwadransów i minut na zegarze tradycyjnym i elektronicznym, zapoznają z nazwami miesięcy, uczą zapisywania dat, właściwego użycia
terminów służących do określania
czasu oraz stosowania numeracji
rzymskiej I–XII, rozmieszczenia dni
świątecznych w kalendarzu i pozł
sługiwania się nim. Zawartość menowość
rytoryczna oprócz swojego podstawowego celu rozwija i utrwala umiejętności matematyczne. Może
być wykorzystywana w terapii pedagogicznej dzieci ryzyka dysleksji
oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

13

▪ format 16,8 x 23,5 cm, 32 str.

149

Mata z zegarem

zł LR 2981

Duża mata z dwoma ruchomymi wskazówkami: godzinową
i minutową, dzięki którym dziecko poprzez ruch utrwala sobie sposób odczytywania i zapisywania czasu oraz obserwuje jego upływ.

▪ mata winylowa o boku 137 cm; 2 nadmuchiwane kostki o boku 12 cm

Domino zegarowe – Do południa
Domino zegarowe – Po południu
SH 3928
Zadanie polega na ułożeniu wszystkich kartoników zgodnie z zasadami domina. Należy znaleźć dwa kartoniki, na których jest ta
sama godzina oznaczona dwoma sposobami: zapis czasu i tarcza
ze
zegarowa.
garowa.

▪ 16 kartoników,
kartoników, wym. kartonika
kartonika 7,2 x 3,1 cm

nowość

SH 3929
Zadanie polega na ułożeniu wszystkich kartoników zgodnie
z zasadami domina. Należy znaleźć dwa kartoniki, na których jest ta sama godzina oznaczona dwoma sposobami:
zapis czasu i tarcza zegarowa.

▪ 16 kartoników, wym. kartonika
kartonika 7,2 x 3,1 cm

74 zł

74 zł
nowość
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TY 2040

trudności matematyczne

Waga klasyczna

49 zł

Waga posiada dwa zdejmowane pojemniki. Służy do ważenia
drobnych produktów stałych.

▪ dł.33cm,wys.11cm

Waga wielofunkcyjna
LR 1524

67 zł

Posiada plastikowe pojemniki z uchwytami i wygodnym odpływem wody. Służy do pomiaru stałych, sypkich i płynnych produktów. Odmierza z dokładnością do jednego grama.

▪ wym.13x37x14cm;poj.1pojemnika1l(zpodziałemod100do1000
ml)

Waga Junior z misiami

54 zł

TY 6016

Waga – Małpka
VO 0698

68 zł

Wesoła małpka, która pomoże dzieciom w nauce dodawania
oraz porówny waniu ilości. W łapkach posiada zaczepy do zawieszania bananów. Kiedy ciężar w obu łapkach nie jest równy,
małpka ma rozgniewane oczy, a ramiona przechylają się w jedną stronę.

Waga posiada dwa wyjmowane pojemniki (poj. 500 ml) z pokrywkami zabezpieczającymi przed wylaniem się odmierzanych płynów. Przezroczyste pojemniki posiadają dodatkowo podziałkę 100
ml. Waga jest niezbędnym przyrządem do porówny wania ciężaru.
Rolę ciężarków spełniają kolorowe misie różnej wielkości. W zestawie misie różnej wielkości i wadze (12g, 9g, 6g, 3g).

▪ dł.37cm,wys.14cm;12niebieskichmisiów;12czerwonychmisiów

▪ wys. 18 cm

Waga matematyczna
LR 0100
Dzieci uzmysławiają sobie znaczenie
war tości liczb poprzez umieszczanie
ciężarków na ramionach wagi. Za jej
pomocą można w prosty sposób zilustrować dodawanie, odejmowanie lub
mnożenie.

▪ samoprzylepne cyfry; waga o wym. 22 x 66 cm;
20szt.ciężarków10g

45 zł
79

nowość

28 zł
Miarki elastyczne
NS 3024

27 zł

Miarki wykonane z przeźroczystego, elastycznego tworzywa. Każda z nich odmierza długość 1 metra inną jednostką miary w postaci zwierząt: mrówek, ślimaka, wiewiórki, lisa, sarenki, tzn.: 1 mrówka = 1 cm, 1 ślimak = 2
cm, 1 wiewiórka = 3 cm, 1 lis = 4 cm, 1 sarenka = 5 cm.
Równolegle na taśmie znajduje się miara odległości i linijka. Zabawa miarkami w czynnościowy sposób pozwala
zrozumieć i opanować umiejętność mierzenia.

▪ 5 szt.

Miarki szkolne
IV 0945

49

zł

Elastyczne taśmy, ułatwiają w praktyczny sposób zrozumienie pojęcia długości oraz nabranie umiejętności dokony wania samodzielnych pomiarów.

▪ 10szt.,dł.1m

Duża miara 1 m
IV 4259
Duża szty wna linijka z z wyraźną podziałką co 1 cm, 5 cm i 10
cm. Wykonana z mocnego tworzy wa o zaokrąglonych krawędziach i końcówkach. Idealna pomoc edukacyjna do wykorzystania w nauce pomiarów długości.

▪ wym. 100 x 5 x 1,5 cm

33 zł
Stopy miarki
NS 3016
Dzięki nim w obrazowy sposób można wytłumaczyć dziecku
pojęcie miary oraz wzajemnej relacje wartości miar. Mniejsze
wartości zawierają się w większych, zabawa jak w przypadku
działań z kolorowymi liczbami. Dodatkowym walorem miarek jest
materiał, z jakiego zostały wykonane: lekki, łatwy w utrzymaniu
w czystości oraz estetyczny w kolorystyce.

▪ 20miarekwformieludzkiejstopyodługości:10cm,15cm,20cm,25cm.

Dystansomierz
TY 1070
Łatwy w obsłudze przyrząd do odmierzania dużych odległości. Dziecko prowadzi przed sobą
koło po mierzonym odcinku drogi. Po przejechaniu
odległości 1 metra pojawia się charakterystyczne
kliknięcie. Odczy tu dokonujemy na liczniku zamontowanym na odwrocie tarczy. Dystansomierz
posiada wygodny
posiada
wygodny uchwyt
uchwyt z regulacją
regulacją dłu
długości.
gości.

▪ śr.
śr.tar
tarczy
zy32cm;max.dłu
32 cm; max. długość
ośćuchwy
uchwytuu78cm
78 cm

68 zł
80

Zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju mowy
Zakładasię,żedzieckorozpoczynającenaukęwklasieIszkołypodsta
wowejpowinnoposługiwaćsięmowąwpełniuformowanąpodwzglę
demfonicznymidośćdobrzepodwzględemgramatycznym,posiadać
dużyzasóbsłownikowyorazkonstruowaćwypowiedzipoprawnepod
względemlogicznym.Dodatkowojegowypowiedźpowinnacechować
sięwłaściwąintonacją,awięcposiadaćodpowiednirytmimelodięoraz
właściwiepołożonyakcentwyrazow yizdaniow y.Tymczasemnajnowsze
badaniawskazują,żenawet60%6latkówwymagaintensywnejpomocy
logopedycznej.Jesttootyleistotne,żenieleczonewadymowyutrwalają
się,azczasempowodująpoważnekonsekwencjerozwojowe.Rzutująna
rozwójintelektualnyorazfunkcjonowaniewszkoleigrupierówieśniczej,
atakżeprzyczyniająsiędoniższychosiągnięćszkolnychicozatymidzie
–problemówemocjonalnychimotywacyjnych.
Wczesnadiagnozaisystematycznaterapialogopedyczna,torealnaszansa
nawyrównaniejużzaistniałychdeficytów.Kompleksowycharakterzajęć
logopedycznych(usprawnianieukładuoddechowego,kształceniesłuchu
imowy,doskonalenieumiejętnościpercepcyjnych,wzbogacaniezasobu
słownikowego,ćwiczenieuwagi,atakżerozwijaniepotrzebykontaktu
zinnymiikreowaniepoz ytywnegomyśleniaosobie),wpołączeniuzod
powiednimimetodamikorygującymiiusprawniającymiorazwspierającymi,
stymulującymiorazaktywizującymiprzyudzialeciekawychiwartościowych
pomocylogopedycznych,pozwolinaefektywnąpracęnadproblemami
logopedycznymiipomożewszechstronnierozwijaćkażdedziecko.
Zachęcamywięcdoprzyjrzeniasięnaszejofercie,wktórejkonstruowaniu
uczestniczylirównieżdoświadczenilogopedzi–praktycy.Jesteśmypewni,
żepracaznaszymipomocami,pozapoz ytywnymiefektamilogopedycz
nymi,przyniesierównieżdużoradościisprawi,żenawetżmudnećwicze
niabędąnaprawdęprzyjemne.

Programy
do diagnozy i terapii
logopedycznej
Pakiet LOGOPEDIA daje możliwość
monitorowania terapii, pozwala na
bieżącą analizę stopnia zaburzenia
płynności mowy i zindywidualizo
wanie procesu terapeutycznego. Pro
gram przeznaczony jest do terapii
mowy dzieci w wieku szkolnym,
umiejących czytać, jak również do
te ra pii mowy dzieci młod szych,
gdyż wszystkie głoski, sylaby, wyra
zy i zdania są nagrane i dziecko
może je odsłuchać. Program może
być rów nież wy ko rzystywa ny
w domu przez ro dzi ców dzie ci
z wadami wymowy dla utrwalania
i automatyzacji głosek wywołanych
wcze śniej na za ję ciach lo gope
dycznych.

Logopedia – Pakiet Profesjonalny
DP 0003
Zawiera 9 programów do diagnozy i terapii logopedycznej:
1. Szereg ciszący
2. Szereg syczący
3. Szereg szumiący
4. Różnicowanie szeregów
5. Głoska GRATIS
6. Sfonem
7. Echokorektor
8. Mowa bezdź więczna
9. Badanie mowy
– Aplikacja logopedy (z opcją wydruku dokumentacji o wartości 2 000zł) GRATIS!
– Profesjonalny mikrofon GRATIS!
– Drukarka laserowa GRATIS!

3 400 zł

Logopedia – Pakiet Podstawowy
DP 0004
Zawiera 5 programów do diagnozy i terapii logopedycznej:
1. Szereg ciszący
2. Szereg syczący
3. Szereg szumiący
4. Różnicowanie szeregów
5. Głoska r
– Aplikacja logopedy (z opcją wydruku dokumentacji o wartości 2 000zł) GRATIS!
– Profesjonalny mikrofon GRATIS!

1 800 zł
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DP 0025
Logorytmika – rytm i muzyka roz wijają zdolności komunikacyjne
Badania pokazują, że odpowiednie oddziały wania muzykoterapeutyczne bardzo pozytywnie wpły wają na usprawnienie komunikacji
językowej u dzieci. Rytm i muzyka roz wijają
zdolności komunikacyjne i stanowią ogromne
źródło przyjemności dla dzieci.
Logorytmika jest programem multimedialnym,
który pokazuje, jak w ciekawy sposób można
wykorzystać muzykę w profilaktyce i terapii
logopedycznej.

zaburzenia rozwoju mowy

Logorytmika

Program Logorytmika umożliwia:

1 499 zł

▪ pracęindywidualnąigrupową;
▪ tworzenieautorskichprogramówlekcyjnychzapomocą
funkcjiKreatorZajęć;
▪ rozwójpercepcjiipamięcisłuchowejorazkoordynacji
słuchowo-ruchowej;
▪ urozmaicenieterapiidziękizastosowaniuponad100
ćwiczeńruchow ych,słuchow ych,atakżesłowno-muzycznychopart ychnaat rakcyjnychwierszachipiosenkach;
▪ wzbogacenieprocesunaukidziękizastosowaniuzestawuprogramównarzędziowych:Wirtualnaklawiatura,Kompozytormelodii,gamaC-dur,Wartościrytmiczne
orazSłowniczekterminówmuz ycznych;
▪ mot ywacjędziecidziękidźwiękow ymigraficznym
wzmocnieniom pozytywnym.
Logorytmika to doskonały i niezwykle przydatny zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka.

Program służący głównie do terapii dzie ci
niedosłyszących. Połączenie idei kolorowych
plansz, animacji i naturalnych odgłosów otaczającego świata, tworzy uniwersalne narzędzie wspomagające terapię logopedyczną,
zwłaszcza dzieci z uszkodzonym narządem
słuchu. Dzięki programowi dzie ci uczą się
rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji
przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi
źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje. Program ułat wia tak że
opanowanie różnych pojęć językowych, m.in.
stosunków przestrzennych (nauka rozumienia
przyimków), antonimów, nazw kolorów, nazw
instrumentów muzycznych, pojazdów, zwierząt,
zjawisk przyrody. Jest zatem również to świetna
pomoc dla małych dzieci uczących się mówić.
Ćwiczenia te mogą też wspomagać kształtowanie się mowy dzieci upośledzonych, z autyzmem i z ORM. Mogą być dobrym wstępem do
doskonalenia ich mowy i zasobu leksykalnego
(zarówno biernego jak i czynnego).

Program może zostać wykorzystany zarówno
w diagnozie, jak i terapii logopedycznej.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Por fesjonalnymikrofon-GRATIS
Minimalnewymaganiatechniczne:
MSWindowsXP/Vista
InternetExplorer6.0lubwyższy
zalecane:procesorklasyPentiumIV2,4GHzoraz512MB
RAM
kartadźwiękowazwejściemliniowymzpodłączonymigłośnikamilubsłuchawkami
(wlaptopach–kartadźwiękowaPCMCIAzwejściemliniowym)
kartagraficzna(minimalnarozdzielczość800x600)ztysiącamikolorów
mikrofondołączonydozestawuLogopedia
portUSB
myszlubinneurządzeniewskazujące
napędDVD-ROM
ilośćzajmowanejprzestrzeninatwardymdyskuuzależnionajestodwariantusprzedaż y–Profesjonalnymikrofon
GRATIS!

Mówiące Obrazki
DP 0002

999 zł
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Eduterapeutica Logopedia
wydawnictwa pwn.pl to komputerowy
program terapeutyczny przeznaczony do
pracy z dziećmi wykazującymi zaburze
nia rozwoju mowy.
Tr wałe i praktyczne narzędzie pracy
nauczycieli i terapeutów – program umoż
liwia wieloletnie użytkowanie w edukacji
uczniów z różnych klas i roczników.
Wszystk ie ćwic zen ia mają char akter
zabawy,comanaceluzachęceniedzieckadowypowiadaniaokreślonychsłów(w
terapiiartykulacji)lubkojarzeniasłówz
odpowiadającymiimilustracjami(wterapiisłuchu).
Wszystkie ćwiczenia mają charakter zabawy,
co ma na celu zachęcenie dziecka do wypowiadania określonych słów (w terapii artykulacji) lub kojarzenia słów z odpowiadającymi
im ilustracjami (w terapii słuchu).
Do każdego programu Logopedia dołączone:
▪ Słuchawkizmikrofonem,programdokalibracjinagrań(poprawia
jakośćnagrań),naklejki–nagrodydlauczniów,ćwiczeniado
wydruku:kartypracyiwskazówkidlaopiekunów
Do każdego programu Eduterapetica Logopedia – zestaw pomocy dydaktycznych:
▪ Turbinka–Zabawaprzyjednoczesnymćwiczeniuopanowaniasiłyoddechu.Uczestnicydmuchajączodpowiedniąsiłą,nietylkowprowadzająturbinkęwruch,alekontrolującoddech,muszązatrzymaćjąwustalonympołożeniu.
Gra ma zastosowanie szczególnie w terapii dzieci z
wadamiwymowy.Wkomplecie:dwustronnaobręczz
obrazkami,oróżnymstopniutrudności,10pierścieniszarychi10pomarańczowych;dla2osób,od4lat.
▪ Dmuchajka–Pozwalanakontrolowanieoddechu,wydłużeniefazywydechowej,umożliwiaustalenieprawidłowego
toruoddechowego.Jestskutecznymsposobemnarozwinięcieumiejętnościkoncentracji,ponadtouczyspokoju,
wycisza.Drewnianapomocjestwpełnihigieniczna,przeznaczonajestdowielokrotnegoużytku.Wzestawie:dmuchajka,2piłeczkistyropianoweoraz10słomek.
▪ Piórka–Naturalnepiórkawkilkukolorach.Doskonałapomoc
doćwiczeńlogopedycznych.Wzabawowysposóbmożna
przyichpomocyregulowaćsiłęoddechu,np.dmuchając
trzymanepiórkonadłoniczyorganizującwyścigipiórekna
blacieławki.Ok150szt.
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Logopedia – wersja podstawowa
nowość

PN 0001
Program zawiera ok 400 ćwiczeń.

1 899 z³

Zestawy logopedia zawierają 3 moduły:
▪ AplikacjaTerapeuty–służyplanowaniu,prowadzeniu,rejestrowaniuianalizowaniudiagnozyorazterapii.Aplikacjaumożliwiawstępnądiagnozępedagogicznązorientacyjnąocenągotowościszkolnej,ryzykadysleksjiiiryzyka
dyskalkulii.Aplikacjawspomagapracęnauczycielaiterapeuty:pobieradane
ouczniuze-dziennika–nowośćwprogramachterapeutycznych!
▪ Diagnoza–maformę„elektronicznejkartymowymałegopacjenta”,zawierającejtestywrazzopisemwyników.Testydiagnostycznetoprostemultimedialnećwiczeniabądźzabawy,polegającenawykonywaniuprzeznajmłodszychtakichzadańjakłączeniewpary,szeregowanie,kategoryzowanie,
naśladowanieokreślonychminiwieleinnychzachęcającychdowypowiadanieokreślonychsłów.Przechowywanewsystemienagraniadzieckaz
ćwiczeńdiagnostycznychułatwiająanalizępostępów.
▪ Terapia–koncentrujesięnazaburzeniachmowyisłuchuorazwadach
wymowy związanych z artykulacją i różnicowaniem głosek szeregu
szumiąceg,szeregusyczącego,szereguciszącegooraztypu„r”.
Seria Eduterapeutica uznana została za wyrób medyczny. W związku
z powyższym spełnia ona m. in. wymagania europejskiej Dyrekty wy dla
Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2003/AC:2007.
Programy działają na platformach MS Windows XP/Vista/7 oraz MacOS
od wersji 10.5 w górę.

gratis!

Logopedia – wersja rozszerzona
PN 0002

W wersji rozszerzonej dołączono moduły terapeutyczne z zakresu:

▪ artykulacjigłoskik,g,mowybezdźwięcznej,słuchu
fonematycznego,jąkania
Dodatkowo dołączone gratis:

▪ drukarkalaserowa,szkoleniezobsługiprogramuEduterapeuticaLogopedia

nowość

3 499 z³

zaburzenia rozwoju mowy

▪ zawieraok560ćwiczeń(m.in.wformierozbudowanychgier)

gratis!
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Cyfrowy korektor mowy
DP 0026
Idea dzia łania ko rek torów mowy e duSensus o pie ra się na teo rii prze twa rzania
mowy. Za kłada ona, że osoba mó wiąca słyszy swoją wła sną wy powiedź odpowied nio zmo dy fikowa ną, gdyż in forma cja o wy ar tyku ło wanych dźwię kach
powraca do mózgu po przez sześć kanałów
zwrot nych (trzy lewe i trzy prawe) dzię ki
przewod nic twu powietrz nemu, kost ne mu i
tkankowe mu. Sygnał mowy wprowa dzany
jest więc w pętlę sprzęże nia zwrot ne go, łączącą system słu chowy z ośrodkiem ste rują cym ar ty ku lacją mowy. Jeżeli zatem zakłó ce nia wystę pują ce w jednym lub w kilku
e lementach tej pętli mogą prowa dzić do
wystą pie nia za burzeń mowy (w tym ją kania), to wprowa dze nie od powied nich mody fika cji może w e fekcie do prowa dzić do
po pra wy wy mowy. Za spra wą ko rek tora
mowy sygnał a kustycz ny jest za mie niany
przez mikro fon na prze biegi e lek trycz ne,
na stęp nie od powied nio prze kształcany i
w tak zmie nio nej for mie prze ka zy wany do
na rzą dów słu chu za po mocą słu cha wek.
W ten sposób pa cjent nie słyszy swojej zaburzo nej wy mowy, lecz tylko od powiednio
prze kształco ne dźwię ki.
EduSensus Kom pu te rowy ko rek tor mowy
Cy frowy ko rek tor mowy jest o fe rowa ny w
kom ple cie z pro gra mem EduSensus Kompute rowy ko rek tor mowy, który u możliwia
prowa dze nie te ra pii ją ka nia przy użyciu
kom pu te ra. Jest to trzydzie sto dwu bitowa
a pli kacja, pra cu ją ca pod kon tro lą systemów o pe ra cyjnych z ro dziny Win dows
(9x/ Me/ NT/ 2000/ XP/ Vista).
W pro gra mie za im ple men to wano cztery al go ryt my (me to dy) ko rekcji ją ka nia
o par te na:

nowość

1 999 z³

Program psychoedukacyjny dla
dzieci 710letnich doskonalący
sprawność językową
IM 0085

23 zł
86

AlicjaIwanowska,CecyliaJanuszek,MariolaKwiatkowska-Łozińska
Przewod nią zasadą towarzyszącą tej pracy jest po dejmowanie konkret nych działań
na rzecz troski na uczyciela o opty mal ny
roz wój in te lektualny, e mo cjonal ny, społecz ny oraz pra wi dło wy roz wój mowy
każde go dziecka, a także ma on na względzie dobro wszyst kich członków ze społu
kla sowe go. Celem pro gramu jest po dejmowa nie kon kret nych dzia łań. Wszystkie ćwi cze nia są do stosowa ne do in dywidu alnych moż li wości psychofizycz nych
u czniów w nor mie inte lektualnej, a także
mogą być wy ko rzysta ne do pracy z dziećmi u pośle dzony mi w stop niu lek kim. Od-

▪ metodziewykorzystującejmetronom(mówienierytmiczne),
▪ maskowaniumowyszumem(MAF),
▪ opóźnieniusygnałumowy(DAF),
▪ przesunięciusygnałumowywzakresieczęstotliwości(FAF).

działy wania psychoe duka cyjne tego programu od noszą się do czte rech obszarów
funkcjo nowa nia psychospołecz nego dzieci: postrze ga nie sie bie i rozumienie uczuć,
współdziałanie i u czest nic two w gru pie,
spo soby ra dze nia sobie w trud nych sytu acjach, swo bod ne po rozu mie wa nie się
z o tocze niem. Każdy obszar za wie ra scena riusze, które są po dzie lone na spo tkania. Cały pro gram o bejmuje 35 spotkania,
które powinny być re alizowane co tydzień,
przez cały rok szkolny. Poszcze gólne spotka nia i sce na riusze ściśle wiążą się ze
sobą, a ich układ nie jest przy pad kowy.
Ćwicze nia skłaniają do ak tyw ności wszystkich u czniów, uła twiają wzajemne poznanie, pod noszą poziom in te gra cji grupy,
uczą skutecz nego roz wią zy wa nia konfliktów i pro blemów, po dejmowa nia de cy zji
i od powiedzialności.

▪ format B5, 84 str.

nowość

TG 0001

239 zł

Wygodny dla dzieci i łatwy w użyciu mikrofon z możliwością nagrywania
i odtwarzania dowolnych dźwięków i piosenek (czas nagrania najwyższej
jakości: do 4 godziny). Istnieje możliwość podłączenia mikrofonu do komputera (łącze USB) i przeniesienia danych na dysk w celu dalszej obróbki.

▪ wbudowanapamięć-128MB

11 zł
Bajeczki logopedyczne
– Zabawne historyjki usprawniające mowę dziecka
HR 0080

Asystent nauczyciela
TG 0099
Małe urządzenie w kształcie pudełeczka umożliwiające nagry wanie
30 sekundowych sek wencji wypowiadanych przez nauczyciela (polecenia do zadań lub prawidłowa wymowa słów). Samo dziecko może ró
również
wnież nagry
grywać
wać swo
swoje
je wypowiedzi (dowolne
w zabawie,
zabawie, wiersze
wiersze lub teksty do odsłuchania
i sprawdzenia
sprawdzenia poprawno
poprawności). Pod przezroczystą pokrywką
czystą
pokrywką można
można ukryć obrazki lub
słowa
sło
wa do cwiczeń. Praca
Praca z asystentem dodaje dzieciom
dzieciom odwagi i śmiałości,
pozwala na naukę we
własnym tempie.

▪ wzestawie5szt.,wymagane 3 baterie AAA
(nie dołąc zon o), wym.
8,5 x 8,5 x 2,5 cm

nowość

zaburzenia rozwoju mowy

Mikrofon MP3

239 zł

Uczę się mówić, pisać i czytać poprawnie – Materiały do
utrwalania głosek sz, ż (rz), cz, dż, s, z, c, dz w zdaniach
HR 0081
Materiały przeznaczone są do prowadzenia ćwiczeń utrwalających
poprawną wymowę oraz do różnicowania głosek szeregów: szumiącego i syczącego w zdaniach, a także do usprawniania techniki
czytania i pisania. Opracowane
ćwiczenia stymulują roz wój języka, kształtują poprawną wymowę i umiejętność konstruowania
zdań, eliminują błędy wynikające z wady wymowy, popełniane w czytaniu i w pisaniu, dając
dziecku szansę na osiągnięcie
dobrych wyników w nauce i sukces szkolny. Pomagają również
roz wijać funkcje percepcyjnomotoryczne.

▪ formatA4,36stronoraz29kolorowych kart

27 zł

Bajki zebrane w tym zbiorze mają za zadanie pomóc dzieciom
w wieku wczesnoszkolnym w opanowaniu poprawnego mówienia,
szczególnie wypowiadania głosek s–sz, c–cz, z–ż, dz–dż. Bajeczki
mogą służyć również roz wijaniu płynności ekspresyjnej dzięki wzbogacaniu słownictwa i kształtowaniu mowy dialogowej i opowieściowej. Ponadto usprawniają myślenie poprzez określenie związków
przyczynowo-skutkowych.

▪ format A4, 48 str.

Kwestionariusz badania
mowy
IM 0054

29 zł

GrażynaBillewicz,BrygidaZioło
Wy korzystywany do ba dania mowy,
do dia gnozy lo gope dycznej dzie ci
przed szkol nych i szkol nych. Nazwy
obrazków za war tych w kwestionariuszu za wie rają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w któ rych
mogą się poja wiać w wy ra zie: w nagłosie, śród głosie i wygłosie.

▪ format 14,5 x 21 cm
▪ 124 str.

Będę mówić, czytać i pisać
poprawnie – plansze
HR 0023
BarbaraSawicka,Dorota
zł
Warczak-Wyc zyńska
Ma te riały, które po magają w ksz tałtowaniu po praw nej
wy mowy i uła twiają naukę czy ta nia
i pisania. Są przezna czone dla dzie ci
mają cych pro blemy z o pa nowaniem
tych czyn no ści oraz roz wijających
się pra widłowo, bę dą cych w wieku
przed szkol nym i wczesnoszkolnym.
Ma te riały do ćwiczeń po dzie lono na pięć ze stawów, w któ rych
głoski do bra no we dług róż nych o pozycji (np. głoska dźwięczna – bez dź więcz na). Do ćwiczeń w roz róż nia niu każdej z nich
o pra cowano po dwie obustron ne plansze, które za wie rają kolorowe ob raz ki, kon tu ry wy krop kowa ne i z bra kują cy mi e lementami, e ty kiet ki z na zwami, pod pisy z luką lite ro wą, lite ry
i ko lorowe paski.
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▪ format A4, 40 str.
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Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj
HR 0015
Katarzyna
Szłapa
Ćwi cze nia oddechowe i artykulacyjne dla
dzieci najmłodszych (4–7 lat).
Za wie ra zest a w za b a w
ksz tałtujących
prawidłowy tor
oddechowy, pogłębiających oddech, u sprawniających mięśnie języka, warg i pierścienia
zwie ra ją cego gar dło przed sta wio nych
w atrakcyjnej dla dzieci formie.

▪ format A4, 44 str. + plansza do gry

Zabawy roz wijające mowę Twojego
dziecka
HR 0039
AnnaFranek,MarzenaRiegel
Książka adresowana do rodziców, którzy pragną przez zabawę roz wijać mowę swojego
dziecka. Autorki proponują proste, ale skuteczne ćwiczenia warg, języka i podniebienia
miękkiego oraz ćwiczenia oddechowe, słuchowe
i ortofoniczne. Zabawy logopedyczne zawarte
w tej książce zacieśniają więzi między dzieckiem i otaczającymi go ludźmi. To niezwykle
ważne w uczeniu malucha skutecznej komunikacji, która ma przemożny wpływ na jego
roz wój społeczny.

▪ format A4
▪ 120 str.

14 zł
Języczkowe przygody
HR 0068

Zabawy usprawniające buzię
i język dziecka
RB 0007
MałgorzataRocławska-Daniluk
Książka pisana wierszem, zawiera ćwiczenia usprawniające aparat mowy dziecka
oraz wprowadzające dziecko w świat głosek w izolacji. Dodatkiem do tej książki jest
lusterko do ćwiczeń (8 x 10 cm). Książka
uczy bawiąc.

▪ format 20 x 19 cm
▪ 19 str.

27 zł

Dź więki mowy
IM 0014
Podred.
AlicjiMauer
Pro gram kształtowania świadomości
fonologicz nej dla
dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Zestaw ciekawych
ćwiczeń na bazie
zabawy rytmami,
ujętych w aspekcie teoretycznym poruszającym znaczenie
świadomości fonologicznej w początkowej
nauce czytania i pisania.

▪ format A4, 236 str.
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28 zł

40 zł

16 zł

AnnaTońska-Mrowiec
Niniejsza publikacja posłużyć może logopedom,
nauczycielom nauczania zintegrowanego oraz
nauczycielom-terapeutom podczas zajęć grupowych i indy widualnych z dziećmi 6-, 7-letnimi. Zamieszczone w niej ćwiczenia, umiejętnie wplecione
w treść bajek, usprawniają artykulatory, uczą prawidłowego oddechu, kształtują słuch fonemowy.
Ponadto znalazły się tu ćwiczenia roz wijające
mowę opowieściową, kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego (rozmowa na temat treści bajek, historyjek obrazkowych), a także
zadania manualne roz wijające motorykę rąk (kolorowanie, wycinanie, rysowanie po śladzie).

▪ format A4
▪ 120 str.

Wierszowane rysowanki

▪ format A4,, 108 str.

17 zł

Łamigłówki logopedyczne
HR 0038

IM 0019

▪ format A4, 96 str.

HR 0016

21 zł

Reranie. Profilaktyka, diagnoza,
korekcja
IM 0029

16 zł

Rymowanki – utrwalanki

RomanaSprawka
Zadania ułatwiające terapię logopedyczną głosek dentalizowanych. Zbiór blisko 90 różnorodnych pod
względem treści i formy zadań do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku od 4 do 10 lat, które mają
trudności z realizacją głosek dentalizowanych: sz, ż (rz), cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź. Zadania ułożono
zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego. Należy z nich korzystać po wywołaniu w izolacji
głosek i utrwaleniu ich w sylabach. Do każdego etapu terapii poszczególnych głosek łamigłówki zostały
zróżnicowane pod względem trudności. Większość zadań opartych jest na materiale obrazkowym, by
mogły je rozwiązywać również dzieci, które nie znają jeszcze liter

Logopedyczne zabawy grupowe
dla dzieci 4–7 letnich

zaburzenia rozwoju mowy

HR 0063
EwaPyczek
Wier szo wa ne
ry so wan ki to
zbiór 52 wierszyków z ćwicze niami dla
dzie ci w wieku przedszkolnym. Do każde go tek stu
przygotowano
po cztery ćwiczenia. W każdym zesta wie
trzy pierwsze
ćwiczenia kolejno mają na celu: kształtowanie
wyobraźni – ćwiczenie 1, rozwijanie spostrzegawczości – ćwiczenie 2 oraz usprawnianie motoryki ręki – ćwiczenie 3. Ćwiczenia oznaczone
numerem 4 cechuje różnorodność. Znalazły się
wśród nich zadania o zróżnicowanym stopniu
trudności, miedzy innymi polegające na: przeliczaniu elementów, wskazy waniu wyrazów,
które się rymują, układaniu historyjek, wypowiadaniu się na zadany temat przez odwołanie
się do własnych doświadczeń oraz rozwijające
umiejętność wnioskowania.

46 zł

RomanaSprawka,JoannaGraban
Zbiór
zabaw lo gopedycznych do
pracy z jednym dzieckiem
i całą grupą. Ćwi czenia mogą być
wy ko rzysta ne
przez logopedów, terapeutów oraz nauczycieli. Są
one u ło żone
według zasady
stopniowania trudności, mogą być przeznaczone jako cykle ćwiczeń bądź potraktowane
wybiórczo – stanowić urozmaicenie zajęć.

EwaMałgorzataSkorek
Adresowana
do czytelników,
którzy pragną
po znać zjawisko rerania.
Zawiera informa cje o tym,
dla cze go „r”
jest głoską trudną do wymówie nia, kiedy
dźwięk ten powinien pojawić
się w wymowie
dziecka i jakie
czynniki mogą ten proces zakłócić, czym charakteryzuje się wadliwa artykulacja „r” oraz
na czym polega korekcja rerania.

▪ format A4, 168 str.

▪ format B5,
▪ 324 str.

DorotaKrupa
Rymowanki służą do utrwalania
poznanych głosek, po uprzednim wyćwiczeniu ich w izolacji,
w sylabach, wyra zach i zdaniach. Materiał
po le ca ny rodzi com dzie ci
z dyslalią, nauczycielom oraz
logopedom.

▪ format A5, 54 str.

14 zł

Zagadki dla maluchów
HR 0019
Anna Mikita
Zbiór zagadek
po dzie lonych
na
tematy, w bogatej
o pra wie graficznej. Ciekawa propozycja za rów no
do ćwiczeń logopedycznych
jak i kształtowania
po praw nego
znaczenia wyrazów oraz słowotwórstwa.

▪ format 17 x 24 cm,
▪ 128 str.

20 zł
89

Kapki i wafki
BA 5013

Materiał wyrazo
woobrazkowy...
– głoski
s, z, c, dz

BeataDawczak,
IzabelaSpychał
Książka przezna czona dla
dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, utrwalająca wy mowę głosek: k,
g, f, w. Została opracowana
w taki sposób, aby zwiększyć
moty wację dzieci do ćwiczeń
logopedycznych poprzez samodzielne działania: rysunki,
wycinanki, zaznaczanie ilości powtórzeń. Słowa, zdania,
wierszyki oraz ilustracje bawią i zaskakują dzieci.

▪ format A4,
▪ 40 str.

IM 0013
Ćwiczenia prawidłowej
wymowy głosek s, z, c,
dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; w wyrażeniach
i zdaniach.

▪ format A4, 56 str.

12 zł

17 zł
100 tekstów
logopedycznych

Rerki
BA 5012

HR 0020

BeataDawczak,
IzabelaSpychał
Książka przezna czona dla
dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, utrwalająca wymowę głosek: r, l.
Została opracowana w taki
sposób, aby zwiększyć moty wację dzie ci do ćwiczeń
logopedycznych poprzez samodzielne działania: rysunki,
wycinanki, zaznaczanie ilości powtórzeń. Słowa, zdania, wierszyki oraz ilustracje
bawią i zaskakują dzieci.

▪ format A4,
▪ 40 str.

MałgorzataSkorek
Autorka, doświadczony
logopeda-terapeuta proponuje zestaw 100 tekstów, podzielonych na
grupy ze względu na
rodzaj dysfunkcji, jaką
one podczas ćwiczeń
korygują. Pozycja pomocna zarówno dla logopedów, nauczycieli jak
i rodziców do indywidualnej pracy w domu.

▪ format A5,
▪ 188 str.

12 zł

MIKS ciszków,
syczków i szumków

Rysowane
wierszyki

BA 5010
BeataDawczak,
IzabelaSpychał
Książka przezna czo na dla
dzie ci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które z sukcesem zakończy ły
pierwszy etap pracy korekcyjnej i są gotowe utrwalić
wymowę głosek: ś, ź, ć, dź,
s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż oraz
je różnicować. Właściwie dobrany zasób słów, zestawień,
zadań, atrakcyjne ilustracje,
zadania i opowiadania, zagadki i wierszyki stanowią
bogaty materiał do ćwiczeń
logopedycznych. Miks jest książką pomocniczą dla rodziców, logopedów, nauczycieli przedszkolnych i nauczania
początkowego. Zawiera cenny materiał do ćwiczeń dykcyjnych, teatralnych i wokalnych.

▪ format A4,
▪ 40 str.
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15 zł

IM 0001
EwaMałgorzata
Skorek
Teksty stanowią formę
rysunku narastającego związanego ze słowem. Zabawa polega
na ilustrowaniu tekstu
wierszyka odpowiednimi elementami rysunku przy jednoczesnym
jego czytaniu lub recytacji. Rysowane wierszyki
stymulują rozwój mowy
dziecka.

▪ format A5, 160 str.

12 zł

17 zł

Standardowe wyposażenie szkół, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych
i gabinetów logopedycznych w placówkach oświatowych realizujących projekty systemowe w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Lo gope da ma do czy nie nia z wie lo ra kimi za bu rze
niami mowy. W za kres jego usług wcho dzi: pro fi lak
ty ka, dia gnosty ka i logote ra pia wie lo ra kich za bu rzeń
mowy, a także sty mu lo wa nie i ksz tał to wanie pra wi
dło wej wy mo wy oraz u suwa nie prze szkód na dro dze
ko mu ni ka cji. Jed nost ka mi, któ rymi najczę ściej zaj
mu je się lo gope da, są: o póź niony roz wój mowy, dys
la lia, ją ka nie, nie dosłuch, a fazja, ry no la lia, mowa
bez kr ta niow ców, trud ności w czy ta niu i pi sa niu
oraz wie lo czyn nikowo u wa run ko wane za bu rze nia
mowy.
Sze ro ki za kres usług wy ma ga do bre go, bo ga te go
za ple cza dia gno stycz note ra peu tycz nego. Po niż szy
o fer ta spo rzą dzona zo sta ła na pod sta wie wie lo let
nich do świad czeń praktycz nych w ga bi ne tach róż nych
lo gope dów oraz na podstawie książki „Uten sy lia lo
gope dycz ne”. Wykaz ten u względ nia kry te ria ergo
nomii, e ko nomii i e fek tywności. Oto po moce, na rzę
dzia i me to dy stan dardo we go wy po sa że nia po rad ni
logope dycz nej. Część z tych u rzą dzeń i po mocy o par ta
jest na pa ten tach i wzo rach u żyt ko wych.

3 799

z³

zaburzenia rozwoju mowy

Profesjonalne pomoce logopedyczne

Ofer ta, którą prezentujemy jest owocem ścisłej współpracy
z Panem Antonim Bochniarzem, który jest spe cjalistą zaburzeń mowy i psychote rapeutą oraz kie row nikiem Centrum Projek towania i Dystrybucji Pomocy Lo gope dycznych,
prowa dzi własny Ga binet Lo gope dyczny „De mostenes”
w Żorach.

Uspraw nianie motory ki na rzą dów ar ty ku
lacyjnych.

Wibrator logopedyczny
DY 0001
Wibrator logopedyczny służący
do usprawniania motoryki języka i do korekcji rotacyzmu. Urządzenie wraz zestawem szpatułek
i wkładek dystansowych. Dołączona instrukcja metodyczna na
DVD oraz płyn dezynfekujący.

Potrze ba usprawniania motoryki narządów mowy dotyczy:
zaburzeń dyslalicznych, afazji, o późnień w roz woju psycho motorycznym, o późnień roz woju mowy, uspraw niania
mowy osób z po ra że niem mózgowym oraz wie lo czynnikowo uwarunkowanych zaburzeń mowy. Zatem większość
zajęć logopedycznych opiera się na ćwiczeniach sprawności
narządów mowy, a w szcze gólności języka.
Najbardziej e fek tywnymi narzę dziami, w tego ro dzaju
ćwicze niach, są: Wibrator lo gope dyczny (DY0001) i Sty
mulator lo gope dyczny (DY0002).
Dla cze go sty mula cje me cha nicz ne języ ka dają szybsze
i pewniejsze efek ty korekcji rotacyzmu (rotacyzm – deficy ty
w re alizacji fone mu „r”, nie pra widłowa ar tykulacja „r”)?
1. Sty mula tor i wibra tor dostarczają bodźców o czę sto-
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tliwości od powia dają cej głosce „r”, czego
nie da się uzyskać przy pomocy palca lub
szpatułki.
2. Umożliwiają wzbudzanie pionowych ruchów języka, co nie jest łatwe przy zastosowaniu tra dycyjnych metod.
3. Do prowa dzają do szybkie go przewarunkowania pa to me chanizmów na pożą da ne
ruchy ar tykulacyjne.
4. Pozwalają uzyskać efekt szyb ciej, pewniej, trwalej.
5. Aparaty odciążają lo gope dę i ak ty wizują ćwiczące go.
6. Pro ce sy wa run ko wania od by wa ją się
szyb ciej, co nie nuży i nie znie chę ca ćwiczące go.
7. Za sto sowanie a paratów wie lo krot nie
zwiększa e fek tywność ko rekcji ro ta cyzmu
i przyczynia się do pod nie sienia o gólnej
spraw ności języ ka, przydat nej przy re alizacji innych głosek.
8. Wibra tor lo gope dycz ny lub sty mula tor
o ka zują się niezastą pio ne przy szcze gólnie trud nych i silnie utrwa lo nych pa to mechanizmach.
9. Efek tyw ność sty mula cji me cha nicz nych
języ ka została po twierdzona także przez
za granicznych spe cjalistów.
Wibrator ak ty wizuje, pionizuje i uspraw nia
mo tory kę przed niej czę ści języ ka, co jest
po moc ne rów nież w przezwycięża niu palatalizacji (zmiękczania głosek), gdy środkowa część języka jest najbardziej ak tywna.
Praca z aparatem przyspiesza pojawienie się
głosek szumiących.
In ny mi po moca mi, znaj du jącymi za stosowanie w uspraw nianiu mo tory ki narządów mowy, są e lementy Instrumentarium logope dycznego, tzw. Walizki lo gope dycznej
(DY0003). Na szcze gólna uwagę zasługuje
wkładka ar tykulacyjna. Jej przydatność została potwierdzona zarów no w przy padku
oligofazji, dyslalia, wad zgry zu, którym towarzyszy wada wy mowy.

Stymulator logopedyczny
DY 0002

Wielomodułowe urządzenie do polisensorycznego
oddziały wania, przydatne w wielu jednostkach
diagnostycznych.
Zastosowanie stymulatora - czynności logopedyczne i jednostki diagnostyczne: afazja, aktywizacja reakcji werbalnych, automatyzacja wymowy głosek, badanie poczucia rytmu, badanie
stopnia zautomatyzowania wymowy, bradylalia, bradyglosja, dysfonia, dystansowanie szczęk,
dziecięce porażenie mózgowe, opóźnienie psychomotoryczne, zespół Downa, elektrostymulacja,
jąkanie, labdacyzm, masaż i stymulacja podniebienia, niedosłuch, korekcja rotacyzmu, opóźniony
rozwój mowy, polisensoryczne oddziaływanie,
rotacyzm, wywoływanie głosek, wizualizacja natężenia dźwięku.

Pro gram kompute rowy LOGOSTEMPEL2
(DY0004) daje do datkową możliwość wizualizacji ruchów ar tykulacyjnych, co okazało
się niezwykle przydat ne w re habilitacji chorych z afazją, w pracy z nie dosłyszą cymi
oraz w korekcji za burzeń dyslalicznych.

Gdy masz dziecko
z wadą wymowy
DY 0007

Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Ćwicze nia słuchu fone matycznego są, obok
uspraw niania mo tory ki na rzą dów ar ty kulacyjnych, ważnym elementem usprawniania
pro cesu ko munika tyw ne go. Słuch fo ne matyczny pełni rolę autokontrolera wy powie dzi
i dla te go jego spraw ność pozwala mowie
roz wijać się pra wi dłowo. Ćwicze nia słuchu fone matycznego mają duże znacze nie
przy opóźnionym roz woju mowy. Ćwicze nie
tego słuchu znacznie przyspiesza usuwanie
za burzeń dyslalicznych i jest też po moc ne
w niektó rych ty pach a fazji. Po mocą używaną w uspraw nianiu i ksz tałtowaniu słuchu fone matycznego jest Komplet płyt CD
(DY0005), które go głów nym celem jest automaty zacja wy mowy głosek ak tualnie ćwiczo nych. Przydat ne są rów nież: pro gram
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10 159 z³

37 zł

AntoniBochniarz
Książka zawiera ilustracje wspomagające korekcję zaburzeń mowy. Ponadto swoim zakresem obejmuje najstepujące zagadnienia: automatyzacja
wy mowy głosek denta lizowanych,
badanie i przezwyciężanie trudności
w dyferencjacji artykulacyjnej głosek
syczących i szumiacych, automatyzacja wymowy głosek zwar to-szczelinowych i ćwiczenie opozycji z głoskami szczelinowymi, automatyzacja
spółgłosek dźwięcznych oraz ćwiczenie
różnicowania ich ze spółgłoskami bezdź więcznymi, rotacyzm w badaniach
ankietowych, korekcja rotacyzmu, funkcje użytkowe stymulatora logopedycznego, humanistyczne aspekty postępu
technicznego w logopedii.

Instrumentarium logopedyczne
To ze staw naj bar dziej po trzeb nych
elementów i urządzeń przydatnych w korekcji zaburzeń dyslalicznych (w korekcji głoski „k”,»g»,w korekcji głosek dentalizowanych”, w korekcji mowy nosowej,
w terapii jąkania (Toni-echo), w relaksacji
(relaksator).

Korekcja zaburzeń dyslalicznych

3 699 z³

Komplet płyt CD
DY 0005
Za wie ra mate riał do automaty zacji
głosek dentalizowanych dźwięcznych,
zwar toszczelinowych, głoski „r” oraz
relaks dla jąkających się. Płyty znacznie
przyspieszają efekt terapeutyczny.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Automat yzacjawymow ygłosekszumiących
Automat yzacjawymow ygłoseksyczących
Automat yzacjawymow ygłosekciszących
Automat yzacjawymow ygłosekzwarto-szczelinow ychiróżnicowanieichzgłoskamiszczelinowymi
Automat yzacjawymow ygłosekdźwięcznych
(2szt.)
Automat yzacjawymow ygłoski„r”iróżnicowaniejejzgłoską„l”
Różnicowaniewymow ygłoseksyczącychiszumiących
Relaksdlająkającychsię
Poznawanieotoczeniazapomocądźwięków.

589 zł

W korekcji zaburzeń dyslalicznych pierwszym
etapem jest zazwyczaj usprawnianie motoryki
narządów mowy (tzw. etap przygotowawczy),
drugim – etap wy woływania głosek, trzecim –
etap automatyzacji, po którym można przejść
do etapu różnicowania. Pomoce usprawniające
motorykę narządów mowy zostały omówione
wcześniej. Wy woływanie głosek to etap, w którym dziecko, zanim zacznie utrwalać wymogę,
uzyskuje prawidłowe brzmienie danej głoski
w izolacji. W wy woływaniu głosek metodami mechanicznymi pomocne są elementy Instrumentarium logopedycznego, tzw. Walizki
logopedycznej (DY0003). Są nimi: szpatułki,
sondy, wkładki artykulacyjne. Ze względu na
swoją sugestywność, może być też pomocny
program LOGOSTEMPEL2 (DY0004). Na etapie automatyzacji wymowy głosek pomocna
będzie książka Gdy masz dziecko z wadą
wymowy (DP0007), która zawiera specjalnie
przygotowane teksty do automatyzacji wymowy. Niezbędnym wsparciem będą w tej fazie
również: Analizator głosek (DY0008), Masker
(DY0009), Domino logopedyczne (DY0006),
pro gram kompute rowy LOGOSTEMPEL2
(DY0004). Wspomniany Analizator głosek
(DY0008) pozwala ćwiczącemu samodzielnie
kontrolować poprawność wypowiedzi i szybciej dochodzić do pożądanych efektów. Aparat odciąża głosowo logopedę. Analizator
uwzględnia głoski syczące, szumiące i głoski
dźwięczne. Dostępne są również analizatory
z dodatkowymi funkcjami. Jeśli na przykład
mamy do czynienia z osobami niedosłyszącymi, powinniśmy posłużyć się analizatorem
z rezonatorem, który pozwala zamienić sygnały akustyczne na sygnały świetlne i wibracyjne.
Jeśli natomiast pracujemy z osobami jąkającymi się możemy użyć analizatora z funkcją echa
i metronomu. Etap automatyzacji nie kończy
procesu roz woju mowy. Nie jest też wystarczający, by człowiek prawidłowo posługiwał
się mową. U niektórych osób różnicowanie
głosek opozycyjnych, gdy znajdą się w tym
samym słowie, jest trudne i proces przezwyciężania tej trudności trwa czasem bardzo długo.
Pomocne w przezwyciężaniu tych zaburzeń są
teksty znajdujące się na płytach CD (DY0005),
Domino logopedyczne (DY0006), program
komputerowy LOGOSTEMPEL2 (DY0004),
a także teksty z książki Gdy masz dziecko
z wadą wymowy (DP0007).

zaburzenia rozwoju mowy

kom pute rowy LOGOSTEMPEL2 (DY0004)
oraz Do mino lo gope dyczne (DY0006). Pomoc ny może być rów nież mate riał za war ty
w książce Gdy masz dziecko z wadą wy
mowy (DP0007).

DY 0003

Instrumentarium lo gope dyczne, tzw. Waliz
ka lo gope dyczna (DY0003).
Zestaw pomocy, które w polskich gabinetach
logopedycznych są obecne od ponad 20 lat.
Instrumentarium było w tym czasie modyfikowane i dostosowy wane do potrzeb specjalistów z dziedziny logopedii. Obecna wersja
została uznana za najbardziej przydatną
w następujących jednostkach diagnostycznych:
dyslalia (wadliwa realizacja fonemów), jąkanie
(zakłócenie rytmu, tempa, melodii i płynności wymowy objawiające się dysko ordynacją
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oddechowo-fonacyjno-artykulacyjną, niekiedy
skurczem mięśni głośni, powtarzaniem, wypieraniem oraz wydłużaniem głosek, zacinaniem
się, nieplanowanymi pauzami) i rynolalia (mówienie z poszumem nosowym, nosowe zabarwienie głosu). W walizce znajdują się: trzy
różnokształtne szpatułki, sonda do korekcji
sygmatyzmu przyzębowego i międzyzębowego, sonda do wy woływania głosek „k” i „g”,
„ch”, sonda przydatna w korekcji sygmatyzmu
dziąsłowego i w korekcji sygmatyzmu bocznego. Ponadto zestaw zawiera: fonendowody
pomocne w ko
pomocne
korekcji
rekcji mowy no
nosowej,
sowej, sondę
w postaci
postaci rynienki
rynienki do ćwiczeń
ćwiczeń w przypadku
przypadku
sygmatyzmu bocznego
sygmatyzmu
bocznego jed
jednostronnego
nostronnego i dwustronnego oraz wkładkę
stronnego
wkładkę artykulacyjną,
artykulacyjną, elekelektroniczny a
troniczny
aparat
parat po
pomocny
mocny w terapii
terapii ją
jąkania
kania
i relaksatora
relaksatora (do terapii
terapii jąkania,
jąkania, do treningu
treningu
autogennego i do terapii
autogennego
terapii nerwic).
ner wic).

Domino logopedyczne
DY 0006
Domino przydatne podczas ćwiczeń
korygujących zaburzenia dyslaliczne
i podczas ćwiczeń z dziećmi mającymi trudności w zakresie czytania oraz
pisania.

89 zł

Inne pomoce
po moce przydatne
przydat ne w ko
korekrekcji zaburzeń
zaburzeń dyslalicznych:
dyslalicznych: Anali
Anali
zator głosek
głosek (DY0008), Wi
Wibrator
brator
lo gope dyczny (DY0001) i Sty
logopedyczny
Stymu
mu
la tor logopedyczny
lator
lo gope dycz ny (DY0002),
pro
program
gram kom
komputerowy
pu te rowy LOGO
STEMPEL2 (DY0004), Domino
Domino lo
gope dyczne (DY0006).
gopedyczne

Terapia jąkania

By wają sy tuacje, w których trudno jest porozumieć się z pa cjentem z powodu bardzo
nasilo nej sympto ma tyki jąkania. Wówczas
się gamy po środki pierwszej pomocy, przynoszące ulgę w mówie niu, czy niące mowę
płynną i możliwą do zrozumie nia. Narzędziami pierwszej pomocy są: Echo korek tor
mowy – wersja I (DY0010), Echo korek tor
mowy – wersja II (DY0011), Echodyk ta fon
(DY0012), Echorelaksometr (DY0013), Echo
wibrator (DY0014).

Praca z osobami niedosłyszącymi

Naj bar dziej u kie run ko wa nym na pracę
z osobami niedosłyszącymi jest Echowibra
tor z rezonatorem (DY0015). Umożliwia on
zamianę sygnału akustycznego na sygnały
wibracyjne, świetlne i na sygnały akustyczne wzmocnione. Podobnie działa Stymulator
logopedyczny (DY0002). W pracy z osobami nie dosłyszącymi sprawdza się również
pro gram kompute rowy LOGOSTEMPEL2
(DY0004), dający możliwość wizualizacji
ruchów ar tykulacyjnych. W tym przypadku
zaleca się także użycie Analizatora głosek
(DY0008), który wizualizuje głoskę s, z, c, dz
– świeceniem żółtej diody, głosek sz, ż, cz,
dż – świeceniem zielonej diody oraz głosek
dźwięcznych – świeceniem czer wonej diody.
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Program psychoedukacyjny dla dzieci
710letnich doskonalący sprawność językową
IM 0085

23 zł

AlicjaIwanowska,CecyliaJanuszek,Mariola
Kwiatkowska-Łozińska
Przewodnią zasadą towarzyszącą tej pracy
jest po dejmowanie konkretnych działań na
rzecz troski nauczyciela o optymalny roz wój
inte lek tualny, e mocjonalny, społeczny oraz
prawidłowy roz wój mowy każde go dziecka,
a także ma on na wzglę dzie dobro wszystkich członków ze społu klasowe go. Celem
pro gramu jest po dejmowanie konkret nych
działań. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do indy widualnych możliwości psychofizycznych uczniów w normie inte lek tualnej,
a także mogą być wykorzystane do pracy
z dziećmi upośle dzonymi w stopniu lekkim.
Oddziały wania psychoedukacyjne tego programu od noszą się do czte rech obszarów
funkcjo nowa nia psychospołecz nego dzieci: postrze ganie sie bie i rozumie nie uczuć,
współdziałanie i uczestnictwo w grupie, sposoby radzenia sobie w trudnych sy tuacjach, swobodne porozumiewanie się z otoczeniem. Każdy obszar zawiera scenariusze, które są podzielone na spotkania. Cały program obejmuje 35 spotkania,
które powinny być re alizowane co tydzień, przez cały rok szkolny. Poszcze gólne
spotkania i scenariusze ściśle wiążą się ze sobą, a ich układ nie jest przypadkowy. Ćwiczenia skłaniają do ak tywności wszystkich uczniów, ułatwiają wzajemne
poznanie, podnoszą poziom inte gracji grupy, uczą skutecznego roz wiązy wania
konfliktów i problemów, podejmowania de cyzji i odpowie dzialności.

▪ format B5, 84 str.

Korekcja mowy nosowej

Aby uzyskać zadowalające efekty w korekcji
mowy nosowej, trzeba przewarunkować stare
patomechanizmy na nowe nawyki artykulacyjne. Potrzebne są w tym celu m.in.: elementy
z Instrumentarium logopedycznego (DY0003),
Stymulator logopedyczny (DY0002).

Zestaw ilustracji
logopedycznych
DY 0016

115

zł

W zestawie znajduje się 9 kolorowych plansz
z podpisami, których celem jest komunikować,
apelować, informować i zachęcać do terapii.
Ponadto zamieszczono w nim 12 kolorowych
plansz z zestawu LOGO-STEMPEL-2.

zaburzenia rozwoju mowy

Ga bi net lo gope dycz ny po wi nien być dodat kowo wy po sa żony w Ze staw i lu stra
cji lo gope dycz nych (DY0016). Ze staw zawie ra: 9 ko lorowych plansz z pod pisa mi,
któ rych celem jest za chę canie do te ra pii
oraz 12 plansz z wi zu alizacją i stot nych
u kła dów ar ty ku lacyj nych (rent geno gra my,
pa lato gramy oraz li te ry i ob raz ki). Po szerzeniem i roz wi nię ciem funk cjo nal no ści
t ych plansz jest pro gram kom pu te row y
LOGOSTEMPEL2 (DY0004), gdzie każda
gło ska jest przed sta wio na w po sta ci: li tery, ob raz ka o na zwie roz poczy na ją cej się
od wska zanej gło ski, pa lato gramu i rentgeno gra mu.

W pre zen ta cji wy ko rzysta no ma te riały
z książki A.Bochniarza „Utensy lia lo gopedyczne”.
Osoby zainte resowane do dat kową ofer tą
profe sjonalnych po mocy lo gope dycz nych
prosimy o kontakt.
Do każde go przyrządu dołączona jest szczegółowa instrukcja obsługi wraz ze wskazówkami meto dycznymi.

Analizator głosek
DY 0008
Aparat do automatyzacji wymowy głosek
dentalizowanych i dźwięcznych. Wersja
podstawowa.

3 250 z³
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Turbinka
JG 2005

82 zł

Zabawa przy jednoczesnym ćwiczeniu opanowania siły
oddechu. Uczestnicy dmuchając z odpowiednią siłą, nie
tylko wprowadzają turbinkę w ruch, ale kontrolując oddech, muszą zatrzymać ją w ustalonym położeniu. Gra
ma zastosowanie szczególnie w terapii dzieci z wadami
wymowy.

▪ wkomplecie:dwustronnaobręczzobrazkami,oróżnymstopniutrudności,10pierścieniszar ychi10pomarańczowych;dla2osób,od4lat

Dmuchane lotto
JG 2006

Lustrzane pudełko
NS 0551

125 zł

2 lusterka przymocowane do dwóch z trzech ścianek pudełka i jedno
lusterko luzem pozwalają na różnego typu ćwiczenia logopedyczne.
Lusterka wykonane są z pleksi, dzięki czemu podnoszą bezpieczeństwo zabaw. Pudełko może również służyć do układania różnych
wzorów i rytmów przy użyciu klocków, korali itp.

▪ dł.boku28cm

100 zł

Oryginalna gra dająca wiele radości, a także wspomagająca w kontrolowaniu oddechu. Gra składa się z piłeczki i z podstawy zawierającej 9 zagłębień, w których umieszczono obrazki. Gracz dmuchając na piłeczkę, przemieszcza ją, a na swojej karcie lotta zakry wa
pola odpowiadające tym, na których znajduje się piłeczka.

▪ podstawaztworzywasztucznegoowym.22x32cm,składającasięzdwóchczęści;4kartyzobrazkami;piłeczkadotenisastołowego;36żetonów;instrukcja;
2–4 graczy – od 3 lat

Logopedyczny labirynt
BE 2761
Duża tablica magnetyczna z drewnianą ramką, przeznaczona do
układania na niej drewnianych elementów podklejonych taśmą magnetyczną. Dowolna kompozycja klocków tworzy ścieżkę, przez którą
należy przeprowadzić za pomocą strumienia dmuchanego powietrza
jedną z 3 proponowanych piłek (metalową, drewnianą i do tenisa
stołowego). Zróżnicowanie materiału piłek zmienia opór, jaki stawiają przed powietrzem i różnicuje trudność zadania. Gra ćwiczy umiejętność regulacji strumienia
powietrza i urozmaica żmudne
ćwiczenia oddechowe.

▪ wym. planszy 45 x 32 x 20 cm; 20
drewnianychelementów;100słomek
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89 zł

Tęczowe wiatraki

Tęczowe kwiaty
Niezastąpiona pomoc w logopedii
podczas ćwiczeń oddechowych.
Stanowią również ciekawą ozdobę sali i ogródka.

▪ 3szt.(śr.25cm)

28 zł

Zestaw kolorowych wiatraków wspomagających
żmudne ćwiczenia oddechowe. Wielkość wiatraków wpły wa na stopień natężenia strumienia
powietrza, który je uruchamia. Dodatkowym
walorem estetycznym jest ich wykonanie: drewniane elementy rączki, kolorowe płatki wiatraka, funkcjonalny system umożliwiający płynność ruchów wiatraka.
zestaw: 3 małe (śr. 11 cm), 2 średnie (śr. 21 cm),
1 duży (śr. 32 cm)

45

zł

zaburzenia rozwoju mowy

GS 5100

GS 9500

Harmonijki ustne
SI 2161
Zestaw wygodnych harmonijek do terapii logopedycznej. Proponowane do ćwiczeń narządu artykulacyjnego, zwiększających napięcie mięśniowe policzków, warg i języka.

▪ 3 szt.; 13 x 2,5 cm

16 zł

Zabawy z buzią
SH 1309
Zestaw ćwiczeń ust, twarzy i języka koniecznych podczas żmudnych zajęć logopedycznych zaprezentowanych w postaci gry kartami.
Kolorowe obramowanie kart rozszerza wachlarz wariantów zabawy.

▪ 28 kart o wym. 10 x 10 cm; instrukcja

127 zł

Piórka
AP 1381
Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała
pomoc do ćwiczeń logopedycznych. W zabawowy sposób można przy ich pomocy regulować siłę oddechu, np. dmuchając trzymane piórko na dłoni czy organizując wyścigi
piórek na blacie ławki.

▪ ok. 150 szt.

Gra twarzy
337 194

9 zł

125 zł

Pełne ekspresji zdjęcia dwóch dziecięcych twarzy wyrażających różne
uczucia lub artykułujących głoski. Do indy widualnej zabawy oraz do
gry zespołowej. Doskonale nadają się do wstępnych ćwiczeń logopedycznych usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych.

▪ 4planszepo8zdjęćowym.15x21cm;32zdjęciaowym.15x21cm;32zdjęcia
owym.4x5cm-instrukcja;1–4graczy;od4lat
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Gry i zabawy logopedyczne
Ładnie mówię głoski sz, ż, cz, dż

Ładnie mówię głoskę r

PL 0002

PL 0001

Pomoc logopedyczna przeznaczona do utrwalania poprawnej artykulacji głosek szeregu szumiącego. Należy je wykorzystywać po
wy wołaniu trudnych dla dziecka głosek w izolacji oraz utrwaleniu
ich poprawnej artykulacji w sylabach. Może być cenną pomocą
zarówno dla logopedów, pedagogów, jak też rodziców w czasie
zabaw z dzieckiem w domu. Dziecko bawiąc się, ćwiczy artykulację głosek sz, ż, cz, dż w różnych pozycjach wokalicznych i sąsiedztwie fonetycznym.

Pomoc logopedyczna, której podstawowym celem jest utrwalanie
poprawnej artykulacji głoski. Może być ona wykorzystywana zarówno w gabinetach logopedycznych, jak też przez rodziców do
zabaw logopedycznych z dzieckiem w domu. Dziecko bawiąc się
ćwiczy artykulację trudnej głoski w różnych pozycjach wokalicznych i sąsiedztwie fonetycznym.

▪ 3zestawyzdjęć,razem74obrazków;wym.obrazka9x9cm;instrukcja

▪ 3 zestawy kolorowych obrazków, razem 64 sztuki; wym. 1 obrazka 9 x 9 cm;
instrukcja

35 zł

35 zł

Ładnie mówię głoski k, g, h

PL 0004

Pomoc logopedyczna przygotowana specjalnie z myślą o dzieciach, w mowie których nie pojawiły się jeszcze głoski k, g, h, albo
przysparzają im one kłopotów. Może ona być wykorzystywana
na etapie utrwalania poprawnej artykulacji głosek k, g, h w wyrazach i zdaniach zarówno przez logopedów, pedagogów, jak
też rodziców podczas ćwiczeń z dzieckiem w domu.

Pomoc powstała przede wszystkim z myślą o logopedach, ale
może być także wykorzystywana przez pedagogów, jak i rodziców
dzieci z problemami artykulacyjnymi. Dziecko bawiąc się ćwiczy
wymowę głosek s, z, c, dz na początku, w środku i na końcu wyrazu w różnym sąsiedztwie fonetycznym.

▪ 3zestawyzdjęć,70obrazków
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Ładnie mówię głoski s, z, c, dz

PL 0003

35 zł

▪ 3zestawyzdjęć,70obrazków

35 zł

Przygoda z głoskami r, l, j
RB 0044

zaburzenia rozwoju mowy

Logopedyczno-glottodydaktyczna
gra planszowa służąca 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. Ciekawa szata graficzna sprawia, że monotonne i trudne dla dziecka ćwiczenia stają się przyjemnością.

▪ format 20 x 19 cm; 19 str.

33 zł
Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi
RB 0043
Logopedyczno-glottodydaktyczna gra planszowa służąca 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, doskonali liczenie. 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
zł
być większych problemów.

33

Ładnie mówię głoski ś, ź, ć, dź
PL 0005

Materiał obrazkowowyrazowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz
IM 0038
GrażynaKrzysztoszek,MałgorzataPiszczek
Materiał przeznaczony jest do
ćwiczeń prawidłowej wymowy
głosek s, z, c, dz w wyrazach
w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych
zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych.
Należy go wykorzysty wać po
wy wołaniu w izolacji głosek s,
z, c, dz i utrwaleniu ich w sylabach.

▪ format A4, 56 str.

17 zł

Sygmatyzm (łac. sigmatismus) czyli nieprawidłowa realizacja głosek
dentalizowanych to jedno z najczęściej spotykanych zaburzeń artykulacji. Wśród głosek, które mogą być realizowane niewłaściwie należy
wymienić szereg ś, ź,
ć, dź. Głoski te w procesie roz woju mowy
dziec ka poja wiają
się już około 2. roku
życia. Jest to zatem
najłatwiejszy szereg
wśród głosek dentalizowanych. Dzieci, stosują często głoski ś, ź,
ć, dź w zastępstwie innych trudniejszych – s,
s, s, dz; sz, ż, cz, dż,
ale mimo to - części
zł
maluchów – ich realizacja i tak przysparza
spore trudności. Z myślą o tych dzieciach powstała kolejna gra logopedyczna. Może ona być wykorzystywana na etapie utrwalania poprawnej
artykulacji głosek w wyrazach i zdaniach zarówno przez logopedów,
pedagogów, jak też rodziców dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi.
Ćwiczone głoski występują w nazwach przedmiotów, mając różną pozycję wokaliczną i sąsiedztwo fonetyczne. Seria 70 obrazków podzielonych na trzy zestawy. Podstawowa zasada gry, jaką jest dobieranie
obrazków w pary, umożliwia wykorzystanie ich do wielu zabaw.

35
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Piramidy logopedyczne
Piramidy logopedyczne są materiałem ćwiczeniowym szczególnie przydatnym
dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które
z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności popraw
nego pod względem ar tykulacyjnym wysławiania się, mają
problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności
w czytaniu i pisaniu. Przyczyną nieprawidłowej
wymowy mogą być zaburzenia słuchu fone
mowego. Są one często wynikiem niedoj
rzałości lub mikrouszkodzenia części
mózgu odpowiedzialnej za analizę
bodźców słuchowych. Powodują
wtedy u dzie ci pro blemy np.
z od róż nia niem zbli żo nych ar ty ku
lacyjnie dźwięków, prawidłową wymową
i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się
dzieci z dysleksją i z dysor tografią. Piramida to
wspaniała zabawa połączona z nauką, ponieważ roz
wija u dziecka zdolność do myślenia i zapamiętywania, uczy
wytrwałości, wzmacnia koncentrację i skutecznie pomaga prze
zwyciężyć trudności w procesie uczenia się. odpowiedzialnej za
analizę bodźców słuchowych. Powodują wtedy u dzieci problemy np.
z odróżnianiem zbliżonych ar tykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową
i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją i z dysortografią.
Piramida to wspaniała zabawa połączona z nauką, ponieważ rozwija u dziecka
zdolność do myślenia i zapamiętywania, uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację
i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w procesie uczenia się. Budowanie
piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino. W efekcie rozwiązania
wszystkich zadań otrzymujemy imponującą piramidę.

Piramida logopedyczna L1

Piramida logopedyczna L2

TL 1060

TL 1061

▪ Składasięz30zadańdostosowanychmateriałemćwiczeniow ymdoutrwalanialiter:ś,ć,ź,dź.Wzestawie
znajdujesię25trójkątów.

▪ Składasięz30zadańdostosowanychmateriałemćwiczeniowymdoutrwalanialiter:b-p,d-t,w-f.Wzestawie
znajdujesię25trójkątów.

27 zł

nowość

27 zł

Loteryjka obrazkowa
– gra logopedyczna
AL 0329

24 zł

Gra ma na celu roz wój mowy dziecka
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy
głosek szeregu szumiącego sz-ż-cz-dż,
poszerzenie słownika czynnego oraz
roz woju percepcji słuchowej. W czasie
gry dzieci uczą się wymowy poprzez
zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową,
koncentrację oraz myślenie. Gra skierowana jest dla logopedów, terapeutów,
nauczycieli i rodziców chcących pomóc
dziecku w opanowaniu poprawnej wymowy. Ilość graczy: 1-4

▪ Wiek:od5lat
▪ Wymiarypudełka:29x19x3,7cm

100

nowość

Puzzle Logopedyczne
– s-z-c-ć-dź

14 zł

Domino logopedyczne L–R
SO 0624

Domina logopedyczne przeznaczone są dla
dzieci do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń
logopedycznych. Domina umożliwiają ćwiczenie słuchowego rozróżniania głosek. Mogą być

TL 1056
wykorzystywane przez logopedów oraz rodziców. Domina przydatne są w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Jest to kolejny
sposób umożliwiający połączenie nauki z zabawą. 27 kartoników domino (8,2 x 4,8 cm)

Puz zle Logope dyczne – Wacek, Dzidek, Anastazy (szereg s-z-c-ć-dź) przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych,
rozpoczynających naukę w szkole i starszych, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego
pod względem ar tykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji
z otoczeniem oraz trudności w czytaniu
i pisaniu. W pakiecie znajdują się 2 zestawy ćwiczeń oraz 2 komplety puzzli.
W zestawie pierwszym dziecko musi połączyć w pary pasujące do siebie obrazki
i nazwać, co na nich widzi. W zestawie
drugim dziecko musi połączyć rozsypane litery w jeden wyraz, odszukać go na
planszy i poprawnie odczytać.

zaburzenia rozwoju mowy

30 zł

nowość

14 zł
Domino logopedyczne J–R
SO 0631
Domina logopedyczne przeznaczone są dla
dzieci do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń
logopedycznych. Domina umożliwiają ćwiczenie słuchowego rozróżniania głosek. Mogą być

wykorzystywane przez logopedów oraz rodziców. Domina przydatne są w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Jest to kolejny
sposób umożliwiający połączenie nauki z zabawą. 27 kartoników domino (8,2 x 4,8 cm)

30 zł
Puzzle Logopedyczne
– j, ł, ch, n, m
TL 1055

nowość

14 zł

Domino logopedyczne L–J
SO 0723
Domina logopedyczne przeznaczone są dla
dzieci do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń
logopedycznych. Domina umożliwiają ćwiczenie słuchowego rozróżniania głosek. Mogą być

wykorzystywane przez logopedów oraz rodziców. Domina przydatne są w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Jest to kolejny
sposób umożliwiający połączenie nauki z zabawą. 27 kartoników domino (8,2 x 4,8 cm)

Puzzle Logopedyczne – Bocian Klemens
Kle-Kle, wyrazy dźwiękonaśladowcze –
głoski: j, ł, ch, n, m. W pakiecie znajdują
się 2 zestawy ćwiczeń oraz 2 komplety
puzzli. Zestaw pierwszy służy do ćwiczeń słuchowych w przyporządkowywaniu zwierzętom i rzeczom wydawanych
przez nie odgłosów, zapisanych w formie fonetycznej. Dzieci od najmłodszych
lat rozpoznają i porównują głosy zwierząt, pojazdów i odruchowo naśladują
je, przez co usprawniają narządy artykulacyjne mowy. Zestaw drugi służy
jako materiał językowy do utrwalania
właściwej wymowy głosek: j, ł, ch, n, m,
ich poprawnego czytania, pisania oraz
dzielenia wyrazów na sylaby.
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Zagadki logopedyczne

165 zł
Od obrazka do słowa – pomoc logopedyczna

nowość

WS 0039
Zestaw składa się z poradnika, materiałów obrazkowych, zawierających gry
językowe i kombinacje ćwiczeń językowych, oraz etykietek z podpisami do poszczególnych obrazków (całość zapakowana w pudełku). Materiał ten może
być wykorzystywany jako pomoc diagnostyczna, a także jako podstawa do
tworzenia indy widualnych programów terapii dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się o różnej etiologii. Gry pomagają również roz wijać pojęcia
językowe u wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Dołączony poradnik szczegółowo wyjaśnia sposoby posługiwania się
materiałami.

▪ 398 kart, format A4

Grzybobranie
– Gra logopedyczna
RB 0551

Dzieciuwielbiajązagadki.Ichrozwiązywa
nie jest doskonałą zabawą, która jedno
cześnie uczy i wychowuje. Informacja w
postaci zagadki nawiązuje do naturalnej
potrzeby odkrywania świata przez małe
dziecko.Dlarozwijającegosiędzieckacałe
otoczeniekażdegodniajestzbioremzagadek,
któreprzypomocyswoichopiekunówlubteż
samorozwiązuje.Zagadkipomagajątakże
wpoznawaniunowychpojęć,wiadomości,
nieznanych dotąd rzeczy. Mogą świetnie
bawićnietylkowprzedszkolu,szkoleczyw
domu, ale także na spacerze i w podróży.
Proponowanyzestaw48zagadekjestrów
nież fundamentem do tworzenia własnych
zagadek.Pamiętaćjednaknależy,żekażde
zadaniemożnadoprowadzićdokońcatylko
wówczas,jeślinieprzerastaonomożliwości
wyk on awc y. Zap raszamy do zab awy z
zagadkamipodczasżmudnejpracylogope
dycznej. Stosowanie w terapii logopedycz
nych gier, zagadek, wierszyków eliminuje
nerwowe
e napięcie,
ie, ożywia
ia pracę,
pracę, wnosi
wnosi
element
zaciekawienia.
ementza

36 zł

Wszechstronna gra planszowa, która uczy strate gicz nego my śle nia,
doskonali i sprawdza wymowę wszystkich głosek,
doskonali liczenie, ćwiczy
ko ordy nację wzrokoworuchową, sprawdza słuch
fonemowy. Gra zawiera
dwie plansze, po jednej dla każdego z graczy oraz wiele zestawów
plakietek do ćwiczeń.

nowość

100 zł
Łamigłówka
logopedyczna junior
SO 0662

nowość

Popularna gra dla dzieci,która została opracowana po licznych sygnałach o ubogiej ofercie gier edukacyjnych. Jest to gra dydaktyczna,
która ćwiczy mowę, roz wija pamięć
i poprawia koncentrację. Gra składa się z dwóch plansz. Pierwsza
plansza jest skierowana do dzieci
młodszych – w wieku 5 lat. Druga
plansza przeznaczone jest dla dzieci, które potrafią już sprawnie pisać.
dwustronna plansza (32,5 x 40 cm),
4 drewniane podstawki, 151 kartoników z literkami do układania
wyrazów, czer wone zetony

42 zł

Dlaczego ryba w stawie pływa?...czyli
zagadki logopedyczne z głoską r
PL 0008

36 zł
nowość

Jak żyrafa szyję myje?...czyli szumiące zagadki logopedyczne
PL 0007

102

Memo rerki

Memo szumki

PL 0010

PL 0009

Zestaw Memo rerki to 72 kartoniki (36 par)
z obrazkami, których atrybuty zawierają w
swej nazwie słowo z głoską r.

Zestaw Memo szumki to 72 kartoniki (36 par) z
obrazkami, których atrybuty zawierają w swej
nazwie słowo z głoskami: sz, ż, cz, dż.

nowość

28 zł

zaburzenia rozwoju mowy

nowość

28 zł

Pakiet zdjęć – Umiejętności
PP 4446
Nowy, duży pakiet zdjęć do pracy z całą
grupą. Doskonałe do wszelkiego rodzaju
ćwiczeń językowych, do rozmów o własnych umiejętnościach i ulubionych formach spędzania czasu. Materiał również
do zadań opartych na klasyfikowaniu, sortowaniu, dobieraniu w pary. Zestaw zawiera zdjęcia zwierząt oraz przedmiotów.

▪ 227 zdjęć o wym. 11 x 14 cm

219 zł

239

zł

Pakiet zdjęć – Rzeczowniki,
czasowniki i przymiotniki
PP 4445
Nowy, duży pakiet zdjęć do pracy
z całą grupą. Doskonałe do wszelkiego rodzaju ćwiczeń językowych
dotyczących rozpoznawania części
mowy, do zadań opartych na klasyfikowaniu, do opowiadania historyjek,
do nauki języka obcego oraz do rozmów tematycznych.

▪ 275 zdjęć o wym. 11 x 14 cm

103

Co się wydarzyło? 1
PP 3121
Zestaw kart, z których można ułożyć 12 ciekawych historyjek, zaś każdą historyjkę tworzą 4 karty. Zgodność dopasowania rysunków na odwrocie kart potwierdza poprawność ułożenia obrazków w odpowiedniej kolejności.

▪ 12 historii obrazkowych; 48 dwustronnych kart (wym. 9,4 x 11,3 cm)

60 zł

Co się wydarzyło? 2
PP 3122
Zestaw kart, z których można ułożyć 8
różnych historyjek, zaś każdą historyjkę
tworzy 6 kart. Zgodność dopasowania
rysunków na odwrocie kart potwierdza
poprawność ułożenia obrazków w odpowiedniej kolejności.

▪ 8 historii obrazkowych; 48 dwustronnych kart
(wym. 9,4 x 11,3 cm)

60 zł

104

Zdjęcia - Codzienne przedmioty

▪ 46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

49 zł
Zdjecia - Szkolne przedmioty
PP 8417
Uniwersalny zestaw kart z kolorowymi zdjęciami przedmiotów używanych w szkole.

zaburzenia rozwoju mowy

PP 8403
Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami przedmiotów codziennego użytku. Doskonała podstawa do ćwiczeń językowych, do klasyfikowania i sortowania oraz rozmów na temat
ulubionych zabaw i przedmiotów.

▪ 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

49 zł

Kreatywne historie – UFO
SH 2213
Nietypowe w swojej konstrukcji
historyjki obrazkowe. Dzięki nim
prowadzący i uczestnicy zabawy,
w łatwy sposób, mogą zmieniać
przebieg zdarzeń i występujących
w nich bohaterów. Każde opowiadanie wyróżnione jest na rewersie
innym kolorem.

▪ 4 historie przedstawione na 16 kartach
▪ 12,5 x 12,5 cm

115 zł
nowość

59

zł

nowość

Kocham mówić. Historyjki
obrazkowe z tekstami
EW 0003
JagodaCieszyńska
Plansze przeznaczone dla logopedów,
neurologopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół powszechnych i specjalnych, lektorów języka polskiego jako
obcego, rodziców i opiekunów. Do pięciu serii ilustracji dołączone są teksty
obrazujące narastanie słownika i zjawisk gramatycznych. Plansze powstały po to, aby ułatwić pracę wszystkim,
którzy pragną, by ich podopieczni budowli zdania poprawne gramatycznie,
pomagają również nawiązać kontakt
z osobami mającymi trudności w wypowiadaniu się. Ilustracje mogą służyć
też do ćwiczeń myślenia przyczynowoskutkowego.

▪ 75 kart (15 kart z ilustracjami + 60 z tekstami)

102 zł

Kreatywne historie – O zwierzętach
SH 1211
▪ 4 historie przedstawione na 16 kartach 12,5 x 12,5 cm

105

Doskonaleniesłuchu

Książeczki zawierają materiał ćwiczeniowy 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.

▪ format 14 x 26 cm, 24 str.

Chrząszcz
z Żyrzyna
TL 1014

13 zł
Chyża Żmija
Syk-Syk
TL 1015

13

zł

42 zł

Puszki dźwiękowe
NS 0427

4 pary dźwiękowych puszek wykonanych z lakierowanego drewna, co
chroni je przed zabrudzeniem. Zadaniem dziecka jest odszukanie i dobranie do siebie odpowiednich par. Przy każdej puszce zamontowany jest
wygodny uchwyt w postaci czer wonej kulki. Całość umieszczona została
w drewnianej podstawie.

▪ wym. podstawy 29 x 15,5 x 2,3 cm wym. puszek 6,7 x 6,7 x 4,7 cm

Kruk
z Kruklanki
TL 1042

13 zł

Percepcjas³uchowa
Dżwiękowe sześciany
BE 1009
8 par pudełek wydających różne tony. Dają różne możliwości zabawy, np. aby rozpocząć grę, należy wszystkie
pudełka ułożyć na stole odwrócone szybką do blatu i wymieszać. Każdy gracz wybiera dwa dowolne pudełka i potrząsa nimi. Jeśli dźwięk wyda się taki sam, para jest jego.
Aby sprawdzić wybór, uczestnik może zajrzeć przez szybkę. Jeśli jednak dziecko pomyliło się, odkłada pudełko na
miejsce. Gra toczy się do momentu odszukania wszystkich
par. Dodatkowo istnieje możliwość uzupełniania sześcianów dowolnie wybranymi produktami, np.: ryżem, klockami, koralikami itp.

▪ 16 pude łek

106

149

zł

Zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej
Zaburzeniawobszarzekomunikacjispołecznejudzieci,toprzedewszystkim
jakościowezaburzeniazdolnościdouczestnictwawinterakcjachspołecznych.
Dzieciztegotypuzaburzeniamimajązarównoproblemz„odnalezieniemsię”
wszerszychstrukturachspołecznych,jakimniejszejgrupierówieśniczejjakąjest
np.klasa.
Niemożnośćwłaściwegofunkcjonowaniawśrodowiskuspołecznymwiąże
sięczęstozezłożonymiproblemamiemocjonalnymi,któr ychodreagowanie
przybieraniejednokrotnieskrajnepostaci.Dziecizzaburzeniamikomunikacji
społecznejwykazujązaburzeniazachowania–bywająniesubordynowane,
nadpobudliwelubwręczprzeciwnie–zahamowane,skrajniewycofane,pełnelęków.Ichoćzewnętrznywyrazichproblemówbywatakzróżnicowany,
tokonsek wencjesątudośćpodobne.Uczniowiezzaburzeniamikomunikacji
społecznejwykazujązakłóconyrozwójspołecznyiemocjonalny,czegokon
sek wencjąsątrudnościwobszarzeedukacyjnymirówieśniczym.Właśniedo
tejgrupydzieciwmłodszymwiekuszkolnymskierowanesązajęciapsycho
edukac yjneisocjoterap eutyczne.Wspieranieichwieloaspektowopojętego
rozwoju,ukierunkow ywanienazdobywanieorazrozwijaniekonkretnychkom
petencjiintelektualnych(np.koncentracjauwagi)ispołecznych–takichjak
kształcenieumiejętnościokreślaniaiwyrażaniawłasnychemocji,odróżnianie
zachowańpoprawnychiniepoprawnychzespołecznegopunktuwidzenia,ra
dzeniesobiezestresem,konfliktamiiagresją–tegotypuzajęciamająpomóc
najmłodszymuczniomszkółwzdobywaniuumiejętnoś ciinterp ersonalnych
iintrapersonalnychorazstworzyćokazjędoprawidłowegoodreagowywania
negatywnychemocji.
Biorącpoduwagę,żeodbiorcamizajęćsocjoterapeutycznychipsychoedukacyj
nychsączęstonaprawdęmałedzieci,wartowesprzećterapięodpowiednimiśrod
kamidydaktycznymi.Jesteśmyprzekonani,żezaproponowaneprzeznaspomoce
zpewnościąwzmogąoddziaływanieprocesudydaktyczno–wychowawczego
ipomogąznaleźćnajodpowiedniejszą,wpełnizindywidualizowaną,drogędo
częstoskomplikowanegownętrzadziecka.

Stare i nowe zabawy podwórkowe

Świetlicowe zajęcia
Świetlico
jęcia cz. II

KL 0013

BA 5008

BA 5017

EwaNoga,AnnaWasilak
Zbiór 116 gier i zabaw, które ułatwiają nawiązanie pierwszego kontaktu, ćwiczą koncentrację, refleks i spostrzegawczość, roz wijają
wyobraźnię oraz uczą współdziałania. Zabawy można wykorzystywać pracując z małą
lub dużą grupą w różnym wieku, na dworze
i w sali, przy minimalnej liczbie materiałów.

BarbaraBleja-Sosna
Drugi tom z serii książek pomocniczych dla
nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, w domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych.
W książce autorzy prezentują inscenizacje
o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej, proste formy teatralne, zajęcia edukacyjne w cyklach: „Rodzina i dom”, „Nasza Ziemia” oraz
wiersze, gry i zabawy ruchowe.

BarbaraBleja-Sosna
Pierwsza z serii dwóch książek pomocniczych
dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, w domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych.
Tom I zawiera wiersze na różne okazje, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia o tematyce edukacyjnej, opisy zwyczajów i tradycji polskich oraz ciekawy rozdział „Polska
w legendach”.

▪ format A5
▪ 140 str.

▪ format A5
▪ 140 str.

▪ format B5
▪ 48 str.

12 zł

Świetlicowe zajęcia cz. I
Świetlico

16 zł

17 zł

27 zł

Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym
IM 0061
ElżbietaMariaMinczakiewicz
Zabawa w roz woju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Ukazanie zabawy i jej wpły wu
na dziecko przez pryzmat psychologii roz wojowej. Publikacja skierowana
jest do wszystkich tych, którzy mają kontakt z małym dzieckiem, a więc nie
tylko opiekunów i wychowawców, ale i specjalistów, np. logopedów, terapeutów itp. Opracowanie ukazuje to wszystko, co ważne podczas zabawy.
Za jej sprawą, bowiem dziecko potrafi zarówno wiele zaobser wować, jak
i nauczyć się i doświadczyć.

▪ format 16 x 23 cm
▪ 210 str.
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16 zł

Żyć w zgodzie, zabawy zapobiegające agresji
BA 5014
Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.
Propozycje zajęć profilaktyczno-wychowawczych przeciwdziałających agresji. Książka zawiera program, plan pracy, przykłady zabaw z dziećmi oraz scenariusze spotkań z rodzicami.
Treści proponowane przez autorki można realizować na zajęciach lekcyjnych w formie ćwiczeń i zabaw śródlekcyjnych
w sytuacjach pojawienia się problemu, bądź jako działania na
zajęciach dodatkowych.

▪ format 22 x 14 cm, 128 str.

Biblioterapia w praktyce
IM 0077

Przytulanki, czyli wierszyki na
dziecięce masażyki
HR 0007

29 zł

MartaBogdanowicz
Publikacja, w której zaprezentowano zabawy
bazujące na naturalnej aktywności dzieci. Prof.
Marta Bogdanowicz nazywa je zabawami relacyjno-relaksującymi, ponieważ z jednej strony
służą pogłębieniu kontaktu pomiędzy dzieckiem
i dorosłym, z drugiej zaś – odprężeniu i wspólnemu przeżywaniu radości. Trudno przecenić
wartość korzyści płynących z tych zabaw dla
rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci
i ich więzi z rodziną.

▪ format A4, 64 str.

▪ format B5, 266 str.

zaburzenia komunikacji społecznej

EwelinaJ.Konieczna
Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. W książce przedstawiono
scenariusze przeznaczone do pracy z grupą. Głównym celem zamieszczonych tekstów jest profilaktyka
oraz praca z emocjami. Książka jest nie tylko źródłem
pomysłów do pracy z grupą, ale również poradnikiem,
w jaki sposób pisać własne, autorskie scenariusze biblioterapeutyczne.

35 zł

Rymowane zabawianki,
masażyki i kołysanki
BA 5015
24 piosenki o bardzo zróżnicowanej tematyce i tempie
zabaw. Znaleźć tu można zabawy ruchowe, logopedyczne, masażyki i usypianki. Rodzicom niemowląt
i maluszków szczególnie polecamy masażyki i kołysanki, które poprzez słuchanie, śpiewanie, wspólną
zabawę, pozytywny dotyk będą formą terapii i wspomagania rozwoju inteligencji emocjonalnej. Dla dzieci
starszych polecamy zabawy muzyczne i wesołe piosenki wzbogacające wyobraźnię dzieci. Obcowanie
dzieci z muzyką i przyjaznymi tekstami piosenek uczy
optymizmu, integracji, rozwija umiejętności psychoruchowe i wrażliwość uczuciową.

28 zł

▪ format A5, 52 str.

Powiedz komuś!
GW 0003

27 zł

ElżbietaZubrzycka
To książka, która podnosi poczucie wartości dziecka i uczy je najważniejszego
– szacunku dla siebie i innych. Jednocześnie przekazuje niezbędną wiedzę. Rozmawianie z dziećmi na trudne tematy sprawia nam kłopot. Szczególnie wtedy,
gdy mamy mówić o zagrożeniach. Obawiamy się, że sama rozmowa może je
krzywdzić. A jednak, dla bezpieczeństwa dziecka, rozmawiać trzeba...

▪ format 20 x 20 cm, 47 str.

29 zł

Zabawy z chustą

Dzieciaki z ulicy Tulipanowej

KL 0014

JD 0003

podred.AnnyWasilak
Zbiór różnorodnych pomysłów zabaw
z kolorową chustą i tunelem. Chustę
można także wykorzystać w różnych
sytuacjach wychowawczych. Przykłady tego widać w scenariuszach fabularyzowanych zabaw na różne tematy. Uczy dobrej i mądrej zabawy.

JoannaKrzyżanek
Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli Prawa Małych i Dużych. Książka ta opowiada o dzieciach, które mieszkają w kamienicy przy
ulicy Tulipanowej: Tosi Malinowskiej, Antosiu Psztylu, Filipie Fąferku,
Zosi Szafarskiej i Franciszce Ptasińskiej. I o tym, że to dobrze, że
różnimy się między sobą. Co by było, gdyby na świecie wszyscy
lubili jeść agrestowe ciasto, jeździć na rowerze, szyć z gałganków
lalki i króliczki z bardzo długimi uszami, nosić sukienki oraz filcowe kapelusiki? I wszyscy wyglądaliby tak samo? Zaprojektowane
i wymyślone przez autorów prawa powstały w zgodności z Konwencją o Prawach Dziecka.

▪ format B5, 30 str.

12 zł

▪ format 22,5 x 23 cm, 188 str
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Rozumienienormspo³eczno-moralnych
102 zł

Jak to naprawić?
SH 1209

Historyjki pomagające w tworzeniu poprawnych relacji międzyludzkich i uwrażliwianiu na sytuacje problemowe takie
jak kradzież, przemoc wobec młodszych itp. Zachęcają do
dyskusji, analizowania sy tuacji trudnych i wspólnego szukania roz wiązań.

▪ 71 kart w formacie 9 x 9 cm

Co teraz? Problemy
SH 1207

102 zł

Historyjki sytuacyjne prezentujące zdarzenia w szkole lub poza
nią. Kształtują prawidłowe myślenie przyczynowo-skutkowe,
skłaniają do refleksji nad postępowaniem. Każdy z 6 ciągów
prezentowanych sytuacji ma możliwość wykorzystania 10 różnorodnych sytuacji ratunkowych (mama, nauczyciel, policjant,
telefon, rower, pieniądze, prezent).

▪ 75 kart o wym. 9 x 9 cm

102 zł

Odwagi! Sytuacje lękowe
SH 1055
Pomoc dydaktyczna w postaci historyjek obrazkowych. Ułatwia, poprzez rozmowę, radzenie sobie z problemem strachu. Historyjki oprócz przedstawienia problemu (lęku przed:
ciemnością, psami, skokami przez kozła, dentystą, pozostaniem samemu, burzą, pająkami) również ukierunkowują,
w jaki sposób najlepiej go roz wiązać. Karty z symbolem
»?!» oznaczają zastanowienie się, zaproszenie do tzw. „burzy mózgów”.

▪ 75 obrazków o wym. 9 x 9 cm

Klasowy kodeks
NS 1361
Magnetyczne karty przedstawiające
różne sy tuacje, które mogą zaistnieć
mię dzy dzieć mi pod czas po by tu
w przedszkolu lub w szkole. Stanowią zestaw, który może posłużyć do
wspólnego ustalania zasad funkcjonowania grupy. Ilustracje są umieszczone w symbolice znaków drogowych, która ukierunkowuje sposób
ich odczy tywania. Można je umieścić w różnych miejscach sali lub wykorzystywać do gier dyskusyjnych,
do tworzenia kodeksu dobrego zachowania.

▪ 35 kart o wym. 12,5 x 13 cm

45 zł
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Zdjęcia – Emocje
LA 6006

189 zł
zaburzenia komunikacji społecznej

Ze staw zdjęć przedsta wiających
różne sposoby wyrażania emocji.
Zabawa sprzyja swobodnym wypowiedziom. Niektóre zdjęcia przedstawiają szczegółowo i wyraziście
poszcze gólne e mo cje, a nie które
tak, że można je różnorodnie zinterpretować.

▪ 48 zdjęć o wym. 14 x 19,5 cm; wymiar
zdjęcia

Zdjęcia – Emocje i uczucia
PP 8401
Zdjęcia przedstawiają twarze dzieci, u których poprzez mimikę twarzy wyrażane są różne emocje. Zadanie może polegać na rozpoznawaniu i nazy waniu
uczuć, na udzielaniu odpowiedzi na py tania typu:
Dlaczego dziewczynka tak się czuje? Po czym poznajesz, że chłopiec jest zaskoczony? W jakich sytuacjach tak się czujesz? Dodatkowym ćwiczeniem
może być układanie i opowiadanie historii poprzedzających wystąpienie u dziecka określonego stanu
emocjonalnego.

▪ 24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm

49 zł

Zdjęcia – Rodzina
PP 8416
Seria zdjęć ukazujących różne typy rodzin spedzających czas w różnych miejscach. Ćwiczenia
z kartami mogą stać się okazją do rozmów o rodzinie, o emocjach, o zainteresowaniach różnych ludzi.

▪ 24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm

49 zł

Zdjęcia – Czynności
LA 0054
Kolorowe zdjęcia ukazujące proste czynności z życia
dziecka: spanie, mycie, czesanie, malowanie, bieganie
itp. Gra wzbogaca słownictwo. Do zabaw indy widualnych jak i grupowych.

▪ 35 zdjęć; 11 x 12,5 cm; instrukcja

89 zł
49 zł

Zdjęcia – Wyraz twarzy
PP 8420
Zdjęcia przedstawiają dzieci, u których poprzez mimikę
twarzy wyrażane są różne emocje. Zadanie polega
na rozpoznawaniu i nazy waniu uczuć. Dodatkowym
ćwiczeniem może być układanie i opowiadanie historii
poprzedzających wystąpienie u dziecka określonego
stanu emocjonalnego.

▪ 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

111

Bajkowepacynki
Dwazestawykolorowychiwyjątkowosympatycznych
pacynek zapraszają wszystkie dzieci do wspólnej
zabawy!CzerwonyKapturek,Babcia,GajowyiWilk
zabiorąwszystkichdozaczarowanegolasu,apiękna
Królewna, Rycerz, Smok i Dobra Wróżka pomogą
stworzyćwłasną,niezwykłąbaśń…Zabawyteatralne
zpacynkamirozbudzająwyobraźnięiaktywnośćinte
lektualną,wyzwalająpozytywneemocje,doskonalą
umiejętnościjęzykoweorazusprawniająmotorycz
nośćdłoni.Wszystkiepacynkiwykonanesązmiękkiej
tkaniny,aichbudowasprzyjadobremutrzymaniusię
nadłonimałegoaktora.
▪ wym. pacynek 25 cm

Pacynki Czer wony Kapturek – zestaw

62

Myśliwy

19

zł

Babcia

NS 1965

19 zł

19 zł

NS 1962

Czer wony Kapturek

Wilk

NS 1964

NS 1963

zł

NS 1961
▪ 4szt.

19 zł

Pacynki bajki – zestaw
NS 1956

62 zł

▪ 4szt.

Rycerz
NS 1960

112

19

zł

Smok
NS 1959

19

zł

Królewna
NS 1957

19

zł

Wróżka
NS 1958

19 zł

NS 1966
Zestaw 14 kolorowych, bajkowych pacynek zapakowany
w wygodną torbę z uchwytami do przenoszenia. Istnieje
możliwość powieszenia torby w dowolnym miejscu. Pacynki
są zawsze uporządkowane i gotowe do użytku. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzyja
dobremu trzymaniu się na dłoni małego aktora.

▪ w zestawie 14 pacynek; wymiary zamknietej torby: 64 x 47 cm; wymiary
otwartej torby: 64 x 94 cm

269 zł
nowość

LalkiSamantaiJaś
Zachęcajądotwórczejekspresjijęzykowejorazrucho
wej.Wyrażaniezapomocąróżnychśrodkówekspresji
(ruch,gest,mimika,intonacjagłosu)treściscenariusza
orazuczućbohateramaogromnywpływnarozwój
inteligencjiemocjonalnej.Uświadamianieanastępnie
rozpoznawanieemocjiwłasnychiinnychludzi,szuka
nie sposobów ich przekazu to okazja do ćwiczeń
w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych. Zabawa
z lalką rozwija inteligencję językową poprzez ksz
tałtowanieumiejętnościbudowaniapięknychwypo
wiedzi,snuciainteresującychopowieści,prowadzenia
dyskusjiczyprzeprowadzaniawywiadów.Lalkimogą
byćwykorzystywanaprzeznauczycieladorealizacji
różnychcelówkształcenia(wedukacjimatematycznej,
przyrodniczejczypolonistycznej).Możestaćsięona
klasowym przyjacielem, maskotką, która wspólnie
zdziećmiuczestniczywzajęciachdydaktycznowy
chowawczych.Ruchomeustairęcesprawiają,żelalka
samazadajepytania,podpowiada,tłumaczyskupia
jąc uwagę dzieci na podanych
poleceniach i angażując emo
cjonaln ie w wyk on ywan e
zadanie.Lalkiposiadająduże
kieszenie,wktór ychprzecho
wują edukacyjne elementy.
Samanta – posiada zestaw
liter,aJaś–zestawcyferekod
0 do 10. Elementy można
mocować do dłoni lalki za
pomocąrzepów.

159 zł

Parawan wysoki – Teatrzyk
NS 1955

Lalka – Samanta

Kolorowy, funkcjonalny teatrzyk, idealny do roz wijania dziecięcych umiejętności aktorskich. Posiada
ruchoma kurtynę oraz duże
kieszenie do prze chowywania pacynek lub mniejszych rekwizy tów. Długa,
foliowa kieszeń pozwala
od powied nio wy eks ponować tytuł przedstawienia
i imiona aktorów. W dole
okienka te atrzyk posiada
wytrzymałe, dokręcane do
stelaża, wzmocnienie, które
nadaje tkaninie odpowiednią sztywność. Wysokość
teatrzyku zapewnia pełne
zasłonię cie stojącego za
nim małego aktora.

▪ wym. 87 x 168 cm (szer. x wys.)

219 zł

zaburzenia komunikacji społecznej

Torba z pacynkami

AB 0001
▪ wym. 70 cm; alfabet

159 zł
Lalka – Jaś
AB 0002
▪ wym. 70 cm; cyfry od 0 do 10
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Integracjaiwspó³praca
123 zł
nowość

nowość

Gra - Emmi
BU 2316
Zadanie polega na ułożeniu jak największej ilości
oczek w tym samym kolorze w linii ciągłej. Przeciwnicy nie wiedzą kto jaki kolor wylosował.

▪ gąsienica o dł. 43 cm, 2 kostki, 5 drewnianych kart

Gra - Tastomino

107 zł

BU 2314

Zupełnie nowe domino wzrokowo-dotykowe.

▪ 27 kostek domino (5 x 5 cm), 5 bawełnianych woreczków

nowość

Maxidomino
DJ 8429
▪ wym. planszy: 36 x 36 cm,
40 elem.

69 zł

Gra z cukierkami XXL
BU 5511
Gra, której celem jest zebranie jak największej ilości cukierków w wyznaczonym czasie. Każdy kolejny gracz szuka
cukierka w kolorach wyznaczonych poprzez rzut trzema kostkami. Gra roz wija
spostrzegawczość i ćwiczy refleks.

▪ plansza z tkaniny;3 kost ki z kolorami;41 ko
lorowych drewnianych cukierków o wym. 13 cm
▪ od 4 lat

237 zł
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PomoceedukacyjneNowejSzkoły
bezpieczeństwo,zdrowie,ekologia
Wiem jak pomóc – plansze edukacyjne
NS 0998

▪ 5 plansz magnetycznych z czerwon¹ ramk¹ (sytuacje niebezpie
czne), 3 plansze magnetyczne z niebiesk¹ ramk¹ (sposoby wzywa
nia pomocy w sytuacjach zagro¿enia) 4 ma³e plansze magnetyczne
(z numerami telefonów alarmowych)

nowość

zaburzenia komunikacji społecznej

Plansze magnetyczne „Wiem jak pomóc” to niezbêdna
pomoc edukacyjna w czasie zajêæ doskonal¹cych wiedzê
o zasadach bezpiecznego zachowania oraz prawid³owego reagowania w sytuacjach zagro¿enia zdrowia lub
¿ycia. Sympatyczny bohater kot Pyœ spotyka siê tu ze
zdarzeniami, które mog¹ byæ udzia³em ka¿dego przed-szkola i ucznia. Niespodziewana choroba kolegi, wypa-dek na drodze, po¿ar w kuchni, pêkaj¹cy pod ³y¿wami
lód czy agresja wobec m³odszego kolegi… w tak stresuj¹cych chwilach nie mo¿na traciæ g³owy! Warto wiêc
razem z kotem Pysiem przyjrzeæ siê niebezpiecznym
sytuacjom, racjonalnie je oceniæ i przemyœleæ sposoby
odpowiedniej reakcji. Nie przewidzi siê bowiem wszystkich niebezpieczeñstw i problemów, które mog¹ siê
nam przydarzyæ. Zawsze jednak trzeba wiedzieæ,
jak skutecznie im zaradziæ i co robiæ, gdy ju¿ zaistniej¹.

49 z³

Szanujemy przyrodę
NS 0997

25 z³

Historyjki obrazkowe „Szanujemy przyrodê” to twórcza pomoc edu
edukacyjkacyjna, której g³ównym celem jest promowanie postaw proekologicznych oraz
wskazywanie w³aœciwych zachowañ podczas pobytu w lesie i obcowa
obco
cowa
wania
z przyrod¹. Kot Pyœ, sympatyczny bohater historyjek obrazkowych, za
zaprasza
prasza
wszystkich na wyprawê do lasu. Piknik wœród zieleni, zbieranie ja
jagód
gód czy
obserwowanie mieszkañców lasu to prawdziwa przyjemnoœæ! Problemy
Problemy
mog¹ siê jednak pojawiæ, gdy do g³owy zaczynaj¹ przychodziæ dziwne pomys³y… Jak nale¿y zachowywaæ siê w lesie? Co jest w nim
dozwolone, a co absolutnie zabronione? W towarzystwie kota
Pysia poznawanie leœnego regulaminu to naprawdę świetna
zabawa! Historyjki obrazkowe „Szanujmy przyrodê” to pomoc
edukacyjna, której wielowariantowa formu³a sprzyja stawianiu
pytañ, przewidywaniu pewnych wydarzeñ, poszukiwaniu rozwi¹
wi¹zañ
zañ
dla pojawiaj¹cych siê problemów.

nowość

laj¹cych doko
doko
▪ 25 elementów tworz¹cych 5 historyjek obrazkowych; 10 elementów pozwalaj¹cych
nywaæ oceny zachowania: 5 kartoników z zielonym listkiem – ocena pozytywna 5 kar
toni
kartoni
ków z czerwonym listkiem – ocena negatywna; elementów ze znakiem „?” po
pozwalaj¹
zwalaj¹
cych na wprowadzenie w³asnych pomys³ów rozwi¹zañ danej sytuacji problemowej.

Bezpieczeństwo wokół nas
NS 0996
Historyjki obrazkowe – „Bezpieczeñstwo wokó³ nas” to twórcza pomoc edukacyjna, której g³ównym celem jest promowanie postaw sprzyjaj¹cych zachowaniu dobrego zdrowia i samopoczucia. Kot Pyœ, sympatyczny bohater
wszystkich historyjek, pojawia siê tu w sytuacjach bliskich ka¿demu dziecku.
JeŸdzi na rolkach, gra w gry komputerowe i z niecierpliwoœci¹ czeka na gor¹ce
babeczki czekoladowe. Niestety jego zachowania nie zawsze s¹ bezpieczne
i nie zawsze dobrze siê koñcz¹. Jak wszystkie maluchy i Pyœ cierpi czasami z powodu bólu zêba, miewa poobijane ³apki czy ³apie paskudne przeziêbienie…
nowość
Historyjki obrazkowe z kotem Pysiem to doskona³a pomoc edukacyjna, która
dziêki swojej formule opartej o problemow¹ metodê pracy, sprzyja myœleniu
refleksyjnemu oraz poszukiwaniu twórczych rozwi¹zañ. Pomoc edukacyjna do pracy indywidualnej lub grupowej.

▪ 35 elementów tworz¹cych 7 historyjek obrazkowych; 4 elementy
pozwalaj¹ce dokonywaæ oceny zachowania (2 œwiat³a zielone –
ocena pozytywna; 2 œwiat³a czerwone – ocena negatywna) 1
element ze znakiem „?” pozwalaj¹cy na wprowadzenie w³asnych
pomys³ów rozwi¹zañ danej sytuacji problemowej

25 z³
115

Gra – Komunikacja
BU 3613
Gra przebiega według zasady: posłuchaj polecenia
kolegi, zrozum, wykonaj i baw się jednocześnie. Gra
doskonale kształci u dzieci umiejętność wyrażania własnych myśli, formułowania zdań zrozumiałych dla innych
oraz roz wija koordynację wzrokowo ruchową. Wszystkie drewniane klocki występują podwójnie.

▪ drewniana skrzynka (wym. 25,5 x 40,5 x 7 cm); 52 drewniane kloc
ki; od 5 lat

165 zł

nowość

118 zł

Kalambury
DR 0239

Odkrycia – poznać i zrozumieć siebie
TL 1069

▪ plansza, 100 kart z poleceniami, 4 pionki, bloczek do rysowania, instrukcja gry.

Gra Podaj kulę
BU 2311

▪ drewniana podstawka (wym. 10,5 x 3,5 cm) drew
niana kulka 12 kart bawełniany woreczek
▪ od 4 lat
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34 zł

Dwie drużyny podążają do mety, odgadując po drodze pokazane bądź
narysowane hasła.

Gra pomoże zrozumieć siebie, poznać swoje zachowania, reakcje na konkretne sytuacje życiowe, pozwoli nam odkryć w sobie
empatię, poprawi komunikację interpersonalną oraz roz winie
umiejętność uważnego słuchania oraz świadomego komunikowania międzyludzkiego oraz z samym sobą. Jest narzędziem
terapeutycznym dla terapeutów, nauczycieli i rodziców. Została
stworzona przez doświadczonego terapeutę, aby pomóc dzieciom i dorosłym wyrażać swoje myśli i uczucia.

Uczestnicy zabawy losują karty i układają
rękę na odpowiedniej części ciała sąsiada,
tak jak wskazuje obrazek. Pierwsza osoba
układa kulkę w podstawie i przekazuje ją
dalej, tak aby nie upadła na ziemię. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że wszyscy aż
do końca gry zachowują postawę przyjętą
po wylosowaniu karty.

nowość

41 zł

IK 1065
nowość
Aby wygrać, trzeba utrzymać równowagę stając na rękach i stopach na kolorowych polach maty wyznaczonych
losowo. Nie jest to proste w bliskim towarzystwie innych graczy. Nie wolno dotknąć maty łokciem ani kolanem. Można
grać w 2 osoby, ale również całą grupą.
W zestawie znajduje się mata oraz tarcza ze strzałką.

99 zł

Dywan – Gra edukacyjna
HK 0001
Duży, kolorowy dywan w formie uniwersalnej gry planszowej urozmaici każde
zajęcia i stworzy wyjątkowo ciepły klimat
w każdym wnętrzu! Zawarte w jego instrukcji przykłady gier językowych, matematycznych, ruchowych i socjalizacyjnych z pewnością będą nie tylko ciekawą
propozycją dla nauczycieli i opiekunów,
ale i idealną inspiracją dla własnych,
twórczych rozwiązań. Otwarta formuła
tej nietypowej, ale wyjątkowo atrakcyjnej
pomocy edukacyjnej, sprawia, że przy jej
udziale można w bardzo praktyczny sposób zindywidualizować zajęcia dla każdej grupy wiekowej lub zrobić ciekawe
powtórzenie z dowolnej partii materiału.
Wystarczy przypisać aktywnym polom (z
kolorowymi kwadratami) dowolne, przydatne danej grupie typy zadań – np. jeśli

grupa ćwiczy mnożenie w zakresie 100,
to kolorowym kwadratom przypisane są
konkretne przykłady do samodzielnego
rozwiązania w pamięci. Poziom atrakcyjności gry podnosi dodatkowo obecność
pól z drabinkami lub wężykami, które
adekwatnie pomagają lub przeszkadzają
w drodze do mety. Odpowiedni rozmiar
dywanu i jego pól oraz antypoślizgowa
warstwa spodnia sprawiają, że korzystanie z dywany planszy jest zarówno
bardzo wygodne, jak i bezpieczne dla
wszystkich jego użytkowników.

zaburzenia komunikacji społecznej

Twister

▪ wym. 3 x 2 m

439 zł
nowość

nowość

139 zł
Balansująca gra grupowa
Balansująca
grupowa
powa
TY 0290
Ćwiczenie
Ćwi
czenie po
polega
lega na przekazywaniu
przekazy waniu
piłki kolejnej
kolejnej parze tak by piłka nie
spadła na zie
spadła
ziemię.
mię. Za
Zabawa
bawa wy
wymaga
maga
skupienia i precyzji
skupienia
precyzji ruchów.
ruchów.

▪ 6 szt., piłka

189 zł

Klasowy zestaw do zabaw ruchowych
LR 1883
Dzieci stoją na kolorowych matach. Następnie
należy rzucić trzema kostkami. O tym kto wykonuje ćwiczenie decyduje kostka z kolorami. Rodzaj ćwiczeń i ilość powtórzeń wyznaczają pozostałe kostki.

nowość

▪ 25 krążków o śr. 25 cm w 5 kolorach, 3 dmuchane kostki
o boku 12 cm
▪ od 3 lat
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Kartydoćwiczeń
Nowe,niezwykleciekawezestawy
kartbędącegotowymipropozycjami
przeprowadzenia atrakcyjnych
zajęćruchowych,równieżgimnastyki
śródlekcyjnej.Każdakartazawiera
fotografię dziecka wykonującego
ćwiczenie,anaodwrocieobrazkową
czytelną instrukcję wykonania

Karty do ćwiczeń - Einstein
RY 2014
▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, od 4 lat

ćwiczenia.Formatkartodpowiednio
duży, aby ułatwić demonstrację
całej grupie. Stopień trudności
oznaczonykolorem.Każdyzestaw
zawiera rozbudowaną instrukcję
metodycznądlanauczyciela.Karty
laminowane.

95 zł
Karty do ćwiczeń - Aktywność zwierząt

95

zł

RY2010
▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, od 4 lat

Karty do ćwiczeń - Śmiech to zdrowie

95

RY 2015

zł ▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, płyta CD, od 4 lat

Gra planszowa
planszo
szowa
wa z na
naśladowaniem
śladowaniem
śladowaniem

Gra z naśladowaniem

BU 2393
Gra wymaga szybkiej percepcji oraz nieco wyobraźni. Polega
na opisywaniu oraz imitowaniu zachowań z szerokiej gamy
ilustracji. Gra wyzwala kreatywność oraz rozwija zdolności
komunikacyjne.

▪ wym. planszy: 37 x 37 cm
▪ od 4 lat

164 zł
nowość
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DJ 5152
Wesoła gra z kartami polegająca na naśladowaniu zachowania
ludzi wykonujących różne czynności, odgłosów zwierząt itp.

▪ 120 kart (7 x 10,5 cm); od 5 lat

60 zł

Gimnastyka korekcyjna
dla dzieci z wadami postawy
Rozpoczęcieobowiązkuszkolnegotoduża,wieloaspektowazmiana,któradotyczyrównieżsamejfizycznościdziecka.Dotychczasowamożliwość
swobodnej,dowolnejisamodzielnieregulowanejaktywnościruchowej,jak
równieżokresuwysiłkuiodpoczynku,zostajepoddanaodgórnymregula
cjom.Narzuconakoniecznośćdłuższegoprzebywaniawpozycjisiedzą
cej,wokresiekształtowaniasiępostawyikrzywiznkręgosłupa,wymaga
zrównoważeniawpostaciodpowiedniejilościzajęćruchowychićwiczeń
śródlekcyjnych.Majaoneprzedewszystkimstanowićniezbędnądawkęak
tywnościruchowej,potrzebnejdoprawidłowegorozwojufizycznego,ado
datkowowspieraćdziałaniaprofilaktycznenarzeczdbałościowłaściwą
statykęciałaiprawidłowenawykiruchowe.Rzeczywistośćszkolnawskazuje
jednak,żenaprawdędużagrupauczniówklaspoczątkowych(nawetdo
80%)wymagajużzdecydowanychdziałańkorekcyjnych.
Formąpomocyuczniomzezdiagnozowanymiwadamipostaw ysąwłaśnie
zajęciagimnastykikorekcyjnej.Systematyczniewykonywanezajęciacelo
we,wspartepracązodpowiednimiakcesoriami,którem.in.prezentujemy
wnaszejofercie,sągwarantemzatrzymaniapostępuwady,azczasem
równieżjejcałkowitegowyeliminowania.
Pamiętającjednak,żełatwiejzapobiegaćniżleczyć,zadbajmywspólnie
oprawidłowyrozwójfizycznywszystkichdzieci.Prezentowanewtymdzia
leśrodkidydaktycznezpewnościąbędąciekawainspiracjądopełnych
energiiiruchuzajęćsportowychiśródlekcyjnych.

PropozycjazestawuNS6

2 364

Opona duża

NS 0968

x 1szt.

Baza mała

NS 0970

x 2szt.

Baza z prostokątem

NS 0142

x 2szt.

Baza duża

NS 0100

x 2szt.

Belka 120

NS 0102

x 1szt.

Most

NS 0103

x 1szt.

Schody

NS 0110

x 1szt.

Rampa

NS 0108

x 1szt.

Bieżnia 7

NS 0170

x 3szt.

zł

PropozycjazestawuNS8

1 183 zł
120

Opona duża

NS 0968

x 1szt.

Bieżnia 7

NS 0170

x 2szt.

Baza mała

NS0970

x 2szt.

Wałek duży

NS 0101

x 1szt.

Opona mała

NS 0106

x 2szt.

Materac rehabilitacyjny
NS 0144
Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości.

▪ wym. 180 x 80 x 10 cm

wady postawy

279 zł

Materac składany
PS 2160
Składany z 3 części materac do ćwiczeń gimnastycznych.

▪ wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm

189 zł

Mata rehabilitacyjna
NS 0553

110 zł
Materac gruby

PS 2128

▪ wym. 200 x 80 x 20 cm

▪ wym. 200 x 80 x 10 cm

319 zł

NS 0554

▪ wym. 150 x 60 x 2 cm

Materac cienki

PS 2127

Materace łączone

Składana, cienka mata do różnych ćwiczeń wymagających
twardego podłoża.

199 zł

399 zł

2 ma te race do ćwiczeń lub zabaw. Zaopatrzone w szlufki, które pozwalają umocować aluminiowe rurki łączące materace
ze sobą. Rurki i haki dostarczane w komplecie umożliwiają przy twierdzanie materaca
do ściany. Dzięki temu materac utrzymuje się
w pozycji pionowej i chroni ćwiczącego przed
uderzeniami o ścianę.

▪ wym. jednego materaca 150 x 100 x 5 cm po złącze
niu powstaje materac 150 x 200 x 5 cm
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Walec duży
NS 0105
▪▪ dł. 60 cm, śr. 60 cm

205 zł

Walec mały
NS 0456
▪▪ dł. 30 cm, śr. 30 cm

Wałek 10

Wałek 15

NS 0228

NS 0229

▪▪ dł. 60 cm śr.10 cm

▪▪ dł. 60 cm śr. 15 cm

46 zł

59 zł

Wałek 20

Wałek mały

NS 0230

NS 0145
Z pianki o podw yższonej gęsto
ści, przystosowany do rehabilitacji
dzieci młodszych.

▪▪ dł. 60 cm, śr. 15 cm

55 zł
Wałek średni
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Wałek duży

NS 0455

NS 0101

▪▪ dł. 90 cm; śr. 30 cm

▪▪ dł. 120 cm, śr. 30 cm

99 zł

69 zł

142 zł

▪▪ dł. 60 cm śr. 20 cm

65 zł

Kształtka do ćwiczeń równowagi.
Możestanowićsamodzielnyelement
lubwystępowaćwpołączeniuzwal
cem. Kształt grzybka zachęca do
wspinania się i bujania, a zabawa
wyzwala spontaniczność i radość.
Konstrukcjapiankiuniemożliwiaprze
wracaniesięgrzybka.

482 zł

Kapelusz
NS 0149

wady postawy

Grzybek

▪ śr. 120 cm

Kapelusz z nóżką
NS 0150

609 zł

▪ dł.120 cm, śr. 30 cm; śr. kapelusza 120 cm

PropozycjazestawuNS
Walec

NS 0105

x 1szt.

Bieżnia 10 cm

NS 0107

x 1szt.

Ma³y wa³ek

NS0970

x 1szt.

454 zł
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Gruszka rehabilitacyjna – duża

Gruszka rehabilitacyjna

NS 0585

NS 0639

Gruszka o powiększonych wymiarach, pokryta trwałą tkaniną,
łatwą do utrzymania w czystości. Granulat, który wypełnia
gruszkę, dopasowuje się do ciała siedzącego, stanowi wygodne
siedzisko i przyrząd do ćwiczenia koordynacji ruchowej.

Wypełniona granulatem, pokryta wy trzymałą, kolorową
tkaniną. Doskonale dopasowuje się do ciała, stanowiąc
idealny przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej. Może
spełniać rolę siedziska.

▪ wym. 150 x 60 cm waga 6 kg

▪ wym. 100 x 49 cm

209 zł

115 zł

Fotel rehabilitacyjny
NS 0595
Fotel przeznaczony również dla dzieci niepełnosprawnych.
Dzięki wysokości fotela, dziecko znajduje się w pozycji pozwalającej mu na manipulację przedmiotami trzymanymi
przed sobą. Wałek z rzepem przy trzymuje dziecko we
właściwym miejscu.

▪ wym. 110 x 70 x 36 cm

279 zł

Dysk sensoryczny
LG 0684
▪ śr. 33 cm

45 zł

124

wady postawy

Chodniczek faktur – Jumbo
NS 0488

159 zł

Zestaw 6 płytek wykończonych estetycznie litym drewnem, wypełnionych materiałami o różnych fakturach (szorstkie,
gładkie, miękkie itp.) Zabawa chodniczkiem sty muluje re cept ory znajdujące
się w stopach. Faktury znajdujące się
w chodniczku są kompatybilne z fakturami Memo dotykowego (NS 0486)
i Maximemo z fakturami (NS 0487).

Miękki spodek
VO 3188
▪ rozmiar 21 cm 95 g

16 zł

▪ wym. 35,5 x 30,5 x 2 cm

79 zł

Taśmy Thera Band – Zestaw słaby
TB 0404
Komplet 3 taśm o różnym stopniu oporu: żółta,
czer wona, zielona.

▪ 3 szt. o dł. 1,5 m

Mata Noppex
TB 0041
Doskonała do fizykoterapii i ćwiczeń psychoruchowych. Wypustki pokry wające powierzchnię maty stymulują krążenie krwi i pobudzają
receptory dotyku.

▪ wym. 60 x 120 cm, waga 4 kg

357 zł
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Dotykowe krążki

Półkule – kamienie

JG 2117
5 par krążków (dużych i małych) wykonanych z kauczuku,
o różnych fakturach i kolorach. Są miłe w dotyku i pobudzają
dzieci do rozpoznawania faktur ręką i nogą oraz do opisywania odczuwanych wrażeń.

▪ 5 małych krążków
o śr. 11 cm 5 dużych
krążków o śr. 27 cm

JG 2128
Plastikowe półkule wewnątrz wypełnione piaskiem. Półkulekamienie można układać na obie strony.
Doskonałe do ćwiczeń korekcyjnych stóp, wyrabiają zmysł równowagi i poczucie ciężaru.

▪ śr. 15 cm 6 sztuk

259 zł

129 zł

Wyspy Kolorowe
JG 2120
Dzieci przeskakując „z kamienia na kamień” nie mogą dotknąć
ziemi. Ćwiczą w ten sposób koordynację ruchowomięśniową,
równowagę, umiejętność określania odległości itp. Wyspy, wykonane z tworzywa, wyposażone są w antypoślizgowe stopki
zabezpieczające przed przesuwaniem elementów podczas
zabawy i chroniące podłoże.

▪ 6 wysepek 3 małe (25 x 25 x 25 cm), wys. 4,5 cm 3 duże (36 x 36
x 36 cm), wys. 8 cm

179 zł

Półkule sensoryczne
LC 8089
Wy ko nane z tworzywa
sztucznego półkule mogą
być na pełniane powietrzem do od powied niej
twardości. Doskonałe do
ćwiczeń równowagi, koordy na cji. Do dat kowym
atutem są wypustki sensoryczne pobudzające dotyk
i wspomagające ćwiczenia
korekcji stóp.

▪ śr. 16 cm, wys. 8 cm 6 szt.
w różnych kolorach

169 zł
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MD 0001

MD 0002

Pajączek przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży z wadą postawy w postaci zaokrąglonych pleców, odstających
łopatek oraz płaskiej klatki piersiowej.
Istota wynalazku polega na czynnym
wzmacnianiu mięśni i wyrabianiu nawyku prawidłowej postawy w staniu,
chodzie i siedzeniu. Zaleca się noszenie Pajączka szczególnie
dzieciom i młodzieży
w okresie wzrostu i kształtowania się postawy
ciała. Poleca się go również osobom dorosłym
posiadającym zaokrąglone plecy i złą postawę.

Pa ją czek II do skona le spełnia
za dania Pajączka I, a po nad to
przynosi dwie nowe właściwości:
ko rekcję wystają ce go brzu cha
oraz asy metrii barków i ło patek.
Pajączek II przeznaczony jest dla
dzie ci, mło dzieży i dorosłych –
dla całej ro dziny. Sygnał zmusza ciało do za an gażo wania
potrzebnych mięśni, aby
skorygować sylwetkę –
prosto sie dzieć, albo
prosto stać.

wady postawy

Pajączek II

Pajączek I

77 zł

50 zł
Mata rehabilitacyjna z kieszeniami
NS 0949
Doskonała do ćwiczeń korekcyjnych stóp, działa na sensorykę jej użytkowników. Zawiera 6
kieszeni i 6 pól z miękką gąbką. Kieszenie pozwalają na umieszczanie wewnątrz różnych materiałów (szyszek, kamieni, grochu, kasztanów,
patyków, małych piłeczek).

▪ wym. 60 x 120 cm

Maty do korekcji wad postawy i akupresury stóp. Jeżyk koryguje płaskostopie, zapobiega deformacjom stóp, masuje stopy.
Jeżyk uży wany jest do masażu punktów reflektorycznych (motorycznych) na stopie wzmacniając mięśnie stóp oraz uaktywniając siły witalne organizmu i poprawiając krążenie krwi we
wszystkich narządach. Zaleca się, aby ćwiczenia trwały jednorazowo 5–7 minut.

115 zł

Mini Jeżyk
MD 0004
▪ dł. 33 cm szer. od
20 do 34 cm

37 zł
Mata Jeżyk
MD 0003
▪ dł. 100 cm szer. od
20 do 34 cm

72 zł
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Platforma na kółkach
NS 2902
Przyrząd przeznaczony do ćwiczeń roz wijających równowagę, koordynację,
zwinność itp. Osoba ćwicząca może wprawić planszę w ruch za pomocą rąk
lub nóg, kładąc się na brzuchu. Może być też pchany lub ciągnięty przez innych ćwiczących. Platforma posiada po bokach uchwyty i 4 kółeczka.

Koordonka
JG 2138
Interesująca propozycja pojazdu o wyjątkowej jakości (chromowane pręty), bez
ostrych krawędzi. Doskonale sprawdza
się we wczesnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.

75 zł

▪ od 4 lat

105 zł

Przyrządyprzeznaczonedoćwiczeń
rozwijającychkoordynację,zwinność,
refleksikoncentrację.Proponujedwa
stopnie trudności. Każda platforma

Platforma I
JG 2142

Platforma II
JG 2145

128

319

zł

319 zł

zawiera3planszezróżnymiwzora
Pasy bezpieczeństwa
mi,łatwedowymiany.Wytrzymałość:
JG 2942
120kg.
▪ Pasy z możliwością regulacji długości. Odpowiednie
▪ wym. plat formy 54 x 40 cm 3 plansze od 3 lat
do plat formy JG 2142 i JG 2145.

87 zł

wady postawy
Wirujący talerz
JG 2102

359

zł

Obraca się w każdą stronę. Jest bezpieczny, gdyż się nie
przewraca. Można na nim stać lub siedzieć. Powierzchnia
talerza jest antypoślizgowa i wyposażona w 4 uchwyty.
Do wykorzystania w pokoju, w sali oraz na podwórku.

▪ śr. 76 cm

Wirujący talerz z poręczami

469 zł

JG 2106
Talerz, który obraca się we wszystkie strony. Wyposażony w solidne
poręcze pokryte miękkim tworzywem. Dostosowany dla dzieci od 3
do 5 roku życia. Do ćwiczeń dla 1 lub 2 osób jednocześnie.

▪ maks. obciążenie 60 kg. śr. 76 cm, wys. 60 cm

90 zł

Okrągła plansza na kuli
TY 0006

Spodek

▪ śr. 40,5 cm

JG 2140

47 zł

Przyrząd do balansowania ciałem.

▪ śr. 40 cm wys. 9 cm

nowość

Plansza na walcu
CS 6005
Drewniana plansza z grubej sklejki, z wyżłobionym rowkiem, po którym porusza się
kulka o średnicy 4 cm. Osadzenie planszy na
połowie walca pozwala na ćwiczenie równowagi w kierunku prawo – lewo.

▪ wym. 70 x 20 x 9 cm

69 zł

Plansza na kuli
CS 6004
Drewniana plansza z grubej sklejki, z wyżłobionym rowkiem, po którym porusza się
kulka o średnicy 4 cm. Osadzenie planszy
na połowie kuli służy do ćwiczeń równowagi we wszystkich kierunkach.

▪ wym. 70 x 20 x 9 cm

69 zł
129

Tor z fakturą
FI 1001
Kolorowe elementy z tworzy wa sztucznego, z których można tworzyć tory koliste,
faliste i proste. Dzięki chropowatej powierzchni pobudzają zmysł dotyku.

▪ 27 szt. (8 prostych, 18 zaokrąglonych, 1 krzy
żak), wym. elem. prostego: 25 x 12,5 x 12 cm

79 zł

259 zł

Plansza bujak
Plansza
JG 2181
▪ 52x12,5x9cm.

Plansza chodzik
JG 2180
▪ 52x12,5x9cm

79 zł
Rzeka
JG 2123
Łatwe w łączeniu elementy do tworzenia ścieżek do ćwiczeń na
równowagę. W połączeniu z wyspami (JG 2124), tworzą ciekawe
tory. Wymiar małych elementów rzeki pozwala układać je nawet
najmłodszym dzieciom. Elementy w czasie przechowy wania
można nakładać na siebie.

▪ 6 elementów w 6 kolorach wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm

Dwie wyspy

159 zł

JG 2124
Wyspy, które można z sobą
łączyć, a przez do danie
elementów rzeki (JG 2123),
dają nieskończone możliwości tworzenia torów i ścieżek. Wykonane z tworzywa,
posiadają antypoślizgowe
nóżki. Wyspy sta no wią
w ścieżkach miejsce odpoczynku lub kryjówki.

▪ śr. 43 cm; wys. 7 cm 2 kolory:
czer wony i zielony

130

169 zł

Zestaw różnoważni

nowość

wady postawy

299 zł

JG 2229

Trójkąt do zestawu równoważni

▪ 2 pagórki, 3 wysokie góry,
5 mostów

JG 2223
▪ szer, 59cm, grubość 2cm, 1szt.

769 zł

nowość

nowość

249 zł

Mosty do zestawu
zestawu równoważ
równo
noważ
ważni
JG 2222
▪ dł. 72cm, szer. 13cm, grubość 3 cm, 3szt.

109 zł

Pagórki do zestawu
równoważni
JG 2220

nowość

▪ wys. 10cm, śr. 27cm, 3szt.

Wysokie góry
Wyso
do zestawu
zestawu równoważni

65 zł

JG 2221
▪ wys. 24cm, śr. 40cm, 3 szt.

299

zł

nowość

nowość

Czapka równoważna
JG 2127
Bezpieczna lekka czapka złożona z kilku części. Czap ka za wie ra
miękką gumową podstaw kę, któ ra do stosowuje się do kształtu
głowy dziec ka. Służy
do ćwiczeń równowagi
i postawy ciała.

Kolorowe góry
JG 2121
▪ 5szt., bok 36 cm, wys. 8,5cm; bok 40,5 cm,
wys. 17 cm; bok 42 cm, wys. 25,5 cm;

▪ śr. 14,5 cm, wys. 18 cm,
od 3 lat

279 zł
nowość

131

CS 3004

CS 3008

CS 3002

CS 3006

CS 3005
CS 3003

Drabinka duża
CS 3003
▪ wym. 200 x 49 x 7 cm

249

zł

Poręcze
równoległe duże

Zjeżdżalnia duża

CS 3004
▪ wym. 200 x 49 x 7 cm

169

zł

Drabinka żerdziowa

Równoważnia duża

CS 3005

CS 3006

CS 3007

▪ wym. 200 x 49 x 7 cm

▪ dł. belki 200 cm; dł. szczebli 10
cm gr. belki 6,5 x 6,5 cm

▪ dł. belki 200 cm gr. belki 6,5
x 6,5 cm

259

zł

189 zł

132

139 zł

CS 3000

Drabinka przyścienna
podwójna
CS 3001

▪ wym. 242 x 86 cm

▪ wym. 242 x 160 m

529 zł

289 zł
wady postawy

Drabinka przyścienna
pojedyncza

879 zł
Drabinka półokrągła
NS 0947
Może stanowić jeden z elementów toru przeszkód. Ma
zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej u dzieci z zaburzeniami równowagi, zmianami napięciowymi w obrębie kończyn dolnych, problemami z przenoszeniem środka
ciężkości ciała, poczuciem ciała w przestrzeni, koordynacją ruchową.

▪ dł. 98 cm, szer. 44 cm, wys. 50 cm

Trapez-drabinka duża
CS 3008
Element stanowiący podstawę do tworzenia torów
przeszkód, jak i samodzielny przyrząd gimnastyczny.
Wzmocniona konstrukcja (masywne elementy po obu
stronach) zapewnia stabilność i trwałość przyrządu. Średnica szczebli dostosowana jest do zaczepów wszystkich
elementów służących do budowania torów przeszkód.

199 zł

799 zł

▪ wym. 70 x 62 x 75 x 32 cm

359

zł

Stojak gimnastyczny
CS 3002
Solidny, estetycznie wykonany element bazowy tworzonych torów przeszkód, który może być łączony
z innymi proponowanymi elementami. Budowa stojaka zapewnia całkowitą stabilność podczas wykonywania ćwiczeń. Konstrukcja stojaka gimnastycznego umożliwia regulowanie wysokości poprzez
nakładanie 2 elementów na siebie.

▪ wym. płyty 62 x 62 cm wys. 45 cm
Opróczswojejtradycyjnejfunkcji,poodwróceniuspeł
niają rolę równoważni. Ławki zaopatrzone są również
wzaczepzjednejstrony,coumożliwiapołączenieich
zdrabinkąprzyścienną,wówczasspełniająrolęzjeżdżal
nilubdeskidopodciągania.

Ławka gimnastyczna 2 m
CS 3010
▪ wym. 200 x 22 cm

329 zł

Ławka gimnastyczna 3 m
CS 3009
▪ wym. 300 x 22 cm

439

zł

Drabinka – Myszka
NS 0937
W formie łuku z dekoracyjnymi elementami. Służy do ćwiczeń sprawnościowych podczas wspinaczki po drabince
i rzutów do specjalnych otworów, do ćwiczeń rozluźniających np. podczas zjazdów z małej zjeżdżalni.

▪ wym. 200 x 50 x 150 cm wys. ślizgu 81 cm

359 zł

Drabinka trójkąt
NS 0946
Każdy bok różni się
rozstawem zamieszczonych w nim szcze bli, co
stanowi atrakcyjny element
zwiększający możliwość wyko nywa nych ćwi czeń. Zastosowanie: w re ha bilitacji
neurologicznej u dzieci z zabu rze niami rów no wa gi,
zmia nami na pię cio wy mi
w obrębie kończyn dolnych,
problemami z przenoszeniem środ ka cięż ko ści
ciała, po czuciem ciała
w przestrzeni, ko ordynacją ruchową.

▪ dł. boku 90 cm wys. 80 cm

133

159

Płotki
TY 0631

zł

Zestaw kolorowych płotków do zabaw ruchowych, tworzenia torów z przeszkodami. Płotki nie przewracają się, gdy zostaną poruszone
w trakcie skoku.

▪ wym. najniższego szer. 66 cm, wys. 19 cm wym.
najwyższego szer. 66 cm, wys. 35 cm 4 szt.

Siatka
CS 3012

1 050 zł

Wykonana z grubej linki o mocnych
połączeniach i dużych oczkach (30 x
30 cm). W łat wy sposób można ją zamocować metalowymi zaczepami np.
na drabinkach lub między drzewami.
Jest bazą do tworzenia licznych zabaw
i ćwiczeń gimnastycznych. Istnieje możliwość zakupu siatki w dowolnych rozmiarach.

▪ wym. 3 x 1,8 m 6 zaczepów

209

zł

Równoważnia 4-zaczepowa
NS 6000

▪ 5 desek o wym. 100 x 9 x 2 cm 6
cegieł o 4 sworzniach łączących

289

zł

Równoważnia 6-zaczepowa
NS 6001

▪ 5 desek o wym. 100 x 9 x 2 cm 6
cegieł o 6 sworzniach łączących 3 deski
o wym. 28 x 14 x 5 cm

134

wady postawy

960 zł
Stolik z akcesoriami sportowymi zielony
NS 0944A

nowość

Drabinki
binki proste
BY 6020
▪ wym. 136 x 136 cm, wys. 45 cm

679 zł

Stolik wraz ze sprzętem sportowymi. Skład zestawu: 1 piłka do
rugby (FI 2340); 3 piłeczki piankowe (z zestawu AN 5953); 2 ringo
(2 x LC 8093); 16 woreczków z grochem (4 x zestaw NS 0126); 16
szarf (4 x zestaw NS 0127); 12 opasek (3 x zestaw NS 0120); zestaw gimnastyczny (FI 2222); kręgle (WW 0020); piłeczka sześcian
(VO 3548); 3 talerze cyrkowe (3 x DT 4001); 3 piłeczki cyrkowe
(3 x DT 3124); 3 pary miniszczudeł (3 x AS 0027); platforma na
kółkach (NS 2902). Stolik wraz ze sprzętem sportowymi. Skład
zestawu: 1 piłka do rugby, 3 piłeczki piankowe; 2 ringo; 16 woreczków z grochem; 16 szarf; 12 opasek; zestaw gimnastyczny;
kręgle; piłeczka sześcian; 3 talerze cyrkowe; 3 piłeczki cyrkowe;
3 pary miniszczudeł; platforma na kółkach.

▪ wym. 90 x 60 x 80 cm

Zestawygimnastycznewformie
prostych i zaokrąglonychdrabi
nek wykonanych z tworzywa.
a.
Doskonałedozabawwsalioraz
oraz
napodwórku.Umożliwiająbu
budo
wanietorówprzeszkódorazkon
kon
strukcji wspinaczkowych służą
cychpokonywaniuwysokości.

nowość

579 zł
Drabinki półokrągłe
Drabinki
półokrągłe
BY 2209
▪ śr. 126 cm, wys. 50 cm
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1 329

Zestaw sportowy
TY 0200

Nowy zestaw sportowy, który daje wiele możliwości tworzenia własnych torów przeszkód. Podczas
ćwiczeń dzieci kolejno pokonują ustawione przed
nimi przeszkody, z uwzględnieniem napotkanych
wskazówek (np. idź na czworaka, wykonaj trzy
skoki). Zestaw daje możliwości czołgania, przeskakiwania, rzutu do celu, omijania, równoważenia.
Takie konstrukcje są zawsze dla dzieci atrakcyjną
formą akty wności fizycznej. W zależności od układu elementów zabawa może być ukierunkowana
na roz winięcie konkretnej zdolności motorycznej
bądź na ogólny roz wój dziecka. Pokony wanie
takiej ścieżki akty wności roz wija spostrzegawczość, myślenie sekwencyjne oraz pobudza zmysły. W zależności od przyjętych zasad gra uczy
współpracy i uczciwej ry walizacji.

zł

Zestawskładasięze152elementów
4 obręcze (śr. 59 cm),
4 obręcze (śr. 77,5 cm),
4 mostki (15 x 81,5 cm),
8 cegieł (15 x 15 cm, wys.
9,5 cm,
▪ 8 cegieł (15 x 36 cm, wys.
9,5 cm),
▪ 8 drążków 40,5 cm,

Zestaw składa się
ze 152 e l e m e n t ów:

75 zł

Groty do
drążków 6 szt

▪
▪
▪
▪

▪ 4 pachołki (wys. 50 cm),
▪ 4 pachołki (wys. 30 cm),
▪ 8 pojemników
(śr. podstawy 21,5 cm, wys.
20 cm),
▪ 4 obręcze (śr. 38,5 cm),

8 drążków 70,5 cm,
8 drążków 98,5 cm,
12 gumowych śladów dłoni,
12 gumowych śladów stóp,
12 niebieskich zaczepów,
20 podłużnych kolorowych
łączników,
▪ 24 czarne łączniki

▪
▪
▪
▪
▪
▪

TY 9125
Groty u możliwiają wkłu wa nie
drążków w miękkie podłoże typu ziemia, trawa. Zamontowana w środku sprężyna zapewnia utrzymanie drążka w pozycji
pionowej nawet po uderzeniu go przez zawodnika w trakcie wykonywania ćwiczenia.

Drążki 120 cm
FI 2120
▪ 5 szt. śr. 2,5 cm

Drążki 100 cm

▪ 10 szt. śr. 2,5 cm

Drążki 80 cm
FI 2080
▪ 10 szt. śr. 2,5 cm

59

Zaciski Klipi
FI 8567

Hula-hop 60 cm

6

IK 0002

zł

nowość

84

zł

Wszystkie koła i drążki gimnastyczne
łączą się z sobą dzięki szybko i pewnie
działającemu systemowi zacisków.

▪ 24 szt.

Obręcze 70 cm
FI 2180

▪ śr. 60 cm, 1 szt.

▪ 2szt.

39

zł

Obręcze 60 cm
FI 2160
▪ 4 sztuki

49

zł

Obręcze 50 cm
FI 2150
▪ 4 sztuki

Cegły łączniki
FI 1611

79

▪ wym. 36 x 15 x 9,5 cm 4 szt.

136

52

FI 2100

▪ 6 szt. dł. 32 cm

zł

37

Obręcze 40 cm
FI 2140
▪ 4 sztuki

29

zł

zł

zł

89

zł

zł

w przestrzeni. Prawidłowa integracja w obrębie
tego obszaru jest niezbędna do właściwego
rozwoju odruchów planowania i prowadzenia
ruchu, regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji pracy mięśni, a także znajduje przełożenie na orientację z schemacie własnego
ciała. Dzieci z właściwą propriorecepcją nie
wykazują więc zbytniego napięcia mięśniowego
np. w czasie pisania, a ich ruchy cechuje lepsza
celowość, precyzja i płynność.
Ćwiczenia z piłkami nie pozwalają się nudzić.
Kulisty kształt i duża elastyczność piłek aktywizuje ciało do wielopłaszczyznowego ruchu, którego forma – pozbawiona nużących powtórzeń
– przynosi dużo radości i sprawia, że zwykłe
ćwiczenia ogólnorozwojowe stają się świetną
zabawą dla każdego dziecka.

Dużepiłki

Piłka gimnastyczna z kolcami

Piłka z kolcami 65

LG 0266

LG 0265

▪ śr. 65 cm

57 zł

▪ śr. 65 cm

Piłka z kolcami 85

65 zł

49

Piłka gimnastyczna 65

Piłka gimnastyczna 90
LG 0188
▪ śr. 90 cm

80

zł

wady postawy

Zajęcia ruchowe z kolorowymi, elastycznymi
i bardzo wytrzymałymi piłkami o różnych rozmiarach i powierzchniach, to idealne rozwiązanie
dla wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność
ruchową z efektywnością oraz świetną zabawą.
Ćwiczenia z piłkami, to ogromne spektrum możliwości. Na miękkich, wyjątkowo sprężystych kulach można siedzieć, leżeć przodem lub tyłem
czy też opierać się bokiem. Świetnie się również
na nich skacze oraz wykonuje inne ruchy z podparciem przy pomocy rąk lub nóg. Istotą zabaw
z piłkami, jest to, że wszystkie te formy aktywności
wymagają poszukiwania właściwej równowagi,
co jednocześnie wiąże się z nieświadomym, ale
wyjątkowo skutecznym angażowaniem mięśni
stabilizujących ciała. Szukanie odpowiedniego
balansu aktywizuje bowiem i wzmacnia mięśnie
posturalne, odpowiadające za utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
Konieczność nieustannego dbania o utrzymanie
równowagi w czasie zabaw z piłkami, bardzo
pozytywnie wpływa również na propriorecepcję, czyli umiejętność odczuwania własnego ciała

LG 0285
▪ śr. 85 cm

85 zł

zł

Piłka gimnastyczna 50

LG 0165

LG 0150

▪ śr. 65 cm

▪ śr. 50 cm

36 zł
137

Aktywna piłka–wałek
LC 8805
▪▪ wym. 55 x 90 cm

165 zł

Wałek sensor yczny
LG 0450
▪▪ wym. 55 x 90 cm

138

79 zł

Piłka 50 x 100 cm
LG 0350
▪▪ wym. 50 x 100 cm

75 zł

Piłka 45 x 90 cm
LG 0345
▪▪ wym. 45 x 90 cm

67 zł

wady postawy
Piłka Hop 45 cm
LG 0545
▪ śr. 45 cm

Piłka Hop 66 cm
LG 0566
▪ śr. 66 cm

45 zł

26

zł

Piłka Hop 60 cm
LG 0560
▪ śr. 60 cm

Piłka Hop 50 cm
LG 0550
▪ śr. 50 cm

39 zł

30 zł

Piłka Hop 55 cm
LG 0555

33 zł

▪ śr. 55 cm

139

Piłka do rugby

Piłeczki z kauczuku

FI 2340

AN 5853

Poręczna piłka z pianki, bezpieczna do zabawy nawet w pomieszczeniach.

Piłeczki z pianki kauczukowej, które doskonale
nadają się np. do rzucania do celu.

▪ wym. 21,5 x 12,7 cm

▪ 3 szt. śr. 7 cm

18 zł

21 zł

Piłka 23 cm
LG 0614
▪ śr. 23 cm

6 zł

Piłka 15 cm
LG 0612
▪ śr. 15 cm

5 zł

Piłki do rytmiki
LG 1117
▪ 4 szt., śr. 17 cm, 280 g

50 zł
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Piłka lekarska 1000g
LG 0610

15 zł

wady postawy

▪ śr. 12 cm,

Piłka lekarska 500g
LG 0605
▪ śr. 12 cm,

45 zł

Piłeczka sześcian

Piłka na sznurku

VO 3548

LC 8091

Solidna gumowa piłeczka z sześcioma wypukłościami, które powodują, że odbija się od
podłoża w różnych kierunkach. Przydatna
do zabaw na orientację i koordynację wzrokoworuchową.

▪ wym. 7 cm 70 g

Dzięki sznurkowi istnieje możliwość kontrolowania odległości, w jakiej piłka znajduje się
od ćwiczącego. Praktyczna dla osób mających trudności w poruszaniu się. Dostarczana
z igłą do pompki.

8 zł

▪ śr. 20 cm

Serialekkichibardzobezpiecznych(dladzieciidla
otoczenia)piłekzpiankipoliestrowej.Nadająsięrów
nieżdoćwiczeńdłoni(zaciskanieiotwieranie).

Piłeczka 20 cm

Piłeczki 12 cm

AN 5961

AN 5976

▪ 1 szt.

▪ 4 szt.

29

zł

10 zł

33 zł

Piłeczki 7 cm
AN 5953
▪ 6 szt.

10

zł

Pojemnik na piłki
MT 5459
Lekki, me ta
talowy,
lowy, o solidso lidnej konstruk
strukcji
cji po
pojemnik
jemnik na
kółkach, przeznaczony
przeznaczony do
przechowywania
wy wania piłek.

▪ wym. 100 x 50 x 50 cm

9 zł

299 zł
Pomka
LG 1002

do każdego rodzaju piłek, w zestawie
dwie igły: metalowa i plastikowa
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Chusty
NS 0119

26 zł

Trójkątne, do oznaczania drużyn, pomocne
w czasie gier zespołowych.

NS 0119

▪ 4 szt. w 4 kolorach wym. 43 x 63 cm

Opaski
NS 0120

10 zł

NS 0127

Kolorowe, z tkaniny bawełnianej, ułatwiają organizację gier zespołowych.

▪ 4 szt. w 4 kolorach wym. 11 x 5 cm

Szarfy
NS 0127

10 zł

NS 0120

Z kolorowego, bawełnianego płótna, ułatwiające
oznaczenie drużyn podczas gier zespołowych.

▪ 4 szt. w 4 kolorach wym. 100 x 6 cm

Woreczki sportowe
NS 0126

10 zł

Woreczki wykonane z mocnej tkaniny, przydatne
do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych.

NS 0126

▪ 4 sztuki w 4 kolorach wym. 10 x 13 cm

169

zł

Worki do skakania
TY 0117
Worki do zabaw w sali i na świeżym powietrzu,
na zajęciach z wychowania fizycznego, konkursach i zabawach ruchowych. Przyjemna zabawa
równocześnie roz wija zdolność do utrzymywania
równowagi i ćwiczy mięśnie całego ciała.

▪ 6 szt. wym. 52 x 62 cm

Woreczki – Figury
NS 0132

18 zł

4 kształty (koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt) i 4 kolory
(żółty, czerwony, zielony i niebieski). Bardzo dobrze
spełniają swoją funkcję w ćwiczeniach ruchowozręcznościowych w sali i na otwartej przestrzeni.

▪ 4 woreczki o wym. 10 cm

Woreczki z cyferkami
NS 1982

45 zł

Kolorowe woreczki niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowy element, wyszywane cyferki od 1 do 12, pozwala na tworzenie
wielu wariantów gier.

▪ wym. 8 x 12 cm, 12szt.
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Ringo
LC 8093
Krążek z miękkiego tworzywa sztucznego do ćwiczeń rehabilitacyjnych, nauki chwytania.

▪ śr. 18 cm 1 szt.

wady postawy

16 zł

29 zł

Woreczki kolory
NS 0135

Kolorowe woreczki niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowe oznaczenie kolorami pozwala na
tworzenie własnych wariantów ćwiczeń.

▪ wym. 10 x 13 cm 8 szt.

Ringo aktywne
JG 2190
Zestaw kolorowych, elastycznych krążków do wykorzystania we
wszelkiego rodzaju zabawach i grach ruchowych. Do wykorzystania w sali, ale również na świeżym powietrzu. Propozycje zastosowania: budowanie kolorowych ścieżek z „wyspami”, zabawa
w „twistera”, zabawy na utrzymanie równowagi, małe hulahoop
na rękę lub nogę, rzut do celu i inne. Wykonane z gumy, łatwe do
utrzymania w czystości.

▪ od 3 lat

42 zł
Wstęgigimnastyczne
Zestawy wstęg do ćwiczeń gimna
stycznychwzmacniającychwszystkie
mięśnieciała,awszczególnościmię
śnierąkibarków.

Wstęgi gimnastyczne 2 m
TY 0105
▪ 6 szt.

55 zł

Wstęgi gimnastyczne 4 m
TY 0106
▪ 6 szt.

59 zł
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Spad oc hrony sprzyjają aktywn ym
zabawom w sali oraz na świeżym
powietrzu.Szybkoiwnaturalnyspo
sóbprzyichużyciumożnazintegrować
zespół poprzez wspólne: bieganie,
unoszenie,anastępnieopuszczanie,
przebieganiepodspadochronem,pod
rzucanierzeczybędącychnawierzchu
lubchowaniesiępodspadochronem
podczaszabawywrybakairybki.

Spadochron 3,5 m
JG 2302

Spadochron 6 m
JG 2304

79 zł
189 zł

Spadochrony
Swojąwielkością,kształtemikonstruk
cjąspełniająwszelkiezadaniachusty
an im acyjn ej. Wyk on ane z dob rej
jak oś ci kolorowych tkan in. Na
obw odzie, op rócz dod atk oweg o
wzmocnienia,znajdująsięrączkiuła
twiającezaczepienieiprzenoszenie
spadochronów.Dodatkoweelementy
spadochronówzwiększająmożliwo
ścikombinacjizabawznimi.

Spadochron tęczowy
TY 0121
W każdej z ponumerowanych, ko lorowych czę ści
znajduje się otwór, które go
dno obszyte jest siatką. Wielkość
otworów jest dostosowana do małej
piłki o śr. 15 cm.

▪ śr. 3,5 m

299 zł

Spadochron edukacyjny
TY 0257
Na obwodzie spadochronu umieszczony alfabet podstawowy, złożony z małej i wielkiej
litery drukowanej. Poszczególne litery alfabetu
nie znajdują się w prawidłowym szyku, urozmaica to zabawę ze spadochronem.
Dodatkowym walorem są liczby ukazane w aspekcie kardynalnym, z dodatkowym miejscem na tworzenie własnych,
dowolnych zbiorów. Otwory
z siatką urozmaicają również
zabawy z piłką.

▪ śr. 3,5 m
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339 zł

wady postawy

Zestaw sportowy
TY 0200
Nowy zestaw sportowy, który daje
wiele możliwości tworzenia własnych torów przeszkód. Podczas
ćwiczeń dzie ci kolejno pokonują
ustawione przed nimi przeszkody,
z u względnie niem na potkanych
wskazówek (np. idź na czworaka,
wykonaj trzy skoki). Zestaw daje
możliwości czołgania, przeskakiwania, rzutu do celu, omijania, równoważenia. Takie konstrukcje są zawsze dla dzieci atrakcyjną formą
aktywności fizycznej. W zależności
od układu elementów zabawa może
być ukierunkowana na roz winięcie
konkretnej zdolności motorycznej
bądź na ogólny roz wój dziecka. Pokony wanie takiej ścieżki aktywności
roz wija spostrzegawczość, myślenie
sekwencyjne oraz pobudza zmysły.
W zależności od przyjętych zasad
gra uczy współpracy i uczciwej rywalizacji. Zestaw składa się ze 152
elementów.

1 329 z³
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4 pachołki (wys. 50 cm)
4 pachołki (wys. 30 cm)
8 pojemników (śr. podstawy 21,5 cm, wys. 20 cm)
4 obręcze (śr. 38,5 cm)
4 obręcze (śr. 59 cm)
4 obręcze (śr. 77,5 cm)
4 mostki (15 x 81,5 cm)
8 cegieł (15 x 15 cm, wys. 9,5 cm)
8 cegieł (15 x 36 cm, wys. 9,5 cm)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8 drążków 40,5 cm
8 drążków 70,5 cm
8 drążków 98,5 cm
12 gumowych śladów dłoni
12 gumowych śladów stóp
12 niebieskich zaczepów
20 podłużnych kolorowych łączników
24 czarne łączniki
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Płotki

159 zł

TY 0631

Piankowy tor przeszkód
NS 0743

279 zł

▪ kwadrat (wym. wewn. 50 x 50 cm) trójkąt (wym. wewn. 65
x 65 x 65 cm) prostokąt (wym. wewn. 50 x 65 cm) koło (śr.
wewn. 62 cm)

10 zł

Skakanka
SI 7331
Wesołe skakanki sznurkowe z zabawnymi drewnianymi uchwytami w formie zwierzątek.

▪ dł. 2,22 m 1 szt.
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20 zł
Płotek
TY 0633
▪ wym. 30 x 45 cm; losowy wybór koloru; 1 szt.

Orientacjaprzestrzenna

Chusty duże
JG 2307
▪ 138 x 138 cm 4 szt.

Maty podłogowe z numerami
Zestaw mat do gier i zabaw, również na
świeżym powietrzu. Gumowe tworzywo
chroni przed poślizgiem.

wady postawy

79 zł

TR 1114

▪ dołączone sugestie zastosowania 10 szt. numery
od 0 do 10 wymiar jednej maty 30 x 20,8 cm

129

zł

Zabawy z chustą
KL 0014

12 zł

pod. red. Anny Wasilak. Zbiór różnorodnych
pomysłów zabaw z kolorową chustą i tunelem.
Chustę można także wykorzystać w różnych
sytuacjach wychowawczych.

Seria kolorowych gumowych
elementówdowykorzystania
w sali zabaw, ale również
wszędzietam,gdziejestruch
izabawa–wparku,naboisku.
Uniwersalne, łatwe do utrzy
maniawczystościiwykonane
zelastycznego,aletrwałego

tworzywa. Ułożone na pod
łodzestrzałkiwyznaczająkie
zł
runki,alinieprostezaznaczają
polaprzeciwnychdrużyn.Uzu
runkowe
kowe
pełnieniemsąkoloroweślady Strzałki kierunkowe
TY
0086
stópidłoni,któreposzerzają
możliwościtworzenianowych ▪ 6 szt. szer. 9 cm
wariantówgier.

29

35 zł

25 zł

Ślady dłoni

Kreski

TY 0073

TY 0082

▪ 6 par, wym. 22,5 cm

▪ 6 szt. dł. 34,5 cm szer. 7,2 cm

35 zł

30 zł

Ślady stóp

Strzałki proste

TY 0072

TY 0080

▪ 6 par, wym. 22,5 cm

▪ 6 szt. dł. 38 cm szer. 9 cm
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Szczudła
Wykonane z drewna,
idealn e do zab aw
ruchowych. Rozwijają
ogóln ą spraw ność,
motor ykędużą,koordy
nacjęwzrokoworucho
wąidoskonaląwyczu
cierównowagi.

Szczudła 125 cm
NS 0938

99 zł
Szczudła 140 cm
NS 0939

Duże stopy 1 para
TY 0209
▪ 1 para dł. stopy 50 cm wykonane z pianki

49 zł

100 zł

17 zł

Magiczna piłka
VO 3321

Dzięki wełnianemu pokrowcowi balon włożony
do środka i napompowany staje się wytrzymałą
piłką, utrzymującą
mującą ciężar
ciężar dorosłej
dorosłej osoby. DoDo
starczana z 3 balonami
balonami o śr. 25 cm.

Zestawyletnichnartdo
ćwic zeń dla dwójk i
bądź trójk i dziec i.
Zabawa uczy współ
pracyirozwijakoordy
nac ję. Wyk on an e
zplastiku.

nowość
nowość

Letnie narty dla trzech osób
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99

129 zł

zł

Letnie narty dla dwóch osób

JG 2108

JG 2148

▪ 2 szt., dł. 104 cm

▪ 2 szt., dł. 88 cm

wady postawy

26 zł
Kółko i krzyżyk z pianki
MW 0818
Znana gra w wersji podłogowej. Wykonana
z lekkiej pianki.

▪ 12 szt. o wym. 15 cm gr. 13 mm

aż3metrydługości!

Kolorowe liny
VO 3582
▪ 5 szt.; dł. 3 m

69 zł

Gra w klasy z pianki
MW 0827

Po złożeniu wszystkich elementów otrzymamy chodniczek w formie znanej i lubianej gry w klasy. Nieograniczone brzegi elementów pozwalają na dowolne łączenie ich ze sobą po to, by stworzyć własne
własne
gry. Zestaw pozwala na ułożenie maty do zabaw
i ćwiczeń. Wielkość i forma gry umożliwiają wykorzystanie jej w pokoju, sali zabaw i w ogrodzie.

45 zł

▪ 12 szt. o wym. 30 cm 4 krążki gr. 13 mm

Tęczowe liny
RM 7969
Liny o wielofunkcyjnym zastosowaniu w zabawach
ruchowych: grach spor towych, np: „szybko do
domu”, „kolorowe skoczki”, „tę czowe hasanie”;
grach zręcznościowych, np: „rzut do celu”, „kolorowa góra”, „karmienie rybek”; tworzeniu kształtów oraz form ( kół, kwadratów, trójkątów ) oraz
„nawlekania”. W zestawie znajduje się 7 trzy warstwowych lin o średnicy 12 mm o różnej długo
gości
ści
od 90 do 540 cm oraz różnej kolorystyce , a także
24 linowe krążki po 12 w kolorze białym i 12 w kolorze czarnym oraz drewniana kostka z kolorami.
lorami.
Liny zakończone są magnesem, który ułatwia tworzenie różnych form zabawy i ćwiczeń ruchowych:
rzuty do celu, rozpoznawanie kolorów, ćwicze
czenia
nia
stóp i równowagi. Dzięki tej pomocy dzieci ćwiczą
ćwiczą
również: precyzję ruchu, mięśnie stóp, równowagę,
wagę,
koordynację wzrokowo-ruchową.

480 zł
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Miękkie walce
VO 6220
Zestaw 10 ponumerowanych walców wykonanych z miękkiego
materiału do zabaw ruchowych w sali bądź na boisku.

▪ 10 walców wys. 10 cm, śr. 8 cm
▪ 6 piłeczek o śr. 6 cm

52 zł

Gra zręcznościowa

142 zł

VO 3535
Gra zręcznościowa do zabaw indy widualnych bądź w parach.
Odbijanie piłeczki i łapanie w siatkę wymaga umiejętności
szybkiego reagowania.

▪ 2 siatki z plastikowymi uchwytami
▪ pi łeczka.

109 zł

Sportowe dyski
EU 0007
Nowe miękkie dyski wykonane z pianki oraz elastycznej siateczki, która umożliwia odbicie piłki na wysokość nawet 20 m.
Dyski można wykorzystać w grze indy widualnej lub w parze.

▪ śr. 30 cm 2 szt., piłeczka typu „pajączek”

Gra zręcznościowa1
AN 7511

17 zł

▪ wym. 56 cm

Gryzręcznościowedlagrupydzieci.
Ćwiczązwinnośćiprecyzję.Podobne
w budowie, ale oparte na dwóch
zasadach:rzutpiłeczkądoceluoraz
rzutobręczątak,bytrafićnatrzpień.
Wykonanezplastiku.

Gra zręcznościowa2
AN 7510
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▪ wym. 47 cm

17 zł

SG0001
Sprzęt odpowied
powiedni
ni dla dzie
dzieci
ci w wieku 3–8 lat.

▪ max. obciążenie
żenie 68 kg waga produktu
produktu
13,4 kg wym. 83 x 65
x 80 cm

389

zł

Bieżnia2
SG0002
Sprzęt odpowiedni dla dzieci
dzieci w wieku 5–11 lat.

▪ max. obciążenie 68 kg waga pro
duktu 19 kg wym. 90 x 75
x 85 cm

wadypostawy

Bieżnia1

439 zł
Rowerek

Steper
SG0003

SG0004

Sprzęt odpowiedni dla
dzieci w wieku 3–8 lat.

Sprzęt od powiedni
powied ni dla dzie
dzieci
ci
w wieku 4–8 lat

▪ max. obciążenie 68 kg waga
produktu 9,3 kg wym. 78 x
65 x 80 cm

▪ max. obciążenie 68 kg waga
produktu 8,6 kg wym. 75 x
38 x 90 cm

379 zł

379 zł

SG 0003

SG 0002
SG 0001
SG 0004
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Sprzêt sportowy

Zestawgimnastyczny1
DK0503
▪ zestaw dostosowany do pomieszczeń
o wys. od 2,4 do 3 m
▪ wiek użytkowników: od 4 lat

1 680

nowość
Zestawy gimnastyczne
które umożliwiają pokonywanie wyso
kości i dają okazję do wspinania się,
podciągania, zwisania oraz innych
ćwiczeń angażujących wszystkie partie
ciała. Ćwiczenia wykonywane na
zestawach drabinkowych wspomagają
ogólny rozwój fizyczny dziecka i spra
wiają wiele radości ich użytkownikom.
Gwarancją solidności i bezpieczeństwa
zestawów jest fakt, iż są one wyprodu
kowane przy użyciu profesjonalnego
oprzyrządowania. Uchwyty każdego
zestawu wytrzymują obciążenie powy

zł

żej 100 kg (w czasie testów dokonywa
no prób przy obciążeniu statycznym
150 i dynamicznym 220 kg). Dzięki
zdejmowanym przyrządom (drabinka,
liny, drążki) zestaw można dopasować
do potrzeb planowanych zajęć. Instruk
cje dołączone do zestawów zawierają
szczegółowe opisy montażu, instrukcję
użytkowania i uwagi dotyczące bezpie
czeństwa. Przed rozpoczęciem ćwiczeń
należy również zasięgnąć porad spe
cjalistów dotyczących zdrowia i pra
widłowości ćwiczeń.

2 100

zł

Zestaw
tawgimnastyczny2
DK0603
DK
0603

Zestawgimnastyczny4
DK0801
▪ zestaw dostosowany do pomieszczeń
o wys. od 2,27 do 2,84 m
▪ wiek użytkowników: od 4 lat

3 100
152

zł

▪ zestaw dostosowany do pomieszczeń
o wys. od 2,25 do 2,65 m
▪ wiek użytkowników: od 4 lat

Zaletyurządzeńgimnastycznych

Zestawgimnastyczny3

Wykluczone prawdopodobieństwo skaleczenia
– otwory montażowe chronione ozdobną, plasti
kową zaślepką łączenia zabezpieczone plastiko
wymi spinkami.

▪ zestaw dostosowany do pomieszczeń o wys. od 2,4 do 3 m
▪ wiek użytkowników: od 4 lat

2 400

zł

wadypostawy

Łatwy i szybki montaż – wszystkie elementy są
łatwe w montażu. Zestawy nie wymagają
montażu do ścian, montowane są pomiędzy
podłogą a sufitem za pomocą systemu roz
porowego (bez wiercenia otworów). Umożli
wia to łatwy demontaż zestawów i przeniesienie
urządzeń do innego pomieszczenia.

DK0203

Dodatkowe wyposażenie odpowiednio zabezpie
czone  klipsy zaciskowe usztywniają dodatkowe
elementy.
Szybki i praktyczny sposób regulacji wysokości –
Łatwa w montażu dzięki zastosowaniu systemu roz
porowego regulowana stopa urządzenia pozwala
na dokładną i płynną regulację wysokości.
Bezpieczne i stabilne połączenia konstrukcji 
nowoczesne węzły zapobiegają deformacjom kon
strukcji w miejscach o wzmożonym obciążeniu.
Bezpieczeństwo  profil 42 x 2 mm wytrzymuje
wyższe obciążenia niż podobne urządzenia u kon
kurentów. Wszystkie elementy posiadają łagodne
krawędzie. Zawsze należy stosować materac gim
nastyczny podczas ćwiczeń na wysokości.
Estetyka  dekoracyjna, składana pokrywa stóp
urządzenia.
W celu ulepszenia i standaryzacji produktu pro
ducent zastrzega sobie możliwość drobnych
zmian technicznych.
Niektóre elementy konstrukcji mogą ulec drobnej
zmianie ze względu na nieustający proces
udoskonalania sposobu montażu sprzętu oraz
dbałość o bezpieczeństwo użytkowników.
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Karty do ćwiczeń
Nowe, niezwykle ciekawe zestawy kart
będące gotowymi propozycjami prze
prowadzenia atrakcyjnych zajęć rucho
wych, również gimnastyki śródlekcyjnej.
Każda karta zawiera fotografię dziecka
wykonującego ćwiczenie, a na odwrocie
obrazkową czytelną instrukcję wykona
nia ćwiczenia. Format kart odpowiednio
duży, aby ułatwić demonstrację całej
grupie. Stopień trudności oznaczony
kolorem. Każdy zestaw zawiera rozbu
dowaną instrukcję metodyczną dla nau
czyciela. Karty laminowane.

Kartydoćwiczeń–Einstein
RY2014

▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, od 4 lat

Kartydoćwiczeń
–Joga
RY2011

95 z³

95 z³

95 z³

nowość

Kartydoćwiczeń
–Gimnastykaciała1

▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, od 4 lat

RY2013

▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, 10 kar
tonowych kamieni, od 3 lat

Kartydoćwiczeń
–Śmiechtozdrowie

95 z³

RY2015

▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, płyta CD, od 4 lat
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Kartydoćwiczeń
–Gimnastykaciała2

95 z³

Kartydoćwiczeń
–Aktywnośćzwierząt

95 z³

RY2012

RY2010

▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, od 3 lat

▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, od 4 lat

Specjalistycznezajęciaterapeutyczne
dladzieciniepełnosprawnych
Możliwościkształceniadzieciniepełnosprawnychniekończąsiętylkona
szkolnictwiespecjalnymczynauczaniuindywidualnym,awśródpopula
cjiuczniówklasIIIIuczniowieniepełnosprawnistanowiąniewielką(3%),
alewyjątkowągrupę.
Dzieciniepełnosprawne,takjakiichrówieśnicy,uczestnicząwzajęciach
lekcyjnych,adodatkowobiorąrównieżudziałwzajęciachzalecanychin
dywidualnieprzezporadniepsychologiczno–pedagogiczne.Skuteczność
tegotypuzajęćwogromnejmierzezależyodmożliwiepełnejindywidu
alizacjiprogramu.Noweiciekawemetodypracy,dostosowanedopotrzeb
imożliwościformydziałania,wpołączeniuzwiedząidoświadczeniemod
danych,świadomychterapeutów,mobilizujądozmaganiasięztrudnościa
miorazwspomagająwielokierunkowaaktywnośćuczniówzzaburzeniami
iograniczeniamipsychofizycznymi.Odpowiednieikompleksowedziałania
terapeutyczne,stymulacyjne,korektywne,kompensacyjnepotrafiąprzyno
sićwręczzaskakująceefektynietylkowobszarzezaburzonychfunkcji,ale
również–jeślinieprzedewszystkim–wobszarzeemocjonalnośćdziecinie
pełnosprawnych,gdypodnoszącwiaręwewłasnesiłyimożliwości,budują
pozytywnyobrazwłasnego„ja”.
Wzajęciachrewalidacyjnych,socjoterapeutycznych,logopedycznych,
korekcyjnych,rehabilitacyjnychorazterapeutycznych(wwieluichtypach)
niezwykleistotnaokazujesiępracazszerokągamąpomocyiśrodków
dydaktycznych.Ichobecnośćioddziaływaniewczasienp.muzykoterapii,
zajęćrytmiczno–ruchow ych,chromatoterapii,terapiimanualnej,terapii
stymulacjisensor ycznejczyzajęciowejjestźródłemwielupoz ytywnych
bodźcówdlaobszarówoznacznychdeficytach.
Wybraneprzeznasdotejkategoriiprodukty,pozamer ytor ycznązasad
nością,cechujewyjątkowajakość,trwałośćiestetykawykonania,któresą
równieżniezmiernieważnewpracyzosobaminiepełnosprawnymi.

Muzykoterapia
Torbazinstrumentami
VO8319
Praktyczna torba z licznymi kieszeniami, z trwałej tkani
ny, zamykana na zamek. Po ot warciu może być zawie
szana. Zawartość: tamburyn, tamburyn z membraną,
5 trójkątów (10–20 cm), 2 drewniane marakasy, duże
guiro z tarką, 2 tonbloki 2 tony, tonblok 1 ton, pudełko
akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką, para kla
wesów, shaker metalowy.

▪ wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm

249

239

156

zł

zł

Pojemnikwpaski
▪ wym. 54,5 x 38,5 x 30,5 cm

Zestawdorytmiki
NS0901

72 zł

Zestaw do rytmiki zawiera:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nowość

piłki do rytmiki  4 szt.
chusty cyrkowe matowe  3 szt.
chusty cyrkowe neonowe  3 szt.
kolorowe liny  5 szt.
muzykalne jajka  4 szt.
wstęgi gimnastyczne  6 szt.
tamburyn 21 cm, trójkąty  2 szt.
dzwonki na drewnianej rączce  3 szt.
klawesy  2 pary
bębenek ręczny 25 cm.

295 336
zł

zł

terapiadzieciniepełnosprawnych

KI0012

Mały
yze
zestawmu
taw muz yczny
NT0214
Zestaw podstawowych instrumentów zapakowany w przezroczystą torbę
z uchwytem. Zawartość zestawu widoczna na zdjęciu.

elementów, wym. torby
torby 24 x 26 x 8 cm
▪ 12 elementów,

78

zł
nowość

157

Szafka
muzyczna

Wygodna, kolorowa szafka na kółkach z zabawnym
motywem nutek. Idealna do klasowego kącika muzy
cznego. Pojemna szuflada, sześć kartonowych pojem
ników i otwarta półka pozwolą zachować porządek
wśród klasowych instrumentów muzycznych. Dostępna
w dwóch wersjach: szafka z instrumentami muzyczny
mi bądź pusta szafka do uzupełnienia dowolnymi
instrumentami z naszej bogatej oferty.

874
829 zł
zł

Szafkazinstrumentami
PG9016
Zawartość szafki:

Szafkanainstrumentymuzyczne
PG9015

▪ wym. 56 x 85 x 38 cm,
▪ bez instrumentów
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245 zł

▪ ksylofon ▪ dzwonki na drewnianej
rączce (2szt.) ▪ pałeczki z dzwonkami
(2 szt.) ▪ talerze (2 szt.) ▪ trójkąty
(3 szt.) ▪ talerzyki z rączką (1 szt.)
▪ marakasy (2 szt.) ▪ marakasy kolorowe
(2 szt.) ▪ shaker marakas z tarką (1 szt.)
▪ tarka giro (1 szt.) ▪ tonblok z tarką
(1 szt.) ▪ klawesy (4 szt.) ▪ tamburyn
z membraną 21 cm (1 szt.) ▪ bębenek
ręczny 25 cm (1 szt.) ▪ tamburyn 21 cm
(1 szt.) ▪ pudełka akustyczne (2 szt.)
▪ kastaniety drewniane (4 szt.) ▪ kastaniety
z rączką (2 szt.) ▪ marakasy jajka (2 szt.)
▪ dzwonki z rączką (8 szt.) ▪ drewniany ksylo
fon. ▪ wym. 56x85x38 cm

Seria loteryjek tematycznych z bar wnymi
zdjęciami. Zadaniem dzieci jest rozpoz
nawanie odgłosów pojawiających w oto
czeniu, w domu, w okolicy i kojarzenie
ich z odpowiednią ilustracją na planszy.
Płyta w języku angielskim.

Loter yjka
–Dźwiękizotoczenia
PP8408

▪ 12 plansz o wym. 13 x 20 cm;
120 kartoników; płyta CD

69 z³

terapiadzieciniepełnosprawnych

Loteryjki tematyczne

Loter yjka
–Dźwiękiwdomu
PP8406

▪ 12 plansz o wym. 13 x 20 cm;
120 kartoników; płyta CD

69 z³

Loter yjka
–Dźwiękizzagrody

59

z³

Loter yjka–Emocje

PP8607

▪ 12 plansz o wym. 13 x 20 cm;
120 kartoników; płyta CD

69 z³

PP8432

▪ 12 plansz o wym. 13 x 20 cm; 120 kartoników; pły
ta CD w wersji angielskiej
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20 zł

10 zł

Marakasydrewnianekolorowe

Muz ykalnejajka-marakasy

NT0404

VO5396

▪ wykonane z drewna; 2szt.; wym. 20,5x6x6cm;

▪ wykonane z tworzywa sztucznego; wym. 13,2x4x4cm;
2szt.

10 zł

12 zł

Kastanietyzrączką
PG1722

NT2201

▪ wym. 21,3x5,5x2,7cm

▪ wykonane z drewna; 2szt.; 7x4,5x4,5cm

15 zł

12 zł

Marakasydrewniane

Marakasy

NT0100
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Marakasydrewniane–Jajka

PG1725

▪ wykonane z drewna; 2szt.; wym.. 15,2x5,3x5,3cm

▪ wy konane z tworzywa sztucznego; 2szt.; wym.
19x7x7cm

6 zł

10 zł

Kastaniety

Kastanietydrewniane

NT9303

VO4155

▪ wy konane z tworzywa sztucznego; 2szt.; wym.
5,8x5,8x1,6cm

▪ wykonane z drewna; 2szt.; wym. 5,8x5,8x1,6cm

VO5762

39 zł

▪ wym.25x23x4cm; 16 par talerzyków

Tambur ynzmembraną
NT2401
▪ 5 dwonków; wym. 21x21x4,2cm

terapiadzieciniepełnosprawnych

Tambur yn–Kwiat

22 zł

45 zł
Tambur yn
ynstro
strojonyzmem
ony membraną
PG7701
▪ wym. 27x27x5cm; 1szt.

15 zł

Tambur yn21cm
PG1771
▪ wym. 21x21x4,2cm; 1szt.
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Bębenekręczny25cm

Bębenekręczny21cm

VO4181

OV0335

▪ wym.25x25x4,2cm

▪ wym.21x21x4,2cm

19 zł

16 zł

Drewnianybębenek

Bongos

NT3301

VO4956

Z wygodnym pasem do wieszania na
szyi.

▪ śr. 15cm i 18cm

105 zł

▪ wym. 20x20x10cm

28 zł

Tambur yna
NT7081
▪ 2 szt.; wym. 14x11,5x2,5cm

10 zł

162

terapiadzieciniepełnosprawnych

Dzwonkinarękęlubnogę
PG7550
Mocowane na rzep, można założyć
je na ramię, na stopę oraz trzymać
w dłoni.

▪ 5 dzwonków; wym. 23x2,3x3cm; 2szt.

13 zł

Dzwonkinapasku
NT3304
▪ wym. 78x2,5x3 cm; 10 dzwonków; 1szt.

15

zł

17 zł

11 zł

7 zł
5dzwonkówzrączką

Pałeczkazdzwonkami

Dzwonkinadrewnianejrączce

PG0730

NT4200

PG2720

▪ wym. 20x6x6cm; 13 dzwonków, 1szt.

▪ wym. 10,5x8,5x2,5cm, 1szt.

▪ śr. dzwoneczków 2 cm; 1szt.,
do wyczerpania zapasów
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Tarka-Guiro
PG1715

8 zł

▪ wym. 20,5x4,2x4,2cm

TarkaGuiromała
NT1021
▪ wym. 21x5,8x5,8cm

10 zł

19 zł
Shakermarakasztarką

Tonblokztarką
VO5276

PG0735

▪ wym.19x4x19,5cm

▪ wykonany z drewna; wym. 15x4,5x4,5cm; 1szt.

Klawesy
NT9603

11 zł

▪ wykonane z drewna; 2 szt.; 20x2x2 cm
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22 zł

Pudełkoakustyczne
PG4618
▪ wym. 16,5x5,5x3,8cm

19 zł

11

Ptasigwizd

zł

NT1061
▪ wym. 4,5x4,5x8cm

Talerzykizrączką
NT8300

▪ wym. 23,5x5,5 x 4 cm, 1szt.

9 zł

terapiadzieciniepełnosprawnych

9 zł

Ptasiedźwieki
NT1062
▪ wym. 10,5x3x2cm

13 zł
Jinglestick
PG1718
▪ wym.17x4x3cm, 1szt.

Trójkąt
PG1733
▪ wym.10x10x0,7cm

10 zł

15 zł
Parata
Para
talerzy
PG7852
PG
7852
▪ wym.15x15x1,8cm

Grzybek

65

zł

PG1788
▪ śr. 6 cm
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Sześcianyakustyczne
BE1009

149 zł

8 par pudełek wy
dających różne
tony. Dają różne
moż li wości za
bawy, np. aby roz
począć grę, należy
wszystkie pudełka
ułożyć na stole od
wrócone szybką do blatu i wymieszać. Każdy gracz
wybiera dwa dowolne pudełka
i potrząsa nimi. Jeśli dźwięk wyda się
taki sam, para jest jego. Aby sprawdzić
wybór, uczestnik może zajrzeć przez szybkę.
Jeśli jednak dziecko pomyliło się, odkłada pudełko na miejsce. Gra toczy się
do momentu odszukania wszystkich par. Dodatkowo istnieje możliwość uzupełnia
nia sześcianów dowolnie wybranymi produktami, np.: ryżem, klockami, koralikami
itp. Tego rodzaju działanie umożliwiają łatwe w demontażu szybki pudełek. Cie
kawym elementem kostek są nawiercone otwory w pozostałych trzech ścianach.
Dziecko może wykorzystać sześciany np. do tworzenia kalejdoskopu.

▪ 16 pude łek

42

Puszkidźwiękowe

zł

NS0427

Muz ykalnejajka-marakasy
VO4955
Minimarakasy w kształcie jajek. Każdy
kolor wydaje delikatnie inny dźwięk. Żółte
jajko wydaje najwyższy dźwięk, następne
niższe dźwięki w kolejności: różowe, zie
lone, niebieskie.

▪ 4 szt. o wys. 6 cm

16 zł
Kazoo5szt.
PG7510
Instrument mo dulujący głos. Ar ty kułując
dźwięki szerszą stroną instrumentu, uzy
skujemy przekształcone brzmienie, np. od
głos trąbki.

Gwizdki3szt.
PG7630
▪ wym. 6x6x1cm; 3 szt.

17 zł

▪ dł. 12cm, 5szt.

17 zł
Fletpro
Flet
prostydrew
ty drewniany

Fletprosty

NT4250
NT
4250

OV0100

▪ wy
wykonany
konany z drewna;
drewna;
wym. 32x3x3cm

▪ wykonany z tworzywa sztucz
nego; wym. 32x3x3cm

15 zł
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9 zł

A Pałeczka–Szczotka

C Pałeczkagumowa1

PG5713

B

PG2713

Z tworzywa, z gumową, roz wi
dloną końcówką do bębenka.

Z tworzywa, z końcówką z twardej
gumy do metalofonu i tamburynu.

▪ dł. 34 cm

▪ dł. 25 cm

6 zł

E Pałeczkastalowa

C

PG4733

D

Z tworzywa, z końcówką z mięk
kiej gumy do tamburynu.

▪ dł. 18 cm

▪ dł. 25 cm

PG1713

F

Drewnianyksylofon
NT9301

8

zł

8 zł

F Pałeczkadrewniana
PG3713

Drewniana, z filcową końcówką
do metalofonu i tamburynu.

Drewniana pałeczka do bęben
ka i tamburynu.

▪ dł. 28,5 cm

▪ dł. 17 cm

15 zł

4

zł

Kolorowymetalofon
PG1100

▪ wym. 33x22x4cm

27 zł

PG6713

Z chromowanej stali z drewnia
nym uchwytem do trójkątów.

B Pałeczkafilcowa

E

D Pałeczkagumowa2

8 zł

terapiadzieciniepełnosprawnych

A

Metalofon diatoniczny z 8 alu
miniowymi rurkami w kolorach
odpowiadających dźwiękom
gamy C dur.

▪ wym. 22 x 14 x 7 cm; 2 pa łeczki

68 zł
Dzwonkichromatyczne
PG1801
▪ 27tonowe;
wym. podst. 42 x 24 cm

69 zł

Dzwonkidiatoniczne

35 zł

PG1800
▪ 8tonowe; wym. podstawy 29 x 8 cm

o
orez
pud ł

nans

owe

Ksylofon
NT9701
▪ zawiera pudło rezonansowe;
wym. 42x14,5x4,5cm

59 zł
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Gra na instrumentach perkusyjnych
nie wymaga od dzieci dużych umie
jętności muzycznych. Za ich pomocą
można przedstawić w prosty sposób
rytmy znanych piosenek dziecięcych.
Aby zagrać melodię, trzeba posłu
żyć się zapisem nutowym. Doskona
łym pomysłem jest wykorzystanie
w pierwszym etapie nauki kolorowych
instrumentów. W naszej ofercie cym

bałki na tubach (VO 8896), dzwon
ki z rączką (VO 8535), dzwonki
z przyciskiem (VO 8528) oraz gra
jące tuby (VO 6936) posiadają
wspólną kolorystykę. Każdy kolor
oznaczy inny dźwięk. Prosty zapis
nutowy w formie kolorowych nut,
odpowiadający kolorystyce na instru
mencie, pozwoli dziecku zagrać
dowolną melodię. Na naszej stronie

inter netowej zamieszczamy przy
kłady partytur. Instrumenty te mogą
być z powodzeniem wykorzystane
w pracy indywidualnej lub zespo
łowej. Z jednego kompletu jedno
cześnie może korzystać 8–10 osób.
Daje to możliwość zaaranżowania
ciekawych występów muzycznych
i zorganizowania zajęć pozalekcyj
nych kółka muzycznego.

Kolorowe
instrumenty
Dzwonkizprzyciskiem
VO8528
▪ 8 dzwonków

129 zł

99 zł

Dzwonkizrączką
VO8535
▪ 8 dzwonków
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Cymbałyludowe
NT1101

50 zł
Wywoływacz
ywaczburzy
burzy
NT1041
NT
1041
Instrument do wytwarzania specjalnych efektów
efektów
dźwiękowych podobnych do grzmotów
grzmotów bu
burzo
rzo
wych. Instrument do użycia pod nadzorem
nadzorem osoby dorosłej.

49

zł

terapiadzieciniepełnosprawnych

▪ wym. 30x20x4cm

▪ wym. 14x14x15cm

25 zł

Deszczow ykij
NT1032
Ciekawy instrument w formie przezroczystej
rury wypełnionej kolorowymi zastawkami
i koralikami. Poruszanie i przekręcanie kijem
wy wołuje odgłosy podobne dźwięku jaki
wy wołują krople deszczu. Efekty dźwiękowe
i wizualne zainteresują każde dziecko.

▪ 24x4,5x4,5cm

Grającetuby
VO6936
Lekkie i kolorowe tuby wykonane
z plastiku. Uderzając tubą o różne
przedmioty można uzyskać dźwięki
gamy Cdur. Do nauki rytmu i wy
grywania melodii.

▪ dł. do 63 cm; 8 szt.

100 zł
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Arteterapia

Plastelina
TM2014

95 zł

Niezwykle łatwa w obróbce, miękka, łatwa do
ugniatania. Nie brudzi rąk, nie kruszy się.

▪ 12 kolorów po 18 pałeczek; biały, żółty, zielony, czerwony,
niebieski, brązowy, czarny, łososiowy, różowy, szary, fiole
towy, pomarańczowy; waga 3,4 kg

stelina
3 zł Pla
TM2015
▪ 6 kolorów

Ciastoplastowtorebkach
KW0008
Miêkka i elastyczna masa do modelowa
nia, produkowana na bazie wody. Nie
brudzi r¹k i jest nietoksyczna. Po wykona
niu prac ciastoplasto twardnieje w tempe
raturze pokojowej i staje siê bardzo trwa

48 zł
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³e. W³aœciwoœci sprê¿yste sprawiaj¹, ¿e
ulepiona pi³eczka z ciastoplasto odbija siê
od pod³o¿a. Kolory ³atwo mo¿na z sob¹
³¹czyæ, uzyskuj¹c ich pochodne.

▪ 12 torebek po 50 g; 6 kolorów

Kółkadocięciaplasteliny
–wzorki
▪ 3 szt.

9 zł

Kółkadocięciaplasteliny
–gładkie
AP0356
▪ 3 szt.

9

zł

Modelina
AR0004
Materiał o szerokim zastosowaniu. Posia
da właściwości umożliwiające łatwe mode
lowanie w dłoniach i tworzenie dowolnych
kształtów o ży wych i trwałych kolorach. Wy
konane z niej dzieła można zachować na
długo poprzez termiczne utwardzanie

terapiadzieciniepełnosprawnych

52 zł

AP0357

▪ 5 opakowań po 6 kolorów; łącznie 1 kg

Plastikowe foremki

Plastikowe foremki idealnie sprawdza
ją się jako precyzyjne narzędzia do
wykrawania kształtów z plasteliny
i modeliny, a dodatkowo mogą posłu
żyć jako ciekawe szablony do odry
sowywania.

9

Foremkidowykrawania
–Tematykaświąteczna
AP0031
▪ 6 szt.; wym. 8,6 x 5,6 cm

Foremkidowykrawania
–Egzotycznezwierzęta

zł

AP0750
▪ 6 szt.; wym. 8,6 x 6,7 cm

9 zł
Foremkidowykrawania
–Zwierzęta
AP0251
▪ 6 szt.; wym. 8,6 x 6,7 cm

9

zł
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Przybor ydomasysolnej
FR2510

46 zł

PlayFoam

Zestaw przyborów do wykonywania form rzeźbiarskich
z masy solnej. Przydatne szczególnie do formowania, ozda
biania, fakturowania prac. W zestawie instrukcja z propo
zycjami form z masy solnej: 16 foremek, 4 radełka, 4 ło
patki trójkątne, 4 łopatki grzebyczki, 4 łopatki prostokątne,
4 plastikowe nożyki.

37 zł

LR1805
Malutkie piankowe kuleczki, które kleją się między sobą,
nie brudząc przy tym rąk ani stołu. Doskonałe do mode
lowania. Lekkie, przyjemne w dotyku. Przy użyciu dostęp
nych w naszej ofercie materiałów kreatywnych np. oczek,
drucików itp. wyczarować można postacie zwierząt i ludzi.
Materiał wielokrotnego użytku. Wszystkie kolory zapako
wane w osobne torebki. Materiał nietoksyczny. Produkt nie
wymaga uży wania kleju. Zestaw piankowych kuleczek w 6
pastelowych bar wach.

▪ 6 kolorów; od 3 lat

19 zł
Masasa
Masa
samoutwardzalnabiała
a
RL0611
Spełnia wszelkie walory gliny, ale jej największą zaletą jest
brak potrzeby utwardzania poprzez wypalanie czy go
towanie.

▪ 1 kg
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Masasa
samoutwardzalnate
a terakota
RL0612
Nietoksyczna, gotowa do użycia masa modelowa w kolorze
terakoty. Jest doskonałym materiałem do tworzenia rzeźb,
które po wyschnięciu można malować farbami.

▪ 500 g

12 zł

Narzędziadrewniane
domodelowania
AP0736

35 zł

Zestaw wygodnych, bezpiecznych narzędzi do wykrawania
i wytłaczania wzorów w plastelinie, modelinie itp.

▪ 12 elem.

PK0300

Zestaw stanowi podstawę pracy małego ceramika. Narzę
dzia służą do plastycznego zdobienia gliny, poprzez wyci
nanie plastrów, listków, przez rytowanie, wygładzanie itp.
Komplet zawiera 8 narzędzi, m.in.: gąbkę, narzędzie do
cięcia, igłę do zdobienia, metalową pętlę, skrobaczkę, drut
do przecinania gliny, drewniane krojniki.

terapiadzieciniepełnosprawnych

28 zł

Narzędziadogliny

Glina
AR0002
Glina rzeźbiarska, doskonała w pracach manualnych (rzeź
bieniu, modelowaniu, kształtowaniu na toczku, wyciskaniu).
Doskonały materiał rehabilitacyjny dla warsztatów terapii
zajęciowej.

▪ od 5 lat; 6 opakowań; łącznie 3,12 kg

44 zł
Masapapierowa
AR0003
Gotowa do użycia, biała, łatwo formowalna biała masa do
tworzenia małych rzeźb, a także większych konstrukcji na
podłożach (butelki, styropianu, tektury i in.). Po wyschnię
ciu można malować farbami.

▪ 6 szt.; łącznie 2,52 kg

65 zł
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Piasek modelowy księżycowy
Księżycowy piasek łączy w sobie zalety piasku oraz plasteliny. Jest ziar
nisty jak prawdziwy piasek prosto z plaży, ale dostępny dla dzieci przez
cały rok. Jest łatwy do modelowania i nie klei się do rąk. Babki z księży
cowego piasku nie rozsypują się. Piasek nigdy nie wysycha, nadaje się
do wielokrotnego użytku. Jest łatwy do sprzątnięcia (odkurzaczem), ponie
waż nie przywiera do powierzchni. Zabawa kolorowym piaskiem pobu
dza zmysł dotyku oraz wyobraźnię, rozwija kreatywność i sprawność
manualną dziecka.
▪ pakowany po 2 kg

69 z³
niebieski
OD1306

69 z³
pomarańczow y

Akcesoriadobudow yzamku

OD1302

OD2101
Zestaw akcesoriów, które pomogą wyczarować stabilny,
duży magiczny zamek. Teraz łat wiej będzie zbudować
wieżę, schodki oraz wyrzeźbić kamienną ścianę. Są odpo
wiednimi narzędziami do pracy z księżycowym piaskiem
lub z pianką modelową.

▪ 8 elementów

35 z³

69 z³
czerwony
OD1303

69 z³

żółty
OD1301

174

Pianka do modelowania
terapiadzieciniepełnosprawnych

Kolorowa pianka niezwykle lekka i puszy
sta jak chmurka. Jest łatwa do modelowa
nia i nie klei się do rąk. Zabawa pianką
pobudza zmysł dotyku, rozwija wyobraź
nię i kreatywność. Niesie ogromną przy
jemność i wiele radości.
▪ opakowanie 0,2 kg

żółta

czerwona

purpurowa

OD1401

OD1403

OD1405

niebieska
OD1406

zielona
OD1407
OD
1407
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1opakowanie
Stemple
Matematyka

z³

OD2104
▪ 15 szt.

26

z³

Stemple do piasku
i pianki modelowej
Nauka może być dla dzieci
wielką radością, gdy towa
rzyszy jej zabawa z księży
cowym piaskiem i puszystą
pianką.

32 z³

StempleLiterki
OD2103
▪ 34 szt.
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20

z³

1 zestaw

Filcowekłębki
zestaw1

Filcowekłębki
zestaw4

PW4206

PW4207

Filcowekłębki
zestaw2

Filcowekłębki
zestaw5

PW4204

PW4205

Filcowekłębki
zestaw3

Filcowekłębki
zestaw6

PW4201

PW4202

Filcowe k³êbki
Zestawy kolorowych k³êbków do filcowania b¹dŸ
do wykorzystania na zajêciach plastycznych jako
dekoracja. Doskona³e do formowania kwiatów,
liœci, kulek itp.

Kolorowy filc
▪ gruboœæ 3 mm,
▪ format A4.

▪ 4 szt. w zestawie

6

1arkusz
Filcbłękitny
PW4217

Filcniebieski
PW4213

Filcczerwony
PW4212

Filczielony
PW4211


Filcpomarańczow y
PW4210

Filcróżow y
PW4215

Filcfioletow y
PW4214

Filcczarny
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PW4216

z³

Stemple
lezfak
z fakturą
urą

PW5004
▪ 6 szt.

AP0434
AP
0434

13 zł

Stemple służą do wypełniania większych płaszczyzn kom
pozycji. Dzięki zastosowanym materiałom odciski imitują
różne faktury, zarówno uporządkowane geometrycznie,
jak i swobodne – dające przypadkowe efekty.

13 zł

Stemple
zgąbkiZwierzęta
PW5003
▪ 6 szt.

Grzebieniemalarskie

15

29 zł

terapiadzieciniepełnosprawnych

Stemple
zgąbkiŁąka

zł

StempleTropy
AP0663
Piankowe stemple z tro
tropami
pami róż
nych zwierząt, dla małych tropicieli
tropicieli
przygód.

IV1850
▪ 4 grzebienie z uchwytem, z róż
nymi zakończeniami, które
zostawiają ślady na papierze
lub piasku.

8

zł

15

zł

StempleBuźki
AP0664
Okrągłe stemple piankowe doskonałe m.in. jako
system oceniania postępów uczniów.

Farbysensor yczne
RL3000
Do malowania palcami po powierzchni papieru. Farby za
wierają w sobie drobne ziarenka, które wpły wają na zmysł
dotyku u dzieci.

74 zł

177

Lalki
Samanta i Jaś
Zachęcają do twórczej ekspresji języko
wej oraz ruchowej. Wyrażanie za po
mocą różnych środków ekspresji (ruch,
gest, mimika, intonacja głosu) treści scena
riusza oraz uczuć bohatera ma ogromny
wpływ na roz wój inteligencji emocjonal
nej. Uświa damianie a następnie roz
poznawanie emocji własnych i innych
ludzi, szukanie sposobów ich przekazu
to okazja do ćwiczeń w roz wijaniu kom
petencji emocjonalnych. Zabawa z lalką
roz wija inteligencję językową poprzez
ksz tałtowanie umiejętności budowania
pięknych wypowiedzi, snucia interesują
cych opowieści, prowadzenia dyskusji czy
przeprowadzania wy wiadów.
Lalki mogą być wykorzystywana przez
na uczyciela do re alizacji róż nych
celów ksz tał ce nia
(w e du ka cji ma te
matycznej, przyrod
niczej czy poloni
stycz nej). Może
stać się ona kla
so w ym prz y ja
cie lem, ma skot
ką, która wspólnie
z dzieć mi uczest ni
czy w zaję ciach dy
dak t ycz now y cho
wawczych. Ruchome
usta i ręce sprawiają,
że lalka sama zadaje py
tania, podpowiada, tłuma
czy skupiając uwagę dzieci na
podanych poleceniach i angażując
emocjonalnie w wykonywane zadanie.
Lalki posiadają duże kieszenie, w któ
rych przechowują edukacyjne elementy.
Samanta – posiada zestaw liter, a Jaś
– zestaw cy ferek od 0 do 10. Elementy
można mocować do dłoni lalki za po
mocą rzepów.

178

Teatroterapia

159 zł
159 zł
Lalka–Samanta
AB0001
▪ wym. 70 cm; alfabet

Lalka–Jaś
AB0002
▪ wym. 70 cm; cyfry od 0 do 10

Dwa zestawy kolorowych i wyjątkowo sym
patycznych pacynek zapraszają wszystkie
dzieci do wspólnej zabawy! Czerwony
Kapturek, Babcia, Gajowy i Wilk zabiorą

wszystkich do zaczarowanego lasu, a pięk
na Królewna, Rycerz, Smok i Dobra Wróż
ka pomogą stworzyć własną, niezwykłą
baśń… Zabawy teatralne z pacynkami roz
budzają wyobraźnię i aktywność inte
lektualną, wyzwalają pozytywne emocje,

doskonalą umiejętności językowe oraz
usprawniają motoryczność dłoni.Wszystkie
pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny,
a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu
się na dłoni małego aktora.
▪ wym. pacynek 25 cm

PacynkiCzerwonyKapturek–zestaw

62

NS1961

zł

▪ 4szt.

Myśliw y
NS1965

Babcia
NS1962

CzerwonyKapturek
NS1964

Wilk
NS1963

19 zł
19 zł
19 zł
19 zł

terapiadzieciniepełnosprawnych

Bajkowe pacynki

Pacynkibajki–zestaw
NS1956
▪ 4szt.

Rycerz
NS1960

Smok
NS1959

Królewna
NS1957

Wróżka
NS1958

62 zł
19 zł
19 zł
19 zł
19 zł
Kolorowyteatrzyk
NS1955

Torbazpacynkami
NS1966

219

zł

Zestaw 14 kolorowych, bajkowych pa
cynek zapakowany w wygodną torbę
z uchwytami do przenoszenia. Istnieje
możliwość powieszenia torby w do
wolnym miejscu. Pacynki są zawsze
uporządkowane i gotowe do użyt
ku. Wszystkie pacynki wykonane są
z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzy
ja dobremu trzymaniu się na dłoni ma
łego aktora.

▪ w zestawie 14 pacynek; wymiary zamknietej
torby: 64 x 47 cm; wymiary otwartej torby:
64 x 94 cm

269 zł

nowość
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Integracja sensoryczna
Gruszkarehabilitacyjna

Gruszkarehabilitacyjna
–duża

NS0639
Wypełniona granulatem, pokry ta wy
trzymałą, kolorową tkaniną. Doskona
le dopasowuje się do ciała, stanowiąc
idealny przyrząd do ćwi
czeń koordynacji rucho
wej. Może spełniać rolę
siedziska.

NS0585
Gruszka o powiększonych
wymiarach, pokry ta
trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania
w czystości. Gra
nulat, który wypeł
nia gruszkę, dopa
sowuje się do ciała
siedzącego, stanowi
wygodne sie dzisko
i przyrząd do ćwiczenia
koordynacji ruchowej.

▪

wym. 100 x 49 cm

115 zł

▪ wym. 150 x 60 cm waga 6 kg

209 zł
Nowamuskomplet
NS0125
Pełna konstrukcja zawierająca 11 różnorodnych elementów.
Można je z sobą łączyć w różnych kombinacjach, tworząc
np. ciekawe i bezpieczne tory przeszkód. Elementy wykona
ne z pianki pokrytej antypoślizgową, nieprzemakalną,
całkowicie zmy walną tkaniną. Jedenaście pod
stawowych elementów można łączyć w tory
przeszkód o różnym stopniu trudności,
jak również usta wić w jedną całość
(centrycznie), co pozwala na wyko
rzystanie zestawu nawet w niewiel
kim pomieszczeniu. Wymagana po
wierzchnia – min. 6,3 m2 .

1 595 zł

Piankowekostki
oróżnejtwardości

Fotelrehabilitacyjny
NS0595

NS1934

Fotel przeznaczony również dla dzieci niepełnospraw
nych. Dzięki wysokości fotela, dziecko znajduje się
w pozycji pozwalającej mu na manipulację przed
miotami trzymanymi przed sobą. Wałek z rzepem
przytrzymuje dziecko we właściwym miejscu.

▪ wym. 110 x 70 x 36 cm
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279

▪ wym. 25 x 25 cm, 5 par ko
stek o różnej twardości, od
spodu antypoślizgowa tkanina

zł
nowość

219 zł

terapiadzieciniepełnosprawnych

Spadochrontęczow y
TY0121

Spadochrony
Swoją wielkością, kształtem i konstrukcją spełniają wszelkie
zadania chusty animacyjnej. Wykonane z dobrej jakości
kolorowych tkanin. Na obwodzie, oprócz dodatkowego

W każdej z ponumerowanych, kolorowych
części znajduje się otwór, którego dno obszyte
jest siatką. Wielkość otworów jest dostosowa
na do małej piłki o śr. 15 cm.

▪ śr. 3,5 m

299 zł

wzmocnienia, znajdują się rączki ułatwiające zaczepienie
i przenoszenie spadochronów. Dodatkowe elementy spado
chronów zwiększają możliwości kombinacji zabaw z nimi.

Spadochronedukacyjny
TY0257

339 zł

Na obwodzie spadochronu umieszczony al
fabet podstawowy, złożony z małej i wielkiej
litery drukowanej. Poszczególne litery alfabetu
nie znajdują się w prawidłowym szyku, uroz
maica to zabawę ze spadochronem. Dodat
kowym walorem są liczby ukazane w aspek
cie kardynalnym, z dodatkowym miejscem
na tworzenie własnych, dowolnych zbiorów.
Otwory z siatką urozmaicają również za
bawy z piłką.

▪ śr. 3,5 m
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Hamaki wykonane z wytrzymałych włókien,
zawieszane za pomocą mocnych lin, umożli
wiają swobodne wypoczywanie. Można je
umieszczać w dowolnym miejscu dobierając
odpowiedni rodzaj uchwytu. Dostępny w dwóch
wersjach: hamak do leżenia i hamaksiedzisko.
Akcesoria do zamocowania hamaków sprzeda
wane są osobno.

Hamak–MojeSafari1
HA0004

109 zł

hamak do leżenia wym. 140 x 100 cm cał
kowita rozpiętość 230 cm max. obciążenie
50 kg

Hamak–MojeSafari2
HA0010

139 zł

hamaksiedzisko wym. 70 x 100 cm max.
obciążenie 50 kg

Hamak–Hawajskiczar
HA0005
hamak do leżenia wymiary tkaniny 220 x
140 cm całkowita rozpiętość 360 cm max.
obciążenie 120 kg

HamakLaguna1

229 zł

190 zł

HA0012
hamak do leżenia wymiary tkaniny 220 x
140 cm całkowita rozpiętość 360 cm max.
obciążenie 120 kg

Zestawy akcesoriów nie
zbędnych do zamon
towania ha maka.
Pozwalają zamocować
hamak między drzewem
a budynkiem, dwoma
drzewami lub do sufitu.
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Mocowaniedrzewo
–drzewo

Mocowanie
wjednympunkcie

Mocowaniedrzewo
–budynek

HA0003

HA0002

HA0001

70 zł

59 zł

89 zł

Dysksensor yczny

50 zł

▪ śr. 33 cm

45 zł

Piramidka
a–Kaktussensor yczny
NS3042
NS
Drewniana nakładanka w formie kaktusa.
Jej dodatkową zaletą jest gradacja koloru
zielonego oraz skórzane wypustki wyko
nane z rzemienia, pełniące funkcje pobu
dzania receptorów dotykowych.

▪ wys. 19 cm,12 elem.

terapiadzieciniepełnosprawnych

LG0684

59 zł
Dominodotykowefakturiform
IV0520
Dwustronne, duże domino, gdzie na jednej stronie naniesione są
różne faktury, a z drugiej strony figury geometryczne. Obie stro
ny domina do rozpoznawania przez dotyk.

▪ wymiar kostki 4,5 x 11 cm; 32 szt.

35 zł
62 zł

Dominodotykowe–małe
NS0522
8 par faktur (filcu, sztruksu, papieru ścier
nego, sznurka, pianki, wełny, siatki i lnu).
Zadaniem dziecka jest, za pomocą zmysłu
dotyku, tak dobrać do siebie krążki do pod
stawy, aby tworzyły pary. Gra posiada element samokontroli – kolor, który potwierdza
poprawność wykonanego zadania.

▪ wym. podstawy 23 x 12 cm

Dominodotykowe–duże
NS0523
Zadaniem dziecka jest, za pomocą
zmysłu dotyku, tak dobrać do siebie
krążki z fakturami (filc, sztruks, pa
pier ścierny, sznurek, pianka, wełna,
siatka i len), aby tworzyły pary. Gra

posiada element samokontroli – kolor. Całość umieszczona w drewnia
nej podstawie.

▪ wym. podstawy 33 x 22 cm; 28 kostek
o wym. 9 x 4,3 cm
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Wałekdomasażu
LG1202
▪ śr. 6 cm, dł. 15 cm

13 zł

RingkolczastyHuberta
LC9749
Krążek z miękkiego tworzywa
sztucznego, doskonały do ćwi
czeń rehabilitacyjnych. Ma na
celu pobudzanie zmysłu dotyku.

▪ śr. 17 cm, różne kolory 1 szt.

19 zł
Piłkazkolcami85cm

Piłkazkolcami65cm
LG0265

LG0285

65

zł

Piłkagimnastyczna65
LG0165
▪ śr. 65 cm

49

zł

Piłkagimnastyczna90
LG0188
▪ śr. 90 cm
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80 zł

85

Piłkagimnastycznazkolcami65cm

zł

Piłkagimnastyczna50
LG0150
▪ śr. 50 cm

36 zł

LG0266

57 zł

75 zł

79 zł

Piłka45x90cm
LG0345

Piłka50x100cm
LG0350

terapiadzieciniepełnosprawnych

67 zł

Wałeksensor yczny
LG0450

Piłkidomasażuzestaw
Piłki
LG1201
LG
▪ 4 szt., 2 twarde o śr. 8cm i 10 cm, 2 miękkie o śr.
8cm i 10 cm, 2 miękkie

22 zł

Piłeczkidomasażu

8cm

10cm

12cm

18cm

LG1208

LG1210

LG1212

LG1218

▪ śr. 8 cm, miękka

▪ śr. 10 cm, miękka

▪ śr. 12 cm, miękka

▪ śr. 18 cm, miękka

5 zł

6 zł

7 zł

18 zł
185

149 zł

Makatka-Jabłonka
nowość

NS1603

Kolorowa makatka Jabłonka to pomoc edu
kacyjna o naprawdę szerokim zastosowaniu.
Poza oczy wistym doskonaleniem umiejętno
ści manipulacyjnych i roz wijaniem motoryki
dłoni w czasie korzystania z 6 typów róż
nych zapięć (guziki, napy, rzepy, klamer
ki, suwak, sznurowadło) z makatką można
również doskonalić umiejętności językowe
i matematyczne. Forma drzewa z kolorowy
mi, ruchomymi elementami i ukrytym w jego
wnętrzu wesołym mieszkańcem, to idealna
zachęta do formułowania krótkich wypo
wiedzi ustnych. Ruchome listki, jabłuszka,
motylki i kwiatki świetnie sprawdzają się

Chodniczekfaktur
–Jumbo

Chustyneonowe

NS0488

▪ różowa, zielona, żółta

Zestaw 6 pły tek wykończonych
estetycznie litym drewnem, wypeł
nionych materiałami o różnych fak
turach (szorstkie, gładkie, miękkie
itp.) Zabawa chodniczkiem sty
muluje receptory znajdujące się
w sto pach. Fak tury znajdujące
się w chodniczku są kompatybil
ne z fakturami Memo dotykowego
(NS 0486) i Maximemo z fakturami
(NS 0487).

▪ wym. 35,5 x 30,5 x 2 cm

159 zł
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DT8000

30 zł
Chustymatowe
DT8003
▪ czer wona, żółta, niebieska

30 zł

natomiast przy przeliczaniu, porówny wa
niu i określaniu stosunków przestrzennych.
Praca z makatką wspar ta jest dodatkowo
dobrym systemem moty wacyjnym. Kłopotli
we dla małych rączek zmagania ze sznuro
waniem, zamykaniem i ot wieraniem suwaka
i klamerek nagrodzone są spotkaniem z uś
miechniętą wiewiórką. Makatka Jabłonka
to idealne połączenie funkcji edukacyjnych
z kolorową, radosną, bliską dziecku formą
wizualną.

▪ wym. 75 x 70 cm, 6 typów zapięć, 18 elementów
ruchomych

Pojemniknawodęipiasek
NS2005

terapiadzieciniepełnosprawnych

Bez pośredni kontakt dziec ka z wodą i piaskiem jest na tural
nym bodźcem sty mulującym zmysł doty ku. Za bawa z takim
ma te riałem wpły wa na mo tory kę rąk dziec ka, a do dat
kowo ma koją ce i uspo kajają ce działanie. Dzie ci uczą się
współdziałać w grupie, a taka wspólna kre atyw na za bawa
daje wiele ra dości. Uniwersalny pojemnik na wodę i piasek,
który można wyko rzystać we wnątrz bu dynku oraz na ze
wnątrz, na boisku, w o gród ku czy na plaży. Jest lekki i ma
zamontowane kółeczka, dzię ki którym dzie ci same mogą go
swo bod nie prze su wać. Wie lo funkcyjna przy kryw ka może
być uży wa na jako piaskow nica lub do dat kowa półka pod
zbior nikiem. Ist nie je moż li wość re gu la cji wyso kości nóżek
ste la ża w za leż ności od wzrostu dzie ci.

▪ wym. 89 x 63 x 58 cm; regulowana wysokość: 44, 51, 58 cm

799 zł
Zabawy z piaskiem i wodą
Bezpośredni kontakt z piaskiem, jaki daje zabawa
piaskownicą, wspaniale wpływa na motorykę rąk
bawiącego się nią dziecka. Piaskownica umożliwia
zabawę z piaskiem również w pomieszczeniu. Użyty
do piaskownicy piasek jest biały, miękki i przyjemnie
przelatuje przez palce. Dzieci mogą go nabierać,
przyklepywać, formować, przyozdabiać. Niektóre
dzieci lubią bezpośredni kontakt z piaskiem, inne
wolą kreślić wzory. Po takim kreśleniu wzorów pal
cem na piasku, o wiele łatwiej dziecku przejść do
pi sa nia zna ków li te ro po dob nych o łów kiem na
papierze.

Piaskownica
BE1022
Piaskownica ma przezroczyste dno z pleksi, co umożliwia pod
kładanie różnego, kolorowego tła lub własnych rysunków. Do
rysowania fantazyjnych ornamentów dołączone są narzędzia:
grabie, grabki i listwa wyrównująca oraz 1 kg białego piasku.

369 zł

189 zł
Akcesoriadopiaskownicy
BE1023
Do rysowania przeróżnych ornamentów dołączony
jest zestaw akcesoriów: 4 podstawki pod piaskow
nicę (wys. 10 cm), wycieraczka z rączką (dł. pióra
21 cm), piłeczka jeżyk (śr. 6 cm), rurka z pleksi (dł.
21 cm i śr. 2,8 cm) z otworem na piasek, 2 drew
niane biedronki magnetyczne (dł. 3,5 cm) z dwoma
magnetycznymi rączkami (dł. 7 cm).
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Plansza
NS0942
Kształt planszy zachęca do bujania się w róż
nych pozycjach ciała, a zabawa wyzwala
spontaniczność i radość. Szcze gólnie za
lecany dla dzieci, u których stwierdzono
dysfunkcje integracji sensorycznej: nadpo
budliwość ruchową, deficyty uwagi, zabu
rzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia or
ganizacji zachowania. Wielkość platformy
umożliwia korzystanie z niej dwóm osobom,
co jest szczególnie przy
datne przy rehabilitacji
dzieci z porażeniem.

▪

wym. 70 x 100 x 18 cm

219 zł

195 zł

Topek
JG2101

Ar tykuł pierwszej potrzeby w rehabilitacji dzieci z po
rażeniem mózgowym. Dzięki swojej prostej budowie jest
całkowicie bezpieczny i przyjazny dla dziecka. Świetny
przyrząd do zabaw koordynacyjnych wszystkich par tii
mięśni, także dzieci zdrowych. Występy na brzegu topka zapobiegają przygnieceniu ręki dziecka. Zapewniają
również dopływ powietrza, jeżeli dziecko chowa się we
wnątrz. Podniesiony i zaokrąglony brzeg topka chroni
głowy i ręce dzieci przed urazami. Podczas obracania
się w topku o 360 stopni dzieci mają wrażenie „stania
na głowie”.

▪ śr. 80 cm, gł. 45 cm

Platformy
Przyrząd przeznaczony do ćwiczeń
rozwijających koordynację, zwin
ność, refleks i koncentrację. Pro
ponu je dwa stop nie trud no ści.

PlatformaI
JG2142

PlatformaII
JG2145
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319

zł

319 zł

Każda platforma zawiera 3 plansze
z różnymi wzorami, łatwe do wymia
ny. Wytrzymałość: 120 kg.
▪ wym. plat formy 54 x 40 cm 3 plansze od 3 lat

Pasybezpieczeństwa
JG2942
▪ Pasy z możliwością regulacji długości. Odpowiednie
do plat formy JG 2142 i JG 2145.

87 zł
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69 zł

Planszanakuli
CS6004

Drewniana plansza z grubej sklejki, z wyżłobionym rowkiem,
po którym porusza się kulka o średnicy 4 cm. Osadzenie plan
szy na połowie kuli służy do ćwiczeń równowagi we wszyst
kich kierunkach.

▪ wym. 70 x 20 x 9 cm

69 zł

Planszanawalcu
CS6005
Drewniana plansza z grubej sklejki, z wyżło
bionym rowkiem, po którym porusza się kulka
o średnicy 4 cm. Osadzenie planszy na połowie
walca pozwala na ćwiczenie równowagi w kie
runku prawo – lewo.

▪ wym. 70 x 20 x 9 cm

Spodek
JG2140

90 zł

Przyrząd do balansowania ciałem.

▪ śr. 40 cm wys. 9 cm

Wirującytalerzzporęczami
JG2106
Talerz, który obraca się we wszystkie strony. Wy
posażony w solidne poręcze pokryte miękkim two
rzywem. Dostosowany dla dzieci od 3 do 5 roku życia. Do ćwiczeń dla 1 lub 2 osób jednocześnie.

▪ maks. obciążenie 60 kg. śr. 76 cm, wys. 60 cm

469 zł
189

Plansza
za–Bu
Bujak

Plansza–Chodzik

JG2181

JG2180

Przyrząd służy do bujania się na bo
ki. Ćwiczy koordynację ruchową.

▪ 52 x 12,5 x 9 cm

79 zł

▪ 52 x 12,5 x 9 cm

79

Piłka
azorbitą

Czapkarównoważna

zł

65

LG0680
LG

JG2127

Jajo
Ja
jowata piłka dmucha
na z nałożoną na środku
tarczą.
tar
czą. Do ćwiczeń na ró
wnowagę, skakania. Dla 1
lub 2 dzieci.

Bezpieczna lekka czapka złożona z kilku
części. Czapka zawiera miękką gumo
wą podstawkę, która dostosowuje się do
kształtu głowy dziecka. Służy do ćwiczeń
równowagi i postawy ciała.

▪ śr. 40 cm

▪ śr. 14,5 cm, wys. 18 cm, od 3 lat

39

nowość

Przyrząd wyprofilowany w taki sposób
aby można było poruszać się do przo
du i do tyłu. Takie „chodzenie” ćwiczy
koordynację ruchową.

zł

zł

Bibal
AC3120

78
190

zł

Bibal dzięki swojej konstrukcji
konstruk
strukcji
cji i uni
unikal
kalnemu
kształtowi doskonale pobudza
budza dziecię
dziecięcą fan
tazję, stymuluje wyobraźnię dziecka
dziecka oraz jego
rozwój motoryczny. Bibal tworzą dwie koloro
we piłki wykonane z wysokiej jakości poliure
tanowej pianki. Są wytrzymałe, nie rozrywają
się i nie rysują. Bibal utrzymuje się na wodzie.
Po wyjęciu małej piłeczki Bibal można nosić na
głowie z utrzymaniem równowagi – ćwiczenia
balansowania. Struktura piłek ułatwia dziecku
chwytanie oraz utrzymanie ich w ręce. A z kil
ku Bibal można budować wieże.

▪ śr. 16,5 cm, do wyczerpania zapasów

Zajęciarozwijającezainteresowania
uczniówszczególnieuzdolnionych
Uczeńwykazującyszczególneuzdolnieniaogólne,kierunkowelubtwórcze,
toprawdziwewyzwaniedlaświadomegopedagoga.Pracazdzieckiem
wybitnym,obdarzonymszczególnymimożliwościami,wymagabowiemda
lekoposuniętejindywidualizacjinauczaniaorazaktywnegowychodzenia
naprzeciwjegospecjalnympotrzebomedukacyjnym.Właściwerozpoznanie
jegopotencjałuimożliwościwarunkujeplanoweukierunkowanie,rozwijanie,
iwspomaganietego,cownimnajlepsze.
Wzmożonąciekawośćpoznawczą,szerokiezainteresowania,dużezdol
nościobserwacyjneoraztezwiązanezprecyzyjnaanaliząisynteząwar
tostymulowaćinspirującymipomocamiedukacyjnymi.Umożliwianie,wy
zwalanieipodtrzymywaniespontanicznejaktywnościpoznawczejucznia
zdolnegomabowiembezpośrednieprzełożenienarozwójpotencjałuin
telektualnegoitwórczego,awdalszejperspektywieumożliwiarealizację
indywidualnejliniirozwojowej.
Przestrzeńedukacyjnaodpowiednionasyconastaranniedobranymipomo
camidydaktycznymidoskonalesprzyjarozwijaniumyślenianaukowego
orazrozbudzaniuzainteresowańm.in.zzakresunaukmatematyczno–
przyrodniczych.Eksperymentowanie,odkrywaniezależności,poznawanie
zasadbudowyifunkcjonowania–uzdolnionyuczeń,wotoczeniupełnym
interesującychpomocyedukacyjnych,którychwyjątkowąofertęprezentu
jemywnaszymkatalogu,zpewnościąznajdzieinspirującemateriałydla
swychpierwszych,naukowychodkryć!

60

z³

Matematyka na wesoło

rowym, dziecko stopniowo nabierze bie
głości w dodawaniu i odejmowaniu
liczb z użyciem znaków, w mnoże
niu i dzieleniu, rozumianym, jako
wielokrotne dodawanie i odej
mowanie tej samej liczby, a także w doliczaniu i odliczaniu oraz
w wykonywaniu działań arytme
tycznych w myśli.

ZOO–Matematykanawesoło
DP0009
eduROM Matematyka, ZOO – gra edukacyj
na dla dzieci w wieku 6–7 lat.
Oś fabularną gry edukacyjnej ZOO stanowi
wyprawa, w której bierze udział użytkownik,
a której celem jest odszukanie sześciu zagro
żonych gatunków zwierząt. Wszystkie ważne informacje o ich środowisku naturalnym,
warunkach życia i zwyczajach są zawarte
w specjalnym raporcie. Dzięki zabawie w od
najdy wanie informacji, dziecko rozbudza
swoje zainteresowanie matematyką, roz wi
ja aktywność twórczą oraz umiejętność sku
pienia uwagi.
Arytmet yka
Podczas zabawy z programem kompute

Figur ygeometryczne
Dzięki kilkunastu różnorodnym ćwiczeniom
skupionym na rozpoznawaniu figur prze
strzennych i płaskich, a także na oblicza
niu i porówny wania powierzchni pól figur,
dziecko wzbogaca swoją wie dzę o infor
macje o własnościach figur geometrycznych
i roz wija wyobraźnię przestrzenną.
Obliczeniapieniężne
Nauka i zabawa z pro gramem pozwa
la dziecku na wykonanie wielu ćwiczeń
z wykorzystaniem waluty (złoty, grosze),
które skutecznie ukształtują w nim pojęcie
pieniądza.
Klasyfikacja
Wiele ćwiczeń zawartych w programie po
zwala użytkownikowi na nabycie umiejęt
ności klasyfikowania przedmiotów według

urządzenia. Zadaniem użytkownika gry jest
przeprowadzenie dochodzenia i wykrycie
sprawców włamania. Podczas roz wiązy
wania tej matematycznej zagadki, dziecko
napotka wiele zadań, które stymulują jego
rozwój i zdolności poznawcze, a w szcze
gólności myślenie operacyjne, pamięć oraz
sprawność manualną.
Arytmetyka
Dzięki grze edukacyjnej Fabryka zabawek
dziecko roz winie praktyczne umiejętności
dodawania, odejmowania, mnożenia i dzie
lenia liczb od 1 do 100. Zebrane w grze
ćwiczenia matematyczne pomogą w ksz
tałtowaniu rozumienia roli cyfry jedności i cyfry dziesiątek, a także usprawnią zdolność
posługiwania się liczbami w praktyce.

60 z³

Fabrykazabawek
–Matematykanawesoło
DP0016

eduROM Matematyka, Fabryka zabawek –
gra edukacyjna dla dzieci w wieku 7–8 lat
Nocą, do małej fabryki zabawek, włamało
się dwóch złodziei i zniszczyło wszystkie
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Figurygeometryczne
Podczas zabawy z programem maluch na
potka wiele zadań skupionych na rozpozna
waniu podstawowych figur geometrycznych,
porównywaniu oraz konstruowanie innych figur z figur podstawowych, które rozwiną oraz
ukształtują jego intuicję geometryczną.
Mierzenieiobliczeniapieniężne
W programie znajdują się ćwiczenia, które
roz wijają w użytkowniku biegłość w obli
czeniach z wykorzystaniem waluty – okre
ślanie ceny, kosztu zakupu oraz wydawanie
reszty. Wpły wają one na kształtowanie po
jęcia pieniądza u dzieci.

wybranej cechy poprzez grupowanie, od
gradzanie i rozsuwanie elementów, a także na określanie liczebności zbiorów przy
użyciu określeń takich jak „mniej”, „więcej”
i „tyle samo”.
ZAKRESZAGADNIEŃ:

▪ setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych;
▪ możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wy
ników, tablica rekordzistów;
▪ zabawy ćwiczące spostrzegawczość;
▪ stopniowalny poziom trudności zadań;
▪ pomoc w formie dźwiękowej;
▪ wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.
ZAWARTOŚĆPROGRAMU:

▪ dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w za
kresie 120;
▪ uzupełnianie i porządkowanie liczb 1100 w ciągu;
▪ porównywanie powierzchni pól figur geometrycznych;
▪ znajdy wanie szczegó łowych elementów na większej
ilustracji;
▪ grupowanie elementów według wybranej kategorii;
▪ dodawanie liczb naturalnych z wykorzystaniem waluty;
▪ łączenie figur przestrzennych z ich podstawami.

Stosunkiprzestrzenne
Podczas roz wiązy wania ćwiczeń, które
mają na celu roz wijanie orientacji i wy
obraźni przestrzennej, u dziecka kształtuje
się także umiejętność określania położenia
i ruchu.
ZAKRESZAGADNIEŃ:

▪ setki interak tyw nych ćwi czeń ma te matycz nych;
▪ moż li wość śle dzenia po stę pów w nauce – re jestr
wy ni ków, ta bli ca re kor dzi stów;
▪ za bawy ćwi czące spo strze gaw czość;
▪ stop niowalny po ziom trud no ści zadań;
▪ pomoc w for mie dźwię ko wej;
▪ wiele za baw nych a ni macji, i lu stra cji i nar racji.
ZAWARTOŚĆPROGRAMU:

▪ u zupeł nia nie ciągu liczb od 1 do 100;
▪ do da wanie, o dej mowa nie, mno że nie, dzie lenie
liczb 1–100;
▪ dzia łania wyko rzy sta niem wa lu ty;
▪ po rów ny wa nie pól po wierzch ni figur;
▪ od czy tywa nie wska zań ze ga ra
▪ ob li cza nie rów ni cy czasu na pod sta wie wska zań
dwóch ze ga rów;
▪ ob li cza nie spad ku lub wzro stu ceny;
▪ sza co wanie wy so ko ści i dłu go ści przed mio tów

szczególneuzdolnienia
Klik.Wehikułczasu
WS0041

nowość

49

z³

Przygodowa gra o charakterze edukacyjnym przeznaczo
na jest dla dzieci w wieku 811 lat. Zawiera zagadnienia
z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, któ
rych trudność zmienia się wraz z kolejnymi etapami gry.
Trzecia część przygód rozpoczyna się chwilę po zakoń
czeniu drugiej – jeszcze podczas tych samych wakacji,
opowieścią o tym, jak kilka lat wcześniej podczas pierw
szych prób nad wehikułem czasu miał miejsce tajemniczy
wypadek, w wyniku którego zaginęła mama Misi – Patry
cja. Gracz wraz z bohaterami gry stara się roz wikłać nową
zagadkę poprzez odwiedzanie kolejnych Krain i roz wią
zy wanie umieszczonych tam zadań. Zbadamy ponownie
miejsce „wypadku” mamy Misi – Patrycji, odkryjemy co
się jej faktycznie przytrafiło – jednocześnie natrafiając na
tajemniczych „Niewidzialnych”. Dalsza część gry to akcja ratunkowa, gdzie jak to miało miejsce podczas wcze
śniejszych misji, Klikowi towarzyszyć będzie kuzynka Misia
oraz sympatyczny gadający tukan Klekot.
Dzięki zabawie z Klikiem dzieci roz winą m.in.:
– umiejętności matematyczne;
– umiejętność czytania i pisania;
– podstawowe umiejętności z zakresu języka angiel
skiego;
– umiejętność uczenia się i zapamięty wania;
– wiedzę przyrodniczogeograficzną.

Klik.Wyspatajemnic
WS0040

nowość

49 z³

Za ginio ny na ukowiec, ga dający Tukan i se kret na misja dzielnego Klika to wszystko, czego potrze ba, aby
dziecko z przyjemnością za głę biło się w fascy nujący
świat nauki. Klik wyrusza w pełną przygód wy pra wę,
zbie ra roz sy pane krysz tały i od wie dza kolejne Krainy.
Przygo dowa gra o charak terze e duka cyjnym przezna
czo na jest dla dzie ci w wieku 6–9 lat. Za wie ra za
gad nie nia za war te w pro gramie nauczania e duka cji
wczesnoszkolnej, któ rych trud ność zmie nia się wraz
z kolejnymi etapami gry. Dzię ki zabawie z Klikiem naj
młodsi uczniowie roz winą m.in.:
– kompetencje matematyczne;
– umiejętność czytania i pisania;
– umiejętność uczenia się i zapamięty wania;
– podstawowe umiejętności z zakresu języka angiel
skiego;
– wiedzę ekologiczną i przyrodniczą.
Treść gry jest zgodna z podstawą programową edukacji
wczesnoszkolnej. Uzyskała także pozytywną opinię śro
dowiska psychologów dziecięcych.
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Mierzeniemasy
W czasie gry dziecko zapozna się z zagad
nieniami matematycznymi dotyczącymi mie
rzenia masy – ważenia – z wykorzystaniem
wagi szalkowej i z użyciem odważników.
Nauczy się również zapisywać wyniki po
miarów wagi.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

mnożenie jako dodawanie jednakowych składników;
liczby jedno i dwucy frowe;
ciągi malejące i rosnące;
rozkład liczby naturalnej na czynniki;
obliczanie pola powierzchni figur prostych;
ważenie i mierzenie przedmiotów.

Figur ygeometryczne
Gra zawiera różnorodne ćwiczenia, które mają
za zadanie zapoznać dziecko z figurami geo
metrycznymi i ich nazwami. Dzięki atrakcyjnej
formie zabawy, maluch nauczy się rozpozna
wać kształty i szacować ich rozmiar.

60 z³

Wesołemiasteczko–Matematyka
nawesoło
DP0008
Pewnego dnia w wesołym miasteczku nieznośny
klaun popsuł wszystkie zabawki i odtąd dzieci nie
mają się gdzie bawić. Użytkownik gry edukacyj
nej, rozwiązując kolejne zadania matematyczne,
uruchomi ponownie wesołe miasteczko, a przy oka
zji rozwinie umiejętność logicznego myślenia, spo
strzegawczość i twórcze podejście do rozwiązywa
nia zadań matematycznych.
Arytmet yka
Podczas zabawy z programem dziecko poćwi
czy umiejętność dodawania, odejmowania oraz
mnożenia liczb. Nauczy się także porówny wać
poznane liczby z użyciem znaków mniejszości
i większości oraz rozkładać je na składniki.

Klasyfikacja
Podczas pracy i zabawy z programu dziecko na
uczy się także grupowania przedmiotów według
wybranej cechy (koloru, kształtu, przeznaczenia,
liczby) oraz tworzenia zbiorów. Użytkownik
wprawi się w wyodrębnianiu części wspólnej
zbiorów oraz w określaniu ich liczebności.
Zakreszagadnień

▪ setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych;
▪ możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wy
ników, tablica rekordzistów;
▪ zabawy ćwiczące spostrzegawczość;
▪ stopniowalny poziom trudności zadań;
▪ pomoc w formie dźwiękowej;
▪ wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.
Zawartośćprogramu

▪ dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1–30;
▪ porówny wanie liczb i określanie liczebności zbiorów;

Cała klasa znalazła się w nie bezpieczeń
stwie. Za daniem użytkow nika jest pomóc
kole gom. Może ich uratować tylko poprzez
poprawne roz wiązy wanie ćwiczeń. Bawiąc
się, jednocześnie opanowuje wiele umiejęt
ności matematycznych pobudzających jego
zdolności poznawcze, przede wszyst kim
myśle nie o pe ra cyjne, pamięć i spraw ność
manualną.

Zawartośćprogramu

Zakreszagadnień

▪ wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji.

▪
▪
▪
▪

Starezamczysko
–Matematykanawesoło

60 z³

DP0017
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▪
▪

EduRom Matematyka „Stare zamczysko” –
gra edukacyjna dla dzieci w wieku 8–9 lat

▪

Gracz, który wcie lił się w postać z gry,
spóźnił się na wycieczkę klasową do stare
go zamczyska – miejsca pełnego pułapek.

▪
▪

dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie
zakresie 1–1000;
mnożenie i dzielenie
enie liczb 1–100;
zadania z jedną niewiadomą;
porówny wanie liczb: ozna
czanie licz by mniej szej
i większej;
działania na liczbach cał kowi
tych i dziesiętnych;
figura przestrzenna a jej pod
stawa;
określanie dni tygodnia na pod
stawie daty;
określanie dat o jednakowym odstę
odstę
pie czasowym;
określanie miary długości.

▪ setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych;
▪ możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wy
ników, tablica rekordzistów;
▪ zabawy ćwiczące spostrzegawczość;
▪ stopniowalny poziom trudności zadań;
▪ pomoc w formie dźwiękowej;

DP0022
wania, pozwa la poznać wy ra zy najczę
ściej uży wa ne [m.in. Ro dzi na, W domu,
W szko le, Za baw ki, Zwie rzę ta], jak i te
bar dziej za awan so wane [m.in. Za wo dy,
Czas, Sport, Po goda, Hobby]. Dzię ki no
wocze snym roz wią za niom mul ti me dial
nym nauka ję zy ków staje się dla dziec ka
jed no cześnie in te resu ją ca i, co naj waż
niejsze, sku tecz na.

Eu ro Plus+ Nie miec ki dla dzie ci „Ni co le
und Tho mas” to mul ti me dial ny kurs ję
zy ka nie miec kiego, który zo stał przygo
towany z myślą o dzie ciach w wieku
6–10lat. Dzię ki a trakcyj nej for mie, po
zwa la on na na ucze nie się naj waż niej
szych słó wek i z wro tów nie miec kich
w szyb ki i przy jem ny spo sób. Pro gram
skła da się z dwóch poziomów za awanso

Atrakcyjnedodatki
Kurs wyposażono w wiele atrakcyjnych narzę
dzi wszechstronnie rozwijających umiejętności
dziecka (m.in. Alfabet, Liczby, Gry językowe).
Dzięki gotowym do wydruku czarnobiałym ilu
stracjom, które są plastycznym odpowiednikiem
słówek, mali użytkownicy mogą uczyć się także
bez wykorzystania komputera.

Naukaprzezzabawę
Program oparty jest na multimedialnej prezentacji
niemieckich słówek w formie kolorowych obraz
ków. Dzięki ich udźwiękowieniu dziecko poznaje
prawidłową wymowę wybranych przez siebie
wyrazów. Doskonałym narzędziem jest również
Słownik języka niemieckiego, z funkcją szyb
kiego odnajdywania szukanych wyrazów.

Mot ywacjadonauki
W programie dodatkowo zamieszczono kilkana
ście testów umożliwiających sprawdzenie stop
nia opanowania niemieckich słówek i zwrotów.
Prawidłowe wykonanie poszczególnych ćwiczeń
nagradzane jest pojawieniem się ciekawej ani
macji, a poprawne rozwiązanie wszystkich zadań może zostać uhonorowane dyplomem, który
po wydrukowaniu można wręczyć dziecku.

Profesjonalnaocenawymow y
Podczas rozwiązywania ćwiczeń dziecku to
warzyszą postaci jego rówieśników – Nicole
i Thomas, którzy m.in. czytają polecenia. W ten
sposób dziecko bawiąc się, wykonuje ćwicze
nia, dzięki czemu szybko zapamiętuje niemiec
kie słownictwo.

▪
▪
▪
▪
▪

Głównecechyprogramu:

system rozpoznawania mowy;
450 niemieckich słówek;
210 interaktywnych ćwiczeń;
prawie 400 kolorowanek;
kilkanaście multimedialnych testów.

Angielskidladzieci.NicoleandTommy
DP0021
jest jednocześnie niezwykle interesująca i,
co najważniejsze, skuteczna.
Słówkanaobr azkach
Pro gram o par ty jest na mul time dial nej
prezentacji an gielskich wy ra zów w for
mie ko lorowych ob raz ków. Wszyst kie
słów ka są u dźwię ko wione, co u moż li
wia dziec ku pozna nie ich pra wi dło wej
wy mowy. Dzię ki funkcji Słow nika dziec
ko szyb ko i łatwo od najdzie inte resują
cy go wyraz.

EuroPlus+ Angielski dla dzieci „Nicole and
Tommy” to interaktywny program do nauki
języka angielskiego, przygotowany z myślą o dzieciach w wieku 6–10 lat. W atrak
cyjny sposób pomaga w nauce najważ
niejszych słówek i zwrotów angielskich.
Kurs obejmuje angielskie słownictwo pod
stawowe oraz najczęściej uży wane (m.in.
Ro dzina, W domu, W szkole, Zabawki,
Zwierzęta), a także bardziej zaawanso
wane (m.in. Zawody, Czas, Sport, Pogoda,
Hobby). Dzię ki zastosowaniu nowocze
snych roz wiązań multime dialnych nauka

Naukapop rzezzab awę
Nico le i Tommy to rówie śnicy użyt kow
nika, któ rzy towarzyszą mu pod czas roz
wiązy wania zadań. Ćwicze nia spe cjalnie
za projek towano tak, aby uczeń, wy ko nu
jąc je, bawił się i jedno cześnie skutecznie
przyswajał sobie an gielskie słow nic two.
Prof esjonaln aocenywym ow y
Dzię ki za awan so wanemu sys temowi
rozpo zna wania mow y, dziec ko jest
w sta nie samo okre ślić swoje postę py –
po wy powie dzeniu do mikrofonu dane go
słowa lub wy ra że nia może je po rów nać
z na graniem o ryginalnym.

szczególneuzdolnienia

90 z³

Niemieckidladzieci–NicoleandTommy

90 z³

Bog act woat rakc yjnychdod atków
Pro gram wy posa żono w a trakcyjne na
rzę dzia wszechstronnie roz wijające umie
jęt no ści dziec ka (m.in. Al fa bet, Licz by,
Gry języ kowe). Dzię ki go towym do wy
dru ku czar nobia łym ilustra cjom, które
są plastycz nym od powied nikiem słówek,
mali użyt kow nicy będą mogli uczyć się
także bez wykorzysta nia kom pu te ra.
Mot ywac jadonauki
Dzię ki za miesz czeniu w pro gramie kil
ku na stu te stów sprawdzających, moż li
we jest sprawdze nie stop nia o panowania
przez dziec ko wie dzy. Pra widłowe wyko
na nie ćwiczeń jest na gradzane poja wie
niem się cie ka wej a nimacji, a po praw ne
roz wią za nie wszyst kich zadań w kursie
zo staje u ho norowa ne dy plomem, który
po wydrukowaniu można uro czyście wrę
czyć dziec ku.
Główn ecechyprog ramu:

▪
▪
▪
▪
▪

sys tem rozpozna wania mowy;
450 an giel skich słó wek;
210 interak tyw nych ćwi czeń;
pra wie 400 ko lorowanek;
kil ka na ście mul ti me dial nych te stów.

195

Szablony

Szablony
Liściedrzew

Szablony tematyczne to ciekawa inspiracja
do wielu doświadczeń przyrodniczych. Korzy
stając z wzorów zwierząt, liści, kwiatów, owo
ców, warzyw można odtwarzać i poznawać
naturę. Wsparcie obser wacji przyrodniczych
tymi pomocami to gwarancja fascynujących
i niebanalnych zajęć z dziećmi.

▪ 6 wzorów; wym. 15 x 15 cm

Wyciêty w szablonie wzór mo¿na odrysowy
waæ kred ka mi lub za ma lo wy waæ far ba mi,
u¿ywaj¹c wa³ków, pêdzli, szczotek, g¹bek.
Odrysowane kszta³ty mog¹ pos³u¿yæ jako kar
ty pracy do dalszych dzia³añ plastycznych,
np. tworzenia witra¿y z bibu³y, wyklejanek
z papieru, czy wylepianek z plasteliny. Wyko
na ne z trwa ³e go, ela sty czne go two rzy wa
o bezpiecznych krawêdziach idealnie przyle
ga j¹ do kar tki. G³ad ka, ³at wo zmy wal na
powierzchnia umo¿liwia ich wielokrot
ne sto
krotne
sowanie.

NS0913

13 z³
SzablonyWarzywa
NS0922
▪ mar chew, po mi dor, sa ła
ta, pap ry ka, bu rak, gro
szek; wym. 15 x 15 cm

13 z³
SzablonyOwoce
NS0920
▪ ba nan, śliw ka, truskaw ka,
wiśnia, gruszka, jab łko;
▪ wym. 15 x 15 cm

13 z³
SzablonyLas
NS0915
▪ lis, jeż, dzik, sarna, żuk, sowa;
▪ wym. 15 x 15 cm

13 z³
Szablony
yKwia
Kwiat y

13 z³

NS3020
NS
3020
▪ 6 sztuk: krokus, lilia wodna, róża, stokrotka, konwalia,
żonkil; wym. 15 x 15 cm

SzablonyPtaki
NS0921
▪ go łąb, indyk, kaczka, gęś, ku
ra, kogut;
▪ wym. 15 x 15 cm

13z³
SzablonySawanna
NS0924
▪ zebra, słoń, lew, hipopotam, no
sorożec, żyrafa;
▪ wym. 15 x 15 cm

13 z³
SzablonyZagroda
NS0925
▪ koń, krowa, świnia, baran, kot,
pies;
▪ wym. 15 x 15 cm

196

Megalupa

NV3050

NV8027

Peryskop to przyrząd optyczny, który pozwala na obser wację
przedmiotów znajdujących się poza polem widzenia obser watora
lub przedmiotów zakrytych jakąś przeszkodą. Jest niezbędnym
przyrządem dla małych odkrywców świata przyrody.

16 zł

Nowy, większy przyrząd do obser wa
cji nie tylko małych, ży wych owadów,
ale także rybek oraz roślin i drobnych
przedmiotów. Pojemnik może być rów
nież małym wiwarium do hodowli ro
ślin. W pokry wie umieszczona jest lupa,
a wokół niej malutkie otwory umożli
wiające dopływ powietrza.
powiększenie 2x; wym. pudełka: śr. 10
cm, wys. 11,5 cm; 1 szt.

▪ regulowana długość od 20,5 do 39,5 cm; 1 szt.

szczególneuzdolnienia

Per yskop

Pojemniki
iki
doobserwacji
do
IV1740
IV

16 zł

Wygodne zamykane
pojemniki z lupą do ob
serwacji małych obiektów w przyrodzie: owa
dów, roślin, kamyków.
Na dnie pojemniki posiadają
kratkę, która pomaga w porównywaniu
i ocenie wielkości obiektów.

▪ 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys.
4,5 cm, śr. 4,8 cm; wym. podstawy 15,4 x 10,5 cm

29

zł

40 zł

Lupkimałe
NV7010

Lekka lupka z tworzywa powiększająca 2x. Pozwala dostrzec
szczegóły małych przedmiotów. Przydatna również w poznaniu
zjawiska załamy wania światła.
4 szt.; dł. 13,5 cm

Podwójnalupa

39 zł

NV8020
Przyrząd umożliwia obser wację małych, i co ważne, ży wych
owadów oraz niewielkich przedmiotów.

▪ powiększenie 2x i 4x; wym. pudełka: śr. 6 cm, wys. 7,5 cm; 3 szt.

Lupa–Per yskop
NV8030

Lupy
NV7020

42 zł

Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, pozwalają dostrzegać
szczegóły małych przedmiotów. W lepszej obser wacji pomogą
pęsety umieszczone w specjalnym schowku lupy.
3 szt.; dł. 19 cm

Praktyczna lupka z obszernym
pojemnikiem, umożliwiającym
obser wowanie ży wych owa
dów i innych preparatów. Po
jemnik może być umieszczo
ny w podstawie, a odpowiedni
zestaw lusterek i szkieł daje
możliwość obser wacji obiektu
od góry i od dołu.

35 zł

▪ wym. 7 x 13,5 cm; 1 szt.

197

Mikroskopjajo
TG0015

nowość
Mikroskop oraz kamera w jednym, z możli
wością podłączenia kablem USB do
komputera. Możliwość powiększenia
43 razy. Dzięki małym rozmiarom
mikroskopu dzieci mają swobodę
operowania nim. Urządzenie po
zwala na obser wowanie porusza
jących się owadów oraz fragmen
tów większej powierzchni. Istnieje
możliwość wykonania zdjęcia og
lądanym obiektom i zachowania ich
na dysku w celach dalszej pracy.

239 zł

Podręczny
ymikroskop
NV8050
NV

49 zł

Odkryj tajemnice wszystkich małych rzeczy za jednym do
tknięciem palca. Lekka i opły wowa w kształtach konstrukcja.
Powiększenie od 20x do 40x. Oświetlenie soczewki. Zasilany
Powięk
baterią 1,5 V (nie wcho dzi
w skład zestawu).

▪ wym. 17 x 8,3 x 4,3 cm

89 zł

Mikroskop
zzestawemakcesoriów
MX0900

95 zł

nowość

Mikroskop

Wyjątkowo ciekawa budowa
i wygląd mikroskopu zachęcą każdego małego badacza
do obserwacji najmniejszych
obiektów przyrodniczych. Estetyczny i solidnie wykonany
dający powiększenie do 900
razy. Do zestawu dołączone
podstawowe akcesoria (pęseta, pojemniczki, plastikowe
szkiełka) umożliwiające stworzenie własnych preparatów mikroskopowych.

IV1160
Now y mi kro skop dla
najmłodszych przyrodników.
Podświetlany lampką zasilaną
baterią. Sprze da wany wraz
z zestawem preparatów m.in.
grzyby, zwierzęta, naturalne
włókna roślinne, wi
taminy, algi.

▪ podstawa o wym. 12 x
8,5 cm; wys. 28 cm

▪ wys. 30 cm, powiększenie
300x, 600x, 900x

Mikroskopruchomy
NV8040

Preparaty
atymi
mikroskopowe
kopowe
–Zo
– Zoologia
MX1925
MX
1925
Profesjonalnie
Pro
fesjonalnie wy
wykonane
konane preparaty
preparaty mikro
mikro
skopowe. Doskonała
Doskonała pomoc na
naukowa
ukowa
uko
wa dla
dzieci w róż
dzieci
różnym
nym wieku. 6 pre
preparatów
paratów o te
matyce zoolo
matyce
zoologicznej,
gicznej, np. pióro gołębia,
gołębia, ję
język psz
pszczo
czoły, sierść królika,
królika, noga muchy.

▪ 6 preparatów
preparatów po 2 szt. (12 szt.)

85 zł

198

Przezroczysty pojemnik w kształcie
walca oraz estetyczna pokryw
ka, kształtem przypominająca
owoc pomidora. W obudo
wę pokry wy wmontowano
wizjer, powiększający ba
dany obiekt 10x. Specjalny
sposób zamontowania wi
zjera pozwala łatwo prze
suwać go w głąb pojemnika
i na boki, umożliwiając np. śle
dzenie ruchu owada.

▪ 1 szt.; wym. 6 x 12 cm

29 zł

Seria pomocy dydaktycznych przydatnych
na zajęciach z zakresu edukacji ekologicz
nej. Ekologia jest niewątpliwie procesem
złożonym, jednak pierwsze kroki dzieci
powinny poprzez zabawę pokonywać już
od najmłodszych lat. Proponowane gry
umożliwiają dzieciom poznanie wpływu
dzia łalności czło wie ka na przy ro dę.
Za bawa stwa rza o ka zję do roz mów
o korzystnych dla przyrody rozwiązaniach,
które w przyszłości mogą stać się natural
nym elementem życia dzieci.

KotaPysia
potyczkizprzyrodą
NS0962

Graplanszowa–Ekologia
TR1129

16 zł

Swoją treścią karty obejmują umiejętności prakty
czne tj.: obser wowanie pogody, rozbudzanie po
trze by zdo by
wania wie dzy
po przez do
świad cze nia,
zapoznanie
się z cha rak
te ry sty czny mi
cechami 4 pór
ro ku, utr wa
l a nie n a z w
dni tygo dnia,
za zn a c za nie
i odczyty wanie
temperatury na
ter mo me trze,
od czy ty wa nie
i za pisy wa nie
godzin na zegarze elektronicznym i wskazówko
wym, dbałość o zdrowie poprzez dobór odpowie
dniego ubioru do pogody, roz wijanie słownictwa
związanego z pogodą. Poruszają też pier wsze
matematyczne problemy takie jak kształtowanie
pojęcia liczby aspekcie kardynalnym i porządko
wym, doskonalenie umiejętności przeliczania ele
mentów w zbiorze, stemplowanie zbiorów o danej
ilości elementów. Każda karta posiada element sa
mokontroli. Zeszyt 18 kart do kopiowania, przezna
czonych dla 5, 6letnich dzieci zarówno do pracy
indy widualnej, jak i grupowej.

▪ 18 kart A4

59 zł

szczególneuzdolnienia

Ekologia

69 zł
Domino–Ekologia
TR1128
▪ 24 duże domina

Quiz
przyrodniczy
AG4850
Za gadki przyro dnicze w formie
wierszyków. Pasjonująca rozgryw
ka na zasadach quizu.

▪ 100 kart z zagadkami o zwierzętach i roś
linach w formie wierszy, plansza do gry,
cztery pionki , dwa okrągłe żetony.

Stemple
–Pogodaiczas
DN2646

26 zł
29 zł

Stemple–Las
DN2645
▪ 12 szt.; wym. 5 x 4 cm

Zestaw stempli z ikonami pomocnymi
w określaniu czasu oraz warunków
atmosferycznych.

▪ 9 stempli o wym. 5 x 4,3 cm; 2 stemple
o wym. 2,5 x 12 cm

30 zł
199

Menzurki
VO8543

79 z³

Cylindry miarowe, przezroczyste pojemniki służą
ce do pomiaru objętości. Wykonane z tworzy wa
sztucznego.

▪ 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml
(1000:10 ml).

Podziemnyodkrywca
CS6003
Małe laboratorium do obser wacji roz woju podziemnej części
rośliny. Umożliwia porówny wanie roz woju korzeni w sto
sunku do wzrostu części zielonej oraz obser wację za
chowań mieszkańców ziemi np. dżdżownic.

▪

wym. 40 x 18 x 6 cm

53 z³

nowość

3 z³

Barwniki
uzupełniaj¹ce
VO1413
Bar wniki uzupełniające do warsztatu
mieszania kolorów VO1412.

▪ 3 barwniki: 25 g żółtego, 25 g czerwo
nego, 25 g niebieskiego

99 z³
Stacja
meteorologiczna
IV8260
Przeznaczona do kontroli i obser
wacji podstawowych parametrów
klimatycznych takich jak: temperatu
ra powietrza, prędkość wiatru, kieru
nek wiatru, promieniowanie słońca,
opad atmosferyczny.

▪ dł. 116 cm

200

65 z³

Warsztatmieszaniakolorów–zestaw

nowość

VO1412
Zestaw umożliwia przeprowadzanie eksperymentów miesza
nia barw podstawowych. Dzieci same tworzą bar wy pocho
dne. Zużyte bar wniki można dokupić oddzielnie.

▪ 4 probówki, 3 barwniki, 1 stojak, 3 miarki 100 ml, 1 miarka 200
ml, 1 pipeta, 1 łyżka, 1 koło barw

Igła
amag
magnetyczna
VO 8678

13

z³

szczególneuzdolnienia

Najprostszy
tszymo
modelkom
el kompasu
udodoświad
czeńmag
czeń
magnetycznych,te
znych, stowaniapola
magnetycznego
oorazwy
oraz znaczaniakie
runków
ówgeo
geograficznych.

▪ dł. igły 7,5 cm

17 z³

Magnesy–zestaw
VO 8513

Magnesyoróżnychkształtachikolorach.

▪ 15 szt.; wym. od 1,5 cm do 6 cm

Poznajemyelektryczność
VO 8597
Zestaw30elementówumożliwiającyodkrywanieido
świadczaniezwiązkupomiędzyelektrycznościąamag
netyzmem.Poz walaprzeprowadzićconajmniej36
bezpiecznychdoświadczeń.

132 z³

Magnetyczne
podkow y

Magnetycznapodkowa
VO 8514

LR 0790
Zab awapodkowamipoz walawprzystęp
ny i akt yw ny spos ób poz naw ać zas ad y
zjaw iskamagn etyc zneg o,jak iewystęp uje
wprzyrod zie.

▪ wym. 6–12,7 cm; 6 szt.

Duż yplastikow ymagnes.Idealnydotrzy
maniawmałychrękachitestowaniaróż
nychmateriałów.

▪ 1 szt.; wym. 21 cm

96 z³

29 z³

nowość

nowość

49 z³

Roz wójczłowieka–Mężczyzna
EN 1140
▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

119 z³
Plansze
zeedu
edukacyjne-Lu
e - Ludzkiecia
zkie ciało

nowość

RY 9251

Kartypomogązrozumiećnajważniejszesystemywewnątrzludzkiego
ciała.Każdaznichprzedstawiafotografiędzieckaalbodorosłego
podejmującegoaktywnośćruchową.Kiedyumieścimykartęnatablicy
świetlnejalbozprzodulekkiegoźródłaświatłanaobrazieukazuje
sięukładszkieletow y,mięśnie,układnerwow yiinne.

nowość

49 z³

▪ 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, od 3 lat

Roz wójczłowieka–Kobieta

Ludzkieciało

EN 1148

TD 0003

▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Wspaniałaksiążkazawierającabogatyza
sóbwiedzynatematnaszegociała.Obok
rzetelnychinformacji,podanychbardzoprzy
stępnie,największązaletąksiążkijestpomy
słowysposóbichporządkowania.Każdytytuł
zawieradwieobszernepanoramiczneplan
sze,któreukazująludzkieciałowcałejoka

15 z³

Ciałoczłowieka–zestawdemonstracyjny
LR 6044
Zestawdwustronnychmagnetycznychelementów:naktór ych
zaznaczonorealistyczniewyglądająceludzkieorgany,układ
szkieletow yorazukładkrwionośny.Prezentacjamożeodbywać
sięnadowolnejtablicymagnetycznej.

▪ wys. człowieka po złożeniu: 90 cm, 17 elem., od 5 lat

99 z³
202

nowość

załości.Koloroweilustracje,starannerysunki
orazinteresującytekstzwyjaśnionymitrud
niejszymiterminamiskładająsięnaksiążkę,
dziękiktórejmożnawspanialewzbogacić
zajęciazdziećmi.

▪ format 27 x 27 cm; 24 str.; oprawa twarda

nowość

Zestawplanszedukacyjnychprzedstawia40najważ
niejszychkrajowychgatunkówzwierząt.Nakażdej
planszy zamieszczono krótki opis jednego gatunku
iduży,atrakcyjnyrysunekzwyraźniewskazanymicecha
mirozpoznawczymi.

▪ każdy zestaw zawiera 11 barwnych plansz, wym. plansz: 32,5 x 48 cm

nowość

Roz wójmotyla
EN 1141

49 z³

▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Planszessaki1
MO 0026

szczególneuzdolnienia

Plansze ssaki

32 z³

nowość

Roz wójkury

49 z³

EN 1145

Planszessaki2

▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

MO 0027

nowość

Roz wójdrzewa

49

Planszessaki3

z³

MO 0028

39 z³

39 z³

EN 1142
▪ 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Planszepłaz yigady
MO 0030
Planszeedukacyjneprzedstawiają
płazyigadyżyjącewPolsce:pięk
nezdjęciairysunki,ciekawefakty
zżyciazwierząt,informacjeośro
dowiskachwystępowania.

▪ zestaw zawiera 13 barwnych plansz,
wym. plansz: 32,5 x 48 cm

39

z³

Planszessaki4
MO 0029

39 z³
203

47 z³

49 z³
Klepsydra

ModelZiemi

IV 0940
Zajejpomocąmożnadokonaćporównaniaprzepływu
czasuod5sek.do3min.Opróczpiaskupozwalaona
równieżnaeksperymentyzinnymimateriałamisypki
mi,np.cukier,sól,mąkaiwzależnościodichrodzaju
określaporównanieczasutrwaniaeksperymentów.

▪ 1 torebka srebrnego piasku; wym. śr. 8 cm, wys. 14,5 cm;
instrukcja

LR 2436
WykonanyzelastycznejmasymodelZiemi,naktórymwidocznesąkontynenty
(fakturajestwypukła)orazdużełańcuchygórskie.Wypukłafakturapiłkidajemoż
liwośćwielozmysłowegopoznawaniamórzikontynentównaZiemi.Każdyzkon
tynentóworazmasywodneoznaczonesąsymbolami,którychodnośnikimożna
odnaleźćwinstrukcji.Dodatkowąatrakcjąmodelujestmożliwośćjegootwarcia,
copozwalanawyjaśnieniebudowyziemi.

▪ śr. 15 cm

Globus
Lądy–wody
AO 6001
ZgodniezzasadąpedagogikiM.
Montessori,wpoznawaniuświa
tanależywyjśćodcałości.Pierw
sząpomocądlamałegodziecka
powinienbyćtenglobus.Wody
zaznaczonesąnaniebieskoisą
gładkie,lądywykonanesązszorst
kiegomateriału.Poprzezdoświad
czeniadotykoweispostrzeganie
wzrokowedzieckodowiadujesię,
żeZiemiajestkulista,sąnaniej
wodyilądy.Globusmożnazdjąć
iobracaćwrękach.

99 zł
nowość

Magnetycznysystemsłoneczny
LR 6040
Zestawmagnetycznychplanetdoskonałyjakopomocedu
kacyjnaułatwiającadzieciomzrozumiećzależnościmię
dzyplanetami(głównieproporcjeorazpołożeniewzglę
demsiebie).Naplanszachwidaćrealnekolor yidużo
szczegółów.Prezentacjamożeodbywaćsięnadowolnej
tablicymagnetycznej.

85 z³

204

▪ Słońce o śr. 25 cm, 12 elem., od 5 lat

Globus
Kontynenty
AO 6002
Kontynentyzaznaczo
nesąróżnymikolora
mi,wodananiebiesko.
Dzieckopoznajenazwy
iwielkościposzczegól
nychkontynentów.Glo
busmożnazdjąćiob
racaćwrękach.

119 zł

Układ
adSłoneczny
LR 2434

▪ pompka; instrukcja; 9 planet: Jowisz 22”, Saturn 18”, Uran 14”, Neptun
14”, Ziemia 12”, Wenus 12”, Mars 10”, Merkury 10”, Pluton 8” oraz Księ
życ 8” i Słońce 36”

209 z³
Układsłoneczny
VO 8500

szczególneuzdolnienia

Pomoc
ocedukacyjna,którapoz wolizrozumiećzależności(głównie
proporcji)
ji)jakiewystępująpomiędzyplanetami,jakduż yjestUkład
Słoneczny
znyorazzaprosimałychużytkownikówdoaktywnejzabaw y.
Zestaw yymająformędmuchanychpiłekwodpowiednichkolorach.

RuchomymodelukazującySłońcei9planet
wruchu.Słońcejestpodświetlane,aprezen
tacjitowarzyszynagraniewjęz ykuangiel
skim.Działanabaterie(niesądołączone).

182 z³

Puzzle-Systemsłoneczny
LN 3019

29 z³

Puzzlowaplanszaedukacyjnazapozna
jedziecizbudowąUkładuSłonecznego.
Naobrzeżaszukładankizamieszczono
dodatkoweinformacje(wjęz ykupolskim),
takiejak:odległośćplanetodSłońcaoraz
ichobwód.

nowość

▪ 70 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

ModelZiemidmuchany
LR 2438
Duża,lekkadmuchanapiłka–modelZie
mi,naktór ymzaznaczonesąkolorowe
kontynenty.Zapomocązmywalnychfla
mastrówmożnaponiejpisaćirysować,
aposkończonejzabawiewyczyścić.

▪ śr. 68 cm

95 z³
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105 zł
Globuspolityczny

39 zł
GlobusZOO

RI 3584

RI 0353

Globuspolityczny,któryzmieniasięwfiz ycznypoza
paleniuumieszczonejwnimżarówki.

Globusedukacyjnyzmapązoologicznąwyróżniasię
dużądokładnościąnar ysowanychzwierzątorazżywąko
lorystyką.Dodatkowaksiążeczkazawieraopisy275zwie
rzątzinformacjaminp.gdzieżyją,czymsiężywią.

▪ śr. 32 cm, wys. 48 cm; globus w wersji polskiej

▪ śr. 22 cm, wys. 30 cm; globus w wersji polskiej

69 zł

Globus–Trasamiodkrywców
RI 1017
GlobuspolitycznyTrasamiodkrywcówza
wierapodstawoweinformacjeowyprawach
iosamychodkrywcach,takichjak:Marco
Polo,FerdynandMagellan,SirFrancisDrake,
KrzysztofKolumb,VascodaGama,Barto
lomeoDiaz,AmerigoVespucci,Polinejczy
cyiinni.

▪ śr. 25 cm, wys. 38 cm; globus w wersji polskiej
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MC 0190

75 z³

szczególne uzdolnienia
szczególneuzdolnienia

Puzzle
lepian
piankowe
e
–Europa

Dużeelementypuzzlizmiękkiegotwo
rzywasztucznego,którewformieza
baw ypoz walająnaodkrywaniepo
szczególnychpaństwimieszkających
tamludzi.

MapakonturowaPolskiczarno-biała
NS1003

▪ 70 x 100 cm, 5 szt
MapakonturowaEuropaczarno-biała
NS1004

▪ 70 x 100 cm, 5 szt.
MapakonturowaŒwiatczarno-biała
NS1009

19

▪ 54 elem.; wym. po złożeniu 60 x 90 x 1,5 cm

z³

19 z³
19 z³

▪ 70 x100 cm, 5 szt.

Mapy konturowe
Zestawyzawierająpapierowekonturowe
mapyPolski,EuropyiŚwiataprzeznaczo
nedokolorowaniaizaznaczaniaelemen
tówgeograficznychprzezdzieci.Jestto
ciekawerozwiązaniedowieluzajęćićwi
czeńnawszystkichszczeblachedukacji
zaczynającodprzedszkola.

60 z³ Puzzle–Mapaświata
nowość

ED 1381

▪ 35 elem.; wym. pudełka 40,7 x 28,8 x 5,2 cm; wym. po ułoże
niu 68 x 48 cm

MapakonturowaPolski
czarno-białaA4
NS1005

▪ A4, 10 szt.

2 z³

MapakonturowaEuropa
czarno-białaA4
NS1006

▪ A4, 10 szt.

2 z³

MapakonturowaŒwiat
czarno-białaA4
NS1008

▪ A4, 10 szt.

2 z³
207

nowość

Puzzle–Polska
LN 1985
▪ 61 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

Puzzle-mapy

29 zł

Kolorowe mapy Polski w for
mie puzz li do układ an ia.
Mapy zawierają najistotniej
szeszczegółytakiejak:nazwy
najw ięks zych miast, rzek,
wojew ództw, herb y miast.
Wszystkie podpisy na mapie
sąwjęzykupolskim.Puzzlete
wykonanesązgrubejtektur y,
cogwarantujeichwyjątkową
trwałośćiułatwiaukładanie.

nowość

Puzzle–Polskamapapolityczna
LN 1978
▪ 70 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

29 zł

Puzzle–Systemsłoneczny
LN 3019
Puzzlowa plansza edukac yjna zapoznaje
dziecizbudowąUkładuSłonecznego.Na
obrzeżaszukładankizamieszczonododat
koweinformacje(wjęz ykupolskim),takie
jak:odległośćplanetodSłońcaorazichob
wód.

▪ 70 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

nowość
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29 zł

nowość

29 zł

LN 0030
Kolorowepuzzlematematyczne.Ukła
dankarozwijaumiejętnośćprzelicza
niairozpoznawaniacyfrwzakrecie
10.Puzzlewykonanezgrubejtektur y,
cogwarantujeichwyjątkowątrwałość
iułatwiaukładanie.

▪ 10 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

szczególneuzdolnienia

Puzzlematematyczne1–10

nowość

Puzzle–Naszeciało
LN 7017
Puzzlowaplanszaedukacyjnaprezentująca
ciaładziewczynkiorazchłopca.Naobrze
żachplanszyznajdująsięwyjmowanepuzzle
znaz wamiczęściciałaiorganówwewnętrz
nych(wpolskiejwersjijęz ykowej).

▪ 35 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

29 zł

nowość

Puzzle–Las
LN 4045
Plansza puzzlowa prezentując a
środowiskoleśne:ptaki,zwierzęta
orazrośliny.Estetykaigrafikapuz
zlizachęcadozabawyiwzudza
wuż ytkownikachzainteresowanie
przyrodą.

▪ 48 elem., wym. 36.5 x 28.5 cm

29 zł
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Dystansomierz
TY 1070
Łatwywobsłudzeprzyrząddoodmierzaniadu
żychodległości.Dzieckoprowadziprzedsobą
koło po mierzonym odcinku drogi. Po prze
jechaniuodległości1metrapojawiasięcha
rakterystycznekliknięcie.Odczytudokonujemy
nalicznikuzamontowanymnaodwrocietarczy.
Dystansomierz
ierzpo
posiada
awy
wygodnyu
y uchwyt
hwytzre
z re
gulacjądłu
długości.
ci.

▪ śr. tarczy 32 cm; max. długość
długość uchwy
uchwytu
tu 78 cm

68 zł

Stopymiar
Stopy
miarki
NS3016
NS
3016

Klepsydr yduże
342 179

▪ 5 szt., wys. 14,5 cm; czas: 30 s oraz 1,3,5 i 10 min

119 zł

Dziękinimwobrazowysposóbmożnawytłumaczyćdzieckupojęciemia
ryorazwzajemnejrelacjewartościmiar.Mniejszewartościzawierająsię
wwiększych,zabawajakwprzypadkudziałańzkolorowymiliczbami.
Dodatkowymwaloremmiarekjestmateriał,zjakiegozostaływykonane:
lekki,łatwywutrzymaniuwczystościorazestetycznywkolorystyce.

▪ 20 miarek w formie ludzkiej stopy o długości: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm.

33 zł

Miarkiszkolne
IV 0945

49

zł

Elastycznetaśmy,ułatwiająwpraktycznysposóbzrozumienie
pojęciadługościoraznabranieumiejętnościdokonywaniasa
modzielnychpomiarów.

▪ 10 szt., dł. 1 m

210

Miarkielastyczne

27 zł

NS3024
Miarkiwykonanezprzeźroczystego,elastycznegotworzywa.Każda
znichodmierzadługość1metrainnąjednostkąmiarywpostacizwie
rząt:mrówek,ślimaka,wiewiórki,lisa,sarenki,tzn.:1mrówka=1cm,
1ślimak=2cm,1wiewiórka=3cm,1lis=4cm,1sarenka=5cm.
Równoleglenataśmieznajdujesięmiaraodległościilinijka.Zabawa
miarkamiwczynnościowysposóbpozwalazrozumiećiopanować
umiejętnośćmierzenia.

▪ 5 szt.

WagaJuniorzmisiami
TY 6016

▪ dł. 37 cm, wys. 14 cm; 12 niebieskich misiów;
12 czer wonych misiów

54

szczególneuzdolnienia

Wagaposiadadwawyjmowanepo
jemniki(poj.500ml)zpokrywkamiza
bezpieczającymiprzedwylaniemsię
odmierzanychpłynów.Przezroczyste
pojemnikiposiadajądodatkowopo
działkę100ml.Wagajestniezbęd
nymprzyrządemdoporównywania
ciężaru.Rolęciężarkówspełniająko
lorowemisieróżnejwielkości.Wzesta
wiemisieróżnejwielkościiwadze(12g,
9g,6g,3g).

zł

68 zł
67 zł

Wagawielofunkcyjna

Waga–Małpka

LR 1524

VO 0698
Wesołamałpka,którapomożedzieciomwnaucedo
dawaniaorazporównywaniuilości.Włapkachposiada
zaczepydozawieszaniabananów.Kiedyciężarwobu
łapkachniejestrówny,małpkamarozgniewaneoczy,
aramionaprzechylająsięwjednąstronę.

Posiadaplastikowepojemnikizuchwytamiiwygodnymod
pływemwody.Służydopomiarustałych,sypkichipłynnych
produktów.Odmierzazdokładnościądojednegograma.

▪ wym. 13 x 37 x 14 cm; poj. 1 pojemnika 1 l (z podziałem od 100
do 1000 ml)

▪ wys. 18 cm

45 zł
Wagamatematyczna
LR 0100
Dzieciuzmysławiająsobieznaczeniewartościliczbpoprzez
umieszczanieciężarkównaramionachwagi.Zajejpomocą
możnawprostysposóbzilustrowaćdodawanie,odejmowa
nielubmnożenie.

▪ samoprzylepne cyfry; waga o wym. 22 x 66 cm; 20 szt. ciężarków 10 g

Wagaklasyczna
TY 2040

49 zł

Wagaposiadadwazdejmowanepojemniki.Służydowa
żeniadrobnychproduktówstałych.

▪ dł. 33 cm, wys. 11 cm

211

Sudoku
DR 0349

nowość

50 zł

Sudokutojapońskakrzyżówkalogiczna.Naplanszydogry
znajdujesię9rzędów,9kolumni9bloków.Każdyrząd,
każdakolumnaikażdyblokskładasięz9pól,którenależ y
przykryćkartonikamizcyframiod1do9.Wewnątrz9pól
jednegorzędu,jednejkolumnyijednegoblokujednacyfra
możewystępowaćtylkoraz.Graczenazmianęukładają
kartonikiiwtensposóbrazemukładająkrzyżówkę.

▪ 1 plansza, 81 kartoników (cyfry od 1 do 9), po 81 kartoników
w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim, książeczka
z zadaniami,1 klepsydra, instrukcja

Gry z lusterkiem
Zadaniemgraczajestułożeniezapomocą2kostekiodbicia
wlusterkuidentycznegowzoru,jakijestnawcześniejodkry
tej karcie. Grając w parach wygrywa ten, kto pierwszy
odtworzywzór.Zastosowaniewgrzeodbicialustrzanego
pozwalałatwozrozumiećzasadysymetrii.
▪ 2 plastikowe, bezpieczne lusterka z podstawkami; 4 kostki ze wzorami; 24 karty ze wzo
rami; 2–4 graczy

–serianiebieska
JG2003
▪ od 6 lat

99 zł

–seriaczerwona
Minimózg
IV 3002

54

zł

JG2004
▪ od 4 lat

Gradladwóchosób.Zadaniemjednegozgra
czyjestodgadnięcieczterokolorowegokodu,
któryułoż yłpartner.Poprawneułożeniasygnali
zowanesączerwonymiibiałymipionkami.Gra
ćwiczyintelektilogicznemyślenie.

▪ 96 pionków w 8 kolorach – wym. 29,5 x 15 x 3 cm

212

85 zł

Duż y
yze
zestawgier
taw gier
WD 0076
Duż yzestawznanychwszystkimgier:szachy,
warcaby,backgammon,grawkości,chiń
czyk,grawkarty.

▪ pudełko drewniane o wym. 27 x 27 cm, od 5 lat

nowość
Propozycjatradycyjnychgierwnowejformiemagnety
cznychplansz.Wygodne,składanepudełkojestjedno
cześniepolemgry.Zestawyprzygotowanezmyślą
opozalekcyjnychzajęciachświetlicowych.Najmniejsze
grybędądoskonałymupominkiemdladzieci.

szczególneuzdolnienia

85

z³

Chińczykmagnetyczny
TF 1724

▪ 13 x 13 x 1,1 cm

5 z³

Wężeidrabinymagnetyczne
TF 1730

Szachy
–Warcabymagnetyczne

16

▪ 13 x 13 x 1,1 cm

z³

4 z³

TF 3810

▪ 25 x 25 x 2 cm

Chińczyk–Węże
idrabinymagnetyczne
TF 2734

▪ 17 x 17 x 2,5 cm

16 z³
Szachy–Warcaby
magnetyczneduże

35 z³

TF 4856

▪ 31 x 31 x 2,4 cm

Szachy–Chińczyk
magnetyczny
TF 2718

▪ 17 x 17 x 2,5 cm

50 z³ Szachy

szkolnedrewniane

19 z³

BB 0001

▪ 28 x 28 cm

213

SmartPiraci

HOOOP!
GR 0993

GR 0931

nowość

Jesttogralogiczna,pra
wie abstrakc yjna. Żaby
skaczązliścianaliść.
Starają się jak naj
szybciejzająćmiejsca
na liściachdom
domkach
ach
swoich przec iwników.
ików.
Po każd ym skoku
skoku zni
kakładkałą
łącząca
zącali
liście,
cie,
pomiędzyktó
któr ymiwy
ymi wyko
nanybyłskok.Tozde
skok. To zde
cydowanieu
utrudnia
iasko
sko
kipozostałymżabom.Wygra
żabom. Wygra
gracz,któryumieściwszyst
wszystkie
ie
swojeżabynaliściachdom
domkach
ach
pozostałychgraczy.Hoopżaby!
Hoop!Wesołejzabawy!

65 zł

Wielopoziomowapirackagralogiczna.Za
wiera
a48zadańdoroz
48 zadań do rozwiązania.Za
ia. Za
daniamają4stop
dania
mają 4 stopnietrud
ie trudno
ści.Wszyst
ści.
Wszystkieręce
ie ręce
napo
na
pokład!

nowość

59 zł

ZAWARTOŚĆPUDEŁKA:
–dwustronnaplansza
–50kładek
–12plastikow ychżab(po3w4ko
lorach)
–4domki–polastartowe
–16kartspecjalnych
–instrukcja.Ilośćgraczy:2–4.Wiek
Wiek
graczy:od7lat.

nowość

nowość

Sygnalizator
orod
odpowiedzi
LR 3774

Czter ykolorowesygnalizator ygotowościdruż ynydoudzieleniaodpowiedzi.
Bardzopraktycznepodczasklasow ychgier(quiz,zagadki)izawodówszkol
nych.Każdyznichwydajeinnydźwiękcoułatwiaidentyfikacjędruż yny,która
zgłosiłasięjakopierwsza.

▪ 4 szt. o śr. 9 cm, 2 baterie AAA (nie dołączono)

75 zł

Szachow yskoczekmały
AntyMonopoly
GR 1037

Grapolegającanahandlunieruchomościami.Dajegraczommożliwośćobracania
wielkimipieniędzmiiwzbogaceniasię.Sukceswgrzezależ yodtrafnychinwestycji
imądrzeprowadzonychtransakcji.GraczedzieląsięnaPrzedsiębiorcówiMonopoli
stów.Wygrywagracz,któryzostanienajbogatszymPrzedsiębiorcą,gdyzbankrutują
wszyscyMonopoliści,albozostanienajbogatszymMonopolistą,gdyzbankrutują
wszyscyPrzedsiębiorcy.AntyMonopolyjestuwspółcześnionąwersjągrynatemat
handlunie
lu nieruchomościami,i,którazostała
wymyślona
aponad100lattemu
przezElizabethMagie.
przez

▪ 28 kart Tytuł własności
▪ 25 kart Przedsiębiorca
▪ 25 kart Monopolista
▪ plansza
▪ 6 pionków
▪ 50 domków i hoteli
▪ 2 kostki
▪ papierowe pieniądze
▪ instrukcja
▪ wiek graczy: 899. Liczba graczy:
226. Wymiary: 40 x 27 x 5,5 cm.

119 zł
214

nowość

RM 8207

399 zł

Szachow yskoczektograplanszowadladwóch
osóbnawzóripodobieństwoszachów,jednakże
odużoprostszychzasadachgry.Planszawyko
nanazdrewnaposiada64pola(otwor y)oraz32
skoczkiwdwóchkolorachpo16szt.dlakażdego
gracza.Dozestawudołączono8szt.dodatkow ych
skoczkówskrzyżnych(2x4),któreułatwiająmłod
szymgraczomprzeprowadzeniegry(trudniejsze
skoczkimożnawymienićnałatwiejszeskrzyżne).
Graumożliwiawszechstronnyrozwójdziecka,roz
wija:umiejętnośćabstrakcyjnegomyślenia,wyob
raźnięprzestrzenną,zmysłobserwacji,umiejętność
podejmowaniadecyzji,uczciwegowspółzawo
dnictwa,uczycierpliwości,planowania,kształci
pamięć,rozwijazdolnościmatematyczneGrapo
leganaprzejściuswoimipionkaminaprzeciwległą
stronę.Niezbijamy,nieprzeskakujemy,aleprze
chodzimyskoczkiempostworzonejprzezsiebie
drodze(możemywykorzystaćdrogęprzeciwnika).
Wygrywaten,ktonajszybciejprzestawiswojesko
czkinaprzeciwległąstronę.Skoczkamożnaobra
caćo90stopniwprawolubwlewo,traktująctoja
koruch.Podczasgryzawodnikzastanawiającsię
nadruchem,tworzydogodnądrogę.Przestawiając
wmyślachskoczki,rozwijawyobraźnię,strategi
cznemyślenie,koncentracjęumysłu.

▪ wym. planszy: 2 x 30 x 30 cm, wym. skoczka: wys.
4 cm, śr. 2 cm, od 3 lat

nowość

Kalambur y
DR 0239

szczególneuzdolnienia

34 zł

Wyśmienitagrazespołowaidealnierozwijającadziecięcąkreatywność.
Dwiedruż ynypodążajądomety,odgadującpodrodzepokazanebądź
nar ysowanehasła.

▪ plansza, 100 kart z poleceniami, 4 pionki, bloczek do rysowania, instrukcja gry

nowość

KochamCięPolsko

89

zł

GR 1143
Grarówniedobrzesprawdzasięjakogradla2,3lub4
graczyjakijakozabawazespołowa,wktórejmożebrać
udziałwłaściwienieograniczonailośćosób.Regułygry
możnatraktowaćdosyćswobodnie.Toraczejinspiracja
dlawłasnejpomysłowościniższtywnezasady.Wzorem
mogąbyćkonkurencjeprezentowanewprogramietelewi
zyjnym.Atoconajcenniejszewtejgrzetozestawpytań
dotyczącychPolski.Polskiejhistoriiigeografii,polskiejpio
senkiipolskiejkuchni.Polskiegofilmuipolskiegosportu.
Pytaniadotyczątego,cowszyscyznamyilubimy.Itego,
czegoniewiemy,achcemysiędowiedzieć.Adobraliśmyje
tak,żeskierowanemogąbyćdokilkupokoleńgraczy–do
dziadków,rodzicówiwnuków.Namawiamydosięgnięcia
potęgręrodzinyiklasyszkolne,namawiamymieszkań
cówpolskichmiast,miasteczekiwsi,atakżeemigrantów
stęsknionychkontaktuzkrajemdzieciństwa.

▪ plansza do gry, 90 kart, 28 żetonów, 4 kładki, 4 pionki, 4 podstawki
do pionków, kostka, instrukcja, klepsydra, wiek graczy: 1099, licz
ba graczy:
graczy: 2220,
▪ wymiary:
wymiary: 37 x 25 x 6 cm

Gra–Zgadnijktoto?
IK5801
Gra polega na odgadywaniu
odgadywaniu
jakąpostaćwybrałprzeciwnik.
przeciwnik.
Grarozwijaspostrzegawczość,
spostrzegawczość,
umiejętnośćzapamiętywaniai
i
kojarzenia.Jednoprzemyśla
nepytaniemożewyelimino
waćkilkapostacizajednym
razem.Graćmożnawdowol
nymmiejscudziękispecjalnej
rozkładanejplanszy.

▪ 2 plansze, 2 arkusze z postaciami,
4 podpórki, od 6 lat

94 zł

Angielski
–Bingoobrazkowe

nowość

GR 1297
Graczećwicząsłowaztrzechgrup
tematycznych:owoce,warzy
waizwierzęta.Grawzbo
gacasłownictwo.12
plansz,wym.27x
18x36cm,36
kart,72żeto
ny,słowniczek

nowość

33zł
nowość

UniaEu
Unia
Europejska
DR 0276

42 zł

Dwustronna
Dwustronnagraplanszowa,dziękiktórejdziecibędąmiałyokazję
dzięki której dzieci
zaznajomićsięznową,rozszerzonąWspólnotąEuropejską.Od
zaznajomić
wiedzającstoliceróżnychkrajów,graczezbierająflaginarodowe
wiedzając
iizapoznająsięzpodstawowymiinformacjaminatematkażdego
zapoznają
zpaństwczłonkowskich.dwustronnaplanszadogry,4pionki,
z
kostka,100kartonowychflag,4podkładkidoukładaniaflag,
kostka,
instrukcja,od6lat
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39 z³

Kolorowałąka
NS0985

Utrwalaniesłownictwanabazieskojarzeńzkolorem.Graczeuzu
pełniająswojąkolorowąłąkęodpowiednimiżetonami.

▪ 4 plansze A5 z naniesionymi rysunkami 6 kwiatków z 6 kolorami: czerwo
nym, zielonym, brązowym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym; 24 żeto
ny o śr. 5 cm, po jednej stronie żetonu rysunek, a po drugiej nazwa

Naszedomy
NS0986
Utrwalanienazwwyposażeniadomu.Zadaniemgraczajestjak
najszybszeuzupełnienieswojejplanszyobrakująceelementy
wpostaciilustracjilubnazw.Wariantygryzawierainstrukcja.
Gruby,lakierowanykarton.

▪ 4 plansze domów A4 w przekroju z wyświetlonymi elementami; 56 żetonów
o wym. 4 x 4 cm, po jednej stronie uzupełnienie obrazka, a po drugiej nazwa
w j. angielskim
z³

39

39 z³
Ubieramy
yko
kot y
NS0984
Zadaniem graczy jest jak najszybsze
ubranie kota na swojej planszy. Sło
wnictwo związane z ubraniem i czę
ściami ciała. Zab awie pom ag a kod
samokontroli w postaci figur geome
tryc znych oraz ruchomy kołowrotek.
Instrukcjazawieralicznewariantygry.

▪ 4 plansze A5; kołowrotek 14,8 x 14,8 cm; ubra
nia: 16 elementów ubrania na podstawie prostoką
ta; 16 żetonów z nazwami ubrań 10 x 5 cm
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Wyposażeniewnętrz
W ramach projektów PO KL możliwe jest kwalifikowanie wydatków objętych
wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których
poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Zasadniczo zatem powinny być to wydatki
związane z zakresem merytorycznym projektu. Cross-financing powinien być
ponadto powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach
danego projektu. Oznacza to, że wydatki dotyczące finansowania krzyżowego,
mogą być ponoszone wyłącznie w ramach kosztów bezpośrednich.
Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż
10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.
W przypadku projektu Indywidualizacja do kosztów cross-financingu zalicza się m.in. zakup:
– sprzętu komputerowego
– mebli i wyposażenia.
za: http://www.efs.wup.poznan.pl/programy/po-kl/faq/ [3.03.2011]

Funkcjonalne,wygodneszafki,którewłatwysposób
możnaprzyporządkowaćindywidualniekażdemu
dzieckuzgrupy.Kolorowedrzwiczkiifrontyszuflad
wykonanezpłytywpastelowychkolorachtęczy.
Wśrodkukażdejskrytkipółka.Sprzedawanerazem
zuchwytami.Drzwiczkiszafekmożnamontowaćwe
długuznanianalewąbądźprawąstronę.

Tęczoweskrytki
–dużymoduł
NS0468
▪ 9 skrytek; wym. 99 x 35 x 112 cm

529 zł
218

wyposażeniewnętrz

355 zł

355 zł

Tęczoweskrytki–małymoduł

Tęczoweskrytki–moduł1

NS0469

NS0468/B

▪ 6 skrytek; wym. 66,5 x 35 x 112 cm

▪ 6 skrytek; wym. 99 x 35 x 81 cm

399 zł

490 zł

490 zł

Tęczoweskrytki–moduł4

Tęczoweskrytki–moduł3

NS0468/C

NS0468/E

NS0468/D

▪ 6 skrytek; wym. 99 x 35 x 112 cm

▪ 3 skrytki; 3 szuflady; wym. 99 x 35 x 112 cm

▪ 3 skrytki; 2 szuflady; wym. 99 x 35 x 112 cm

Tęczoweskrytki–moduł2

335 zł

285 zł

285 zł

Tęczoweskrytki–moduł8

Tęczoweskrytki–moduł7

Tęczoweskrytki–moduł6

NS0468/H

NS0468/G

NS0468/I

▪ 12 półek; wym. 99 x 35 x 81 cm

▪ 12 półek; wym. 66,5 x 35 x 112 cm

▪ 18 półek; wym. 99 x 35 x 112 cm
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Tęczoweskrytki–moduł5
NS0468/F
▪ 8 szafek; w każdej szafce 2 wyjmowane
półki; wym. 130 x 35 x 172 cm

600 zł
Szatniatęczowa
NS0468/A
Funkcjonalne,wygodneszafkina
ubrankaibucikidzieci.Wkażdej
szafceznajdujesięwieszaczekipó
łeczka.Specjalniezaprojektowane
uchwytydootwieraniaorazsympa
tyczne,ażuroweotworywkształcie
misiówimotylkówzapewniająnie
zbędnącyrkulacjępowietrza.

▪ 130 x 35 x 172 cm

600 zł

329 zł

ModułB
NS0469/2
▪ 99 x 35 x 112 cm nowość

220

239 zł

ModułC
NS0469/3
▪ 99 x 35 x 81 cm nowość

239 zł

ModułA
NS0469/1

▪ 66,5 x 35 x 112 cm nowość

NS0497
▪ wym. 75 x 19 x 90 cm

95 zł

Aplikacjadotęczy–duża
NS0498
▪ wym. 90 x 19 x 90 cm

105 zł

wyposażeniewnętrz

Aplikacjadotęczy–mała

221

Różne rodzaje i typy szafek oraz różnorodność
akcesoriów pozwalają zaaranżować wnętrza
zapewniające wygodę, bezpieczeństwo i wspie
rające aktywność dziecka.

KLASYCZNA
Sprawdzona, ciesząca się dużym uznaniem
kolekcja mebli zapewnia funkcjonalność, wygo
dę i bezpieczeństwo. Główną zaletą szafek jest
możliwość tworzenia kolorowych aranżacji
z dużą powierzchnią ekspozycyjną, jak również
liczn ym i pojemn ikami, które poz walają na
porządkowanie i segregowanie niezbędnych
przedmiotów każdego ucznia i przedszkolaka.

Kolor: buk
▪▪ pięć wysokości: 54, 74, 93, 112, 131 cm
Dodatki:
▪▪ pojemniki i kuwety drewniane
▪▪ pojemniki i kuwety kartonowe
▪▪ skrzynia i pojemnik na kółkach
▪▪ drzwiczki
▪▪ aplikacje: fala, igloo, zamek, domek, słonecznik, tulipan, kot, płotek,
zamek i zagroda
Rodzaje szafek:
▪▪ na pojemniki i kuwety
▪▪ z półkami
▪▪ na pojemniki, kuwety i skrzynię
▪▪ z półkami i na skrzynię
▪▪ 2+1
▪▪ 2+1 i na skrzynię
▪▪ narożne
▪▪ rogowe
▪▪ szafa z półkami
▪▪ szafa z półkami i na skrzynię
▪▪ szafa z drzwiami

szafka

na kuwety i pojemniki  84cm
XL
X
L
M
S

329 zł
NK 0705

299 zł
NK 0704

269 zł
NK 0703

219 zł

189 zł

NK 0702

NK 0701

		szerokość 			84 cm
		głębokość 			39 cm
		wysokość:
54 cm
S
M
74 cm
L
93 cm
X
112 cm
XL 131 cm

szafka

z półkami  84cm
XL

pojemniki
sprzedawane
osobno

X
L
M

S

325 zł
NK 0715

224

289 zł
NK 0714

245 zł
NK 0713

220 zł
NK 0712

186 zł
NK 0711

szafka

wyposażeniewnętrz

nakuwety,pojemniki
iskrzynie84cm
XL
X
L
M
S

315 zł
NK0805

289 zł
NK0804

245 zł
NK0803

215 zł

175 zł

NK0802

NK0801





szafka

s zerokość  84cm
głębokość 39cm
w ysokość:
54cm
S
M
74cm
L
93cm
X
112cm
XL 131cm

zpółkami
inaskrzynie84cm
XL

pojemniki
sprzedawane
osobno

X
L
M

S

295 zł
NK0815

265 zł
NK0814

232 zł
NK0813

205 zł
NK0812

172 zł
NK0811

225

szafka
2+1

112cm

XL
X
L
M
S

390 zł
NK 0725

355 zł
NK 0724

310 zł
NK 0723

275 zł
NK 0722

245 zł
NK 0721

		szerokość 		 112 cm
		głębokość 			39 cm
		wysokość:
54 cm
S
M
74 cm
L
93 cm
X
112 cm
XL 131 cm

szafka

2+1 i na skrzynie  112cm
XL

pojemniki
sprzedawane
osobno

X
L
M

S

365 zł
NK 0825

226

315 zł
NK 0824

275 zł
NK 0823

235 zł
NK 0822

215 zł
NK 0821

szafka

wyposażeniewnętrz

zpółeczkami84cm
XL
X
L
M
S

425 zł

NK0735

365 zł
NK0734

325 zł
NK0733

295 zł
NK0732

245 zł
NK0731





szafka

zpółeczkami
inaskrzynie84cm
XL

s zerokość  112cm
głębokość 39cm
w ysokość:
54cm
S
M
74cm
L
93cm
X
112cm
XL 131cm
pojemniki
sprzedawane
osobno

X
L
M

S

395 zł
NK0835

335 zł

NK0834

295 zł
NK0833

265 zł
NK0832

215 zł
NK0831
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pojemnikiikuwety

bardzo
wytrzymałe

43

82

zł

42 kg

zł

33 zł

62 zł

Drewnianymały

Drewnianydu¿y

Kartonoweduże8

Kartonowemałe12

NS0444/kolor

NS0790/kolor

NS0715

NS0714

▪ 35 x 25 x 8 cm

▪ 35 x 25 x 17 cm

▪ 35 x 25 x 17 cm
▪ 8 szt. w 4 kolorach

▪ 35 x 25 x 8 cm

dostępnewkolorach
czerwony

niebieski

zielony

żółty

▪ 12 szt. w 4 kolorach

skrzynie
145

125 zł

zł

Dużaskrzynia
▪ 77 x 35 x 30 cm

228

89 zł

Średniaskrzynia
doszafek2+1
▪ 53 x 35 x 30 cm

Małaskrzynia
▪ 35 x 35 x 30 cm

żółty

NK0614

NK0624

NK0634

zielony

NK0613

NK0623

NK0633

niebieski

NK0612

NK0622

NK0632

czerwony

NK0611

NK0621

NK0631





narożna

s zerokość  39cm
głębokość 39cm
w ysokość:
S
M
L
X
XL

XL
X
L

54cm
74cm
93cm
112cm
131cm

M
S

175 zł 165 zł 145zł
NK0764
NK0763
NK0763

125zł
NK0762

wyposażeniewnętrz

szafka

115 zł
NK0761

szafka





rogowa

s zerokość  67cm
głębokość 67cm
w ysokość:
S
M
L
X
XL

XL
X

54cm
74cm
93cm
112cm
131cm

L
M
S

310 zł
NK0755

285 zł
NK0754

255 zł
NK0753

235 zł
NK0752

199 zł
NK0751
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Seria
Seria+tonaszawyjątkowa
propozycja dla wszystkich
plac ówek edukacyjnych.
Radosna kolorystyka, duża
pojemnośćinaprawdęwiele
miejsca ekspozycyjne go!
Nowakolekcjanaszychmeb
li posiada wszystkie walory
idealnegoproduktudlaszkół
iprzedszkoli.Dziękidużejilo
ściszafek,szufladipółeczek
ekspozycyjnych,któremogą
pomieścićwszystkiepotrzeb
nepomoceedukacyjne,Seria
+jestwyjątkowofunkcjonal
na. Jej ciepła kolorystyka
(łącząca pastelowe barwy
z kolorem naturalnego dre
wna) oraz „lekka” forma
wizualna sprawiają nato
miast,żeświetniepasujedo
wnętrz, w których uczą się
i bawią dzieci. Elementy
zestawudająmożliwośćtwo
rzeniakolorowycharanżacji
i projektowania własnych
układów,copozwalanaper
fekcyjne zagospodarowanie
każdegownętrza.

190 zł

Regałzpółkami
NS1677
▪ 90,5 x 40,5 x 72 cm

400 zł

Szafawysoka
zdwomaparamidrzwi
NS1673
▪ 90,5 x 40,5 x 192 cm

370 zł

Regałzszufladami
NS1674
▪ 90,5 x 40,5 x 132,5 cm

270 zł

Regałzpółkami
iprzegrodą
NS1676
▪ 90,5 x 40,5 x 102 cm

300 zł

Regałdrzwiczkami
NS1675
▪ 90,5 x 40,5 x 132,5 cm

Line+
–zestaw
NS1678
▪ dł. zestawu 452 cm

1 445 zł

230

Szafka
zpółkamiiszufladami
NS1680
▪ 80 x 40 x 116 cm

Szafka
wysoka
NS1682

680 zł

▪ 80 x 40 x 220 cm

Słupekwysoki
zpółkamiiszufladami
NS1681
▪ 40 x 40 x 220 cm

410 zł

400 zł

Szafka
zpółkąiszufladami
NS1679
▪ 80 x 40 x 64 cm

wyposażeniewnętrz

Dużapojemność,nowo
czesna forma wizualna
i stonowana kolorystyka –
seria Swiss to propozycja
mebli,któreidealniespraw
dzązarównowszkolnej
klasie,jakipokojunauczy
cielskimczywnętrzubiuro
wym.Dużailośćpółek,
szufladiszafekorazspe
cjalneprzegródkinasegre
gatorypozwalająprze
chow ywać wszystkie
potrzebne materiały
ipomoceszkolne.Połącze
niebielipłytyztekstura
egzotycznego drewna
orazwyjątkowoestetyczne
wykończeniawkolorze
stalisprawiają,zekolekcja
nadajekażdemuwnętrzu
wyjątkowoprofesjonalny
wyglądisprzyjaatmosfe
rzetwórczejpracyintelek
tualnej.

290 zł

Mebleszkolne–zestaw
NS1683
▪ 280,5 cm

1 670 zł

231

BiurkoPaniKasi
NS0798/kolor

485 zł

KrzesłoISO
SZ0113

Funkcjonalne,estetycznebiurkostwarzaprzyjaznewarunkidopracy.Sprawdzasię
wsaliiwpokojunauczycielskim.Naturalnykolorjasnegobuku,wzbogaconyokleiną
wkolorzestołówikrzesełdladzieci,stwarzaniepowtarzalnyklimatwspółpracy.

▪ wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm,
szer. 54 cm, gł. siedziska 42 cm

▪ wym. 120 x 75 x 76 cm, dostępne w kolorach: czerwony, niebieski, zielony i żółty

nowość

Biurkomenadżera
NS0560/1
Prosteifunkcjonalnebiurkozdużymblatem.Płytaogrubości25
mmzwiększajegostabilnośćipodnosiwaloryestetyczne.

▪ wym. biurka 140 x 80 x 75 cm

BiurkoAli
NS1500
WodpowiedzinaPań
stwa oczekiwania po
wstałolekkie,wygodne
biurko,które„wędruje”
wrazznauczycielempo
saliklasowej.Jegotrwa
łakonstrukcja,funkcjonal
nośćiestetycznywygląd
na długi czas stworzą
przyjazne warunki do
pracy. Biurko posiada
dużąwygodnąszufladę.

299 zł

230 zł

▪ wym. 80 x 48 x 76 cm

SzafkaRTVnakółkach
NS0566
Praktyczna i funkcjonalna. Za
opatrzonaw2parydrzwiczek,
dzięki któr ym przechow ywany
sprzętniejestnarażonynazniszcze
nie(szafkamożebyćustawionarów
nieżwsaligimnastycznej.Wdolnej

Krzesło
obrotowe
SZ0072
▪ wys. 115 cm, szer. 63 cm, szer. sie
dziska 46 cm, gł. siedziska 45 cm,
masa 16 kg

199 zł
nowość
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częściszafkizamontowanapółka.
Wściancetylnejotworynakable.

Szafaubraniowa

▪ wym. wewnętrzne górnej części 70,5
x 52 x 51,5 cm; wym. cał kowity 84
x 57 x 114 cm
zł

Funkcjonalna,dużaszafado
przechowywaniaubrań.Wew
nątrzdrążeknawieszaki.

395

NS0222

▪ wym. 90 x 60 x 202 cm

475

zł

99 zł

Mając na uwadze duże znaczenie
edukacji środ owiskowej, prezentu
jemy serię czterech szafek tema
tycznych. Ekologiczn e drzewka
(dwiechoinkiidwadrzewkaliścia
ste) poz walają w estetyczny
ifunkcjonalnysposóbprezen
tow ać natur aln e zbior y
iokazy.Otworyznajdujące
się w ściankach szafek
nadajądrzewkomlekkości
i poz walają na wkom
ponowaniesięwkażdąprze
strzeń.

495 zł
Drzewo

SK0003
▪ wym. 150 x 132 x 64 cm

wyposażeniewnętrz

Szafki ekologiczne

335 zł

Drzewo
–narożna
SK0004

▪ wym. 150 x 64 cm

315 zł

Choinka
–narożna
SK0002
▪ wym. 65 x 132 cm

465 zł
Choinka

SK0001
▪ wym. 132 x 65 x 131 cm
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Szafkizwierzęta
Kolorowezwierzątkanadają
pomieszczeniomprzedszkol
nymbajkowyklimat.Ichduże
brzuszkieksponujązabawki,
gryipraceplastycznedzieci.
Łatwe w utrzymaniu czysto
ści.Dużadolnapółkamoże
stan owić miejs ce zabaw,
układaniaklockówipuzzli.

295 zł

295 zł

NS0960

NS0959

Kaczuszka
▪ wym. 115 x 55 x 155 cm

Żabka

▪ wym. 112 x 42 x 132 cm

Szafki owoce
Szafki,swoimkształtemikolorem
ożywiąkażdeprzedszkolne
pomieszczenie.Posiadająduże
półki do eksp oz ycji gier,
zabawek,pomocyedukacyj
nych i prac wykonanych przez
dzieci.

395 zł

Gruszka

NS0432
▪ wym. 105 x 54 x 160 cm

395

zł

Słoneczko

234

395 zł

Truskawka
NS0472

▪ wym. 130 x 63 x 155 cm

295 zł

Jabłko

NS0473

NS0433

▪ wym. 158 x 60 x 128 cm

▪ wym. 120 x 52 x 118 cm

zielony

żółty

niebieski

wyposażeniewnętrz

ramadostępnawkolorach

czerwony

czarny

Karolek
▪ Ciesząca się wielkim uznaniem propozycja krzesełek w tradycyj
nym stylu. Metalowy stelaż gwarantuje wytrzymałość, a 5
kolorów (czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny) pozwala
na dobór krzesełek do koloru stołu i wystroju wnętrza.
Wy
▪ godne i łatwe w przechowywaniu – konstrukcja krzesełek
umożliwia nakładanie ich na siebie.
Wy
▪ sokość krzesełka mierzy się od najwyższego punktu
przedniej powierzchni siedziska w linii środkowej. Wyso
kości stołów i krzeseł zgodne z normą PNEN 17291,
2006 oraz PNEN 17292, 2006.

1

0

59 zł
wysokość
szerokość

0

3

2

60 zł

NS0746/kolor

21cm
25cm

1

66 zł

NS1774/kolor
1774/kolor

26cm
cm
25cm
cm

2

NS2775/kolor
NS
2775/kolor

31 cm
31cm
28cm
28
cm

5

4

69 zł

72 zł

75 zł

3

4

5

NS3776/kolor
NS
3776/kolor

NS4777/kolor
NS
4777/kolor

NS5778/kolor
NS
5778/kolor

35 cm
35cm
32cm
32
cm

38 cm
38cm
34cm
34
cm

43 cm
43cm
36cm
36
cm

ZestawdlaZerówki
NK1007

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NK0724 Szafka 2+1 (X) 1 szt.
NK0704 Szafka na kuwety (X) 1 szt.
NK8002 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi 1 szt.
NK8001 Szafa wysoka z parą drzwi 1 szt.
NS0714 Kuwety kartonowe 14 szt.
NS0715 Pojemniki kartonowe 13 szt.
SK0003 Szafka – Drzewo 1 szt.
NS0723 Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem 5 szt.
NS3776 Krzesło Karolek 35/29 26 szt.
długość zestawu: 4,95 m

– zestaw do samodzielnego montażu

5 299 zł
235

stołyklasyczne
Stołyprostokątne,kwadratowe,okrągłe.Sta
bilne,zregulowanąwysokością(wgsystemu
KOMBISTÓŁ)dla4lub6osób.Bardzowygodne
dowszelkichzajęćindywidualnychigrupow ych
zdziećmi.Brzegstołułagodniezaokrąglony,
wykończonyestetycznątaśmąztworzywa.Sy
stemregulacjiwysokościstołówiszerokaoferta
krzesełekpoz walająnaichwłaściw ydobórdo
wzrostudzieci.
StołyposiadająCertyfikatBiuraBadańiCer
tyfikacjiCOBRABIDBBC.Stoły:NS0842,NS
0723,NS0740,NS0741,NS0724,NS0725,
NS0742–Możliwośćłączeniaproponowa
nychstołów.
BlatystołówwykończonesąobrzeżemPVC,
twardymiodpornymnazniszczenia.Zamo
cowanieobrzeżarównozblatemumożliwiała
tweutrzymaniewczystościbrzegustołu.Stoły
posiadająCertyfikatBiuraBadańiCertyfikacji
COBRABIDBBC.

stołyzkolorowym blatem

Stółokrągły
NS0742/kolor
▪ śr. 90 cm; gr. blatu 2cm; cztery wysokości: 40,
46, 52, 58 cm

295 zł

Stółkwadratow y
NS0741/kolor
▪ wym. blatu 75 x 75 x cm; 4 wysokości: 40,
46, 52, 58 cm

275 zł

Stółtrapezow y
Szerokagamakolorów,kształtówpoz walana
stworzeniefunkcjonalnegoibarwnegomiej
scadospoż ywaniaposiłkówbądźstanowiska
dozajęćizabaw.Każdyzmebliposiadare
gulacjęwysokości,którajestdostosowanado
wzrostudzieciiumożliwiapracęwdogodnych
warunkach.
Dla wszystkich stołów zastosowano system
KOMBISTÓŁ,którypoz walanaregulacjęich
wysokościdziękiłatwymwmontażudokręt
kom.
▪ wys. całkowita stołu: 40, 46, 52, 58 cm

NS0738/kolor
▪ wym. blatu: podstawa dłuższa trapezu 110
cm, podstawa krót sza 70 cm, szer. blatu 56
cm, ramiona trapezu 60 cm; 4 wysokości: 40,
46, 52, 58 cm

295 zł

Stółprostokątny
NS0740/kolor
▪ wym. blatu 75 x 120 cm; 4 wysokości: 40,
46, 52, 58 cm

295 zł

Stółsześciokątny
NS0795/kolor
▪ wym. blatu: dł. dwóch boków 75 cm, dł. czte
rech boków 70 cm, dłuższa przekątna 143
cm; 4 wysokości: 40, 46, 52, 58 cm

236
236

445 zł

stoły z kolorowym

obrzeżem
żółty
Stół okrągły
NS 0725/kolor

275

zł

▪▪ śr. 90 cm; gr. blatu 2cm; czter y wysokości: 40, 46,
52, 58 cm

Stół kwadratow y
NS 0724/kolor

265 zł

▪▪ wym. blatu 75 x 75 cm; 4 wysokości: 40, 46, 52,
58 cm

czerwony

Stół trapezow y
NS 0739/kolor

279 zł

▪▪ wym. blatu: podstawa dłuższa trapezu 110 cm,
podstawa krótsza 70 cm, szer. blatu 56 cm, ramiona
trapezu 60 cm; 4 wysokości: 40, 46, 52, 58 cm;

Stół prostokątny
NS 0723/kolor

285 zł

zielony

▪▪ wym. blatu 75 x 120 cm; 4 wysokości: 40, 46, 52,
58 cm

Stół sześciokątny
NS 0796/kolor

425 zł

▪▪ wym. blatu: dł. dwóch boków 75 cm, dł. czterech
boków 70 cm, dłuższa przekątna 143 cm; 4 wysoko
ści: 40, 46, 52, 58 cm

niebieski

Pojemnik
nakółkach

nowość

cm58x39x32

65 zł

KI0014 zniebieskąpokrywą

nowość

KI0017 zfioletowąpokrywą

KI0013 granatow y

KI0015 zpomarańczowąpokrywą

KI0016 zzielonąpokrywą

Pojemnikprzeźroczysty

8l TP 2238
▪ przeźroczysty
▪ 34 x 22 x 15,7 cm

13

zł

12l TP 2233
▪ przeźroczysty
▪ 36 x 28 x 16,7 cm

39 zł
Kosznaśmieci–Żabka
CU 0003
▪ śr. 26, wys. 39 cm; wykonany z tworzywa sztucznego

238

14

zł

31l TP 2232

39 zł
Kosznaśmieci–Tygrysek
CU 0001
▪ śr. 26, wys. 39 cm; wykonany z tworzywa sztucznego

24 zł

▪ przeźroczysty
▪ 46,5 x 36,5 x 25,5 cm

79 zł
Okrągłykosznazabawki
CU 0040
▪ największa śr. 39 cm, wys. 38 cm

nowość

Koszyczkinadrobiazgi

25x16x8cm

2

zł

CU 0007 małyniebieski

CU 0008 małyecru

CU 0009 małyzielony

30x20x11cm

3 zł

CU 0010

średniniebieski

CU 0011

średni ecru

CU 0012

wyposażeniewnętrz

nowość

średni zielony

36x26x15cm

5 zł

CU 0041 dużyniebieski

Koszenaśmieci

CU 0042 dużyecru

CU 0043 dużyzielony

31x23x45cm

nowość

26

zł
niebieski

żółty

czerwony

zielony

TP 0003

TP 0004

TP 0002

nowość

Kufereknaskarby

32 zł

nowość

42 zł

TP 0001

nowość

90 zł

Kufereknaskarbynakółkach

Kufernaskarbynakółkachduży

CU 0013

TP 2013

TP 2228

▪ 46 x 38,5 x 33,9 cm; 29l

▪ 59 x 40 x 47 cm; 55l

▪ 79 x 53 x 44 cm

239

2l KI0001
▪ cm 20x17x10; 2L

13 zł

Pojemnikszkolny
6l KI0002
▪ cm 34x19x12; 6L

18l KI0004
▪ cm 40x34x17; 18L

29 zł

27l KI0005
▪ cm 54x38x16; 27 L

18 zł

57 zł

11l KI0003
▪ cm 37x26x15; 11L

48l KI0006
▪ cm 54x38x30; 48 L

2l KI0007
▪ cm 20x17x10; 2L

25 zł

72 zł

13 zł

Pojemnikwpaski
6l KI0008
▪ cm 34x19x12; 6L

18l KI0010
▪ cm 40x34x17; 18L

240

29 zł

27l KI0011
▪ cm 54x38x16; 27 L

18 zł

57 zł

11l KI0009
▪ cm 37x26x15; 11L

48l KI0012
▪ cm 54x38x30; 48 L

25 zł

72 zł

reprezentanci handlowi
Dolnośląskie
605 672 461

Mazowieckie
605 101 940

Podlaskie
601 212 103

Zachodniopomorskie
695 989 100

Kujawskopomorskie
661 280 017

603 226 323

Pomorskie
605 989 831
607 533 211

Wielkopolskie
605 896 443

Łódzkie
601 321 797
Łódź
Pabianicki
Łaski
Zduńskowolski
Sieradzki

607 347 672
Zgierski
Rawski
Skierniewicki
Skierniewice
Tomaszowski
Kutnowski
Łowicki
Łęczycki
Opoczyński
Brzeziński
Poddębicki
ŁódzkiWschodni
Piotrkowski
PiotrkówTrybunalski
Bełchatowski
Radomszczański
Wieluński
Pajęczański
Wieruszowski

Lubelskie
607 770 869
Lubuskie
691 533 233
Małopolskie
607 347 652
Kraków
Krakowski
Bocheński
Chrzanowski
Miechowski
Myślenicki
Olkuski
Oświęcimski
Proszowicki
Suski
Wadowicki
Wielicki

661 221 545
Brzeski
Dąbrowski
Gorlicki
Limanowski
NowySącz
Nowosądecki
Nowotarski
Tarnów
Tarnowski
Tatrzański

WarszawaŚródmieście
Wołomiński
Garwoliński
Kozienicki
Otwocki
Piaseczyński
Pruszkowski
Warszawa
Miński
Siedlecki
Łosicki
PragaPołudnie
Rembertów
Wawer
Wilanów
Ursynów
Mokotów
Ursus
Włochy
Wesoła

607 432 769
WarszawskiZachodni
Grodziski
Żyrardowski
Grójecki
Białobrzeski
Radomski
Przysuski
Szydłowiecki
Zwoleński
Lipski
Sochaczewski
Bemowo
Białołęka
Bielany
PragaPółnoc
Targówek
Żoliborz
Wola
Ochota

601 630 028
Płocki
Płoński
Nowodworski
Legionowski
Pułtuski
Ciechanowski
Sierpecki
Żuromiński
Mławski
Przasnyski
Makowski
Ostrołęcki
Ostrowski
Wyszkowski
Węgrowski
Sokołowski
Gostyński

Opolskie
695 040 074
Podkarpackie
607 770 482

DE1331.01.11

Poznański
Grodziski
Wągrowiecki
Gnieźnieński
Wrzesiński
Słupecki
Szamotulski
Obornicki
Turecki
Kolski
Koniński
Konin
Czarnkowsko-Trzcianecki
Złotowski
Chodzieski
Wągrowiecki
Pilski

Śląskie
607 068 675
Będziński
Bytomski
Chorzów
Częstochowa
Częstochowski
Gliwice
Gliwicki
Katowickie
Kłobucki
Lubliniecki
Myszkowski
Piekar yŚląskie
RudaŚląska
SiemianowiceŚląskie
Świętochłowice
Tarnogórski
Zabrze
Zawierciański

609 350 038
Rawicki
Leszno
Leszczyński
Wolsztyński
Nowotomyski
Międzychodzki
Gostyński
Kościański
Jarociński
Pleszewski
Krotoszyński
Kalisz
Kaliski
Ostrowski
Ostrzeszowski
Kępiński
Średzki
Śremski

781 990 246
Bielski
Bielsko-Biała
Bieruńsko-Lędziński
Cieszyński
DąbrowaGórnicza
JastrzębieZdrój
Jaworzno
Mikołowski
Mysłowice
Pszczyński
Raciborski
Rybnicki
Rybnik
Sosnowiec
Tychy
Wodzisławski
Żory
Żywiecki

Świętokrzyskie
693 600 677
Warmińskomazurskie
601 212 103
Bartoszycki
Ełcki
Giż ycki
Gołdapski
Kętrzyński
Lidzbarski
Mrągowski
Olecki
Olsztyn
Olsztyński
Piski
Szczycieński
Węgorzewski

605 989 831
Braniewski
Działdowski
Elbląg
Elbląski
Iławski
Nidzicki
Nowomiejski
Ostródzki

Adres

90-248 Łódź
ul. POW 25

Telefon

(042) 630 17 28
(042) 630 04 88

Fax

(042) 632 73 28

Infolinia
801 5555 08
@

poczta@nowaszkola.com

www

www.nowaszkola.com

www.radosna-szkola.org
indywidualizacja.nowaszkola.com

