ul. POW 25
90-248 Łódź
tel. 42 630 17 28
NIP: 725-001-33-78
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

PRACOWNIA MATEMATYCZNA
LICZMANY

TWNS0543

Liczydło na stelażu

339

23

Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne
przemieszczanie go w różne miejsca sali.
Wybierając tę nową ofertę można mieć dwa produkty w jednym.
Możesz zaprojektować pomoc edukacyjną w zależności od potrzeb,
np. z jednej strony Liczydło (NS 0543) z drugiej Tablicę manipulacyjną
(NS 1836); lub Deszcz (NS 1834) z tablicą czarną (NS 1835), lub
w całkowicie innych konfiguracjach.
Możliwości jest wiele, aby skomponować produkt najbardziej
zaspokajający potrzeby dzieci.

Wym. 68 x 60 x 120 cm; stelaż ze sklejki brzozowej z metalowymi
mocowaniami;
rama tablicy z drewna brzozowego.

TKTY0002

Warzywa liczmany

77,00

23

144 szt.; od 3, 5 cm do 5,5 cm; kukurydza, ogórek, bakłażan,
marchewka, papryka i czosnek

TKTY0002W

Karty pracy liczmany
warzywa

27,00

23

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

TKTY0014

Owoce liczmany

55,00

23

6 kolorów i 6 kształtów: winogrono, pomarańcza, banan, porzeczka,
jabłko, truskawka; ok. 108 elem.

TKTY0014W

Karty do liczmany
owoce


27,00

23

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

23

Zwierzątka łączące się ze sobą łapkami i brzuszkami, wykonane z
elastycznego tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera 70 szt. zwierzątek
w różnych kolorach. Z klocków można układać piramidy, okręgi,
układać zwierzątka w rzędy, a także wykorzystywać je do układania
rytmów lub jako liczmany podczas zajęć matematycznych. Wym.: 6 x 6
cm. wiek: 3+

TKTY6475

Zwierzątka. Klocki
złączki

49,00
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Kod

Nazwa

TKTY6475W

Złączki zwierzątka.
Karty pracy

27,00

23

24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

TKTY0009

Zwierzęta 3 wysokości.
Liczmany

86,00

23

108 szt., 3 wysokości zwierząt: od ok. 2,5 cm do ok. 4 cm

TKTY0009W

Karty pracy do
Liczmanów 3 wysokości

27,00

23

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

TKTY7119

Liczmany sześciany

45,00

23

TKTY7119W

Karty do liczmany
sześciany

27,00

23

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

TKLR3372

Liczbowa rodzinka.
Liczmany

97,00

23

72 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

23

6 zwierząt (krowa, owca, koń, kura, świnka i kaczka). Każde ze zwierząt
występuje w sześciu kolorach (zielonym, żółtym, fioletowym,
czerwonym, niebieskim i pomarańczowym); 72 szt.; wym. ok. 2,5 cm

TKLR0180

Zwierzęta. Liczmany

Cena brutto VAT

57,00

Zdjęcie

Opis

4 kolory, 100 szt. Wym. 2 cm

TKMC1145

Misiowa rodzinka.
Liczmany

55,00

23

Misiowa rodzinka to: pan miś (waga 12 g), pani misiowa (waga 8 g) i 4
misiaczki każdy o wadze 4 g. Instrukcja licznych zajęć z misiową
rodzinką. 96 szt.: 16 misiów, 16 misiowych, 64 misiaczki, w zestawie
nie ma walizki

TKTY6336

Liczmany Łańcuch

45,00

23

Uniwersalny materiał do sortowania, przeliczania, mierzenia oraz
tworzenia rytmów. Łączenie ogniwek doskonali zdolności manualne i
koordynację wzrokowo-ruchową. 200 szt. w 4 kolorach; wym. 5 x 7 cm
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TKLR0753

TKTY7211

Nazwa

Karty aktywności.
Misiowa rodzinka

Liczmany Geometryczny
łańcuch

Cena brutto VAT

54,00

26,00

Zdjęcie

Opis

23

Dwustronne karty z zadaniami o określonym stopniu trudności od 1 do
4. Ilustracje na kartach odpowiadają wszystkim cechom, które można
dostrzec na liczmanach (Misiowa rodzinka, MC 1145). Korzystanie z
kart ćwiczy u dziecka m. in. wykonywanie poleceń według instrukcji,
rozróżnianie kolorów, kształci wrażliwość na powtarzające się
sekwencje, rytm oraz logiczne myślenie. 16 kart o wym. 29,3 x 11,3 cm

23

Zestaw kolorowych ogniwek w kształcie figur geometrycznych.
Pozwala na układanie dowolnych ciągów rytmicznych. Łączenie ze
sobą ogniwek doskonali zdolności manualne i koordynację wzrokoworuchową. Dzieci poznają kształty figur geometrycznych. Ogniwa mogą
służyć jako liczmany, można je sortować według koloru, kształtu bądź
rozmiaru. 4 kolory; 40 szt.; wym. od 3 do 7 cm

TKTL9174

Studnia Jakuba. Gra
zręcznościowa

63,00

23

Drążki służą do odtwarzania i układania kształtów: liter, cyfr, znaków,
figur geometrycznych. Umożliwiają tworzenie wielu własnych gier,
poprzez zliczanie, przyporządkowywanie kolorom wartości. 60
drewnianych drążków o śr. 1 cm i dł. 18 cm; 1 drewniana kostka z
kolorowymi ściankami

TKAG3686

Patyczki do liczenia
krótkie

8,00

23

ok. 40 sztuk
długość 59mm

TKTY7210

Patyczki do liczenia
długie

75,00

23

1000 szt., dł.10 cm, 10 kolorów

23

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. od 3 lat; 186 klocków; wym.
pudełka 19 x 17 cm

23

Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. Dzieci mogą
układać je według wzorów umieszczonych na planszach, lub tworzyć
własne kompozycje. 60 patyczków (12 x 4 cm) w czterech kolorach; 8
dwustronnych plansz (wym. 17,5 x 25 cm) z wzorami do układania; 1–2
graczy; od 3 lat

TKFI1510

TKGR0092

Kolorowe liczby. Klocki
matematyczne

Patyczaki. Układanka
edukacyjna

46,00

52,00
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TKNS0390

Nazwa

Liczmany magnetyczne
konstrukcyjne

Cena brutto VAT

169,00

Zdjęcie

Opis

23

Drewniane kolorowe liczmany w formie długich pałeczek, posiadające
na końcach podwójne boczne magnesy, dzięki którym liczmany łatwo
można łączyć w grupy oraz tworzyć z nich różnorodne konstrukcje.
Zestaw zawiera 100 szt. liczmanów o przekroju okrągłym w 5 kolorach
(drewno, niebieski, żółty, czerwony, zielony). Wymiary: śr. 0,8 cm, dł.
30 cm. Wiek: 3+

TKEI0192

Liczmany-żetony

45,00

23

Przezroczysta wersja kolorowych krążków. Niezwykle ekonomiczne i
trwałe liczmany do sortowania, przeliczania i przeprowadzania
prostych działań. Praca z liczmanami pozwalają dzieciom na naukę
matematyki poprzez manipulację konkretnym materiałem. Krążki
można wykorzystać do przeprowadzania ćwiczeń w sortowaniu i
budowaniu rytmów, rozwijając ich spostrzegawczość i zdolność
logicznego myślenia. 1000 szt. w 4 kolorach w plastikowym wiaderku

TTTY0822

Liczymy z guzikami

69,00

23

220 guzików w 5 kolorach; 2 sznureczki z zaciskami plastikowymi; 6
sznurków w 3 kolorach; śr. guzika ok. 4 cm

TKNS4051

Guziczki Figury

59,00

23

200 szt.

TKNS4025

Guziczki różnej
wielkości

67,00

23

200 szt.

TKNS4025W

Karty pracy do
Liczmanów guzików

27,00

23

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

SORTOWANIE
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TKNS0494

Nazwa

Sortuję i liczę. Duży
zestaw magnetyczny

Cena brutto VAT

69,00

23

Zdjęcie

Opis

Zestaw tafelków magnetycznych z warzywami, owocami, kolorami,
cyframi oraz znakami matematycznymi. Tafelki można wykorzystywać
do przeliczania, sortowania, tworzenia wzorów i układania równań,
umieszczając je na tablicy szkolnej lub magnetycznej, gdzie widoczne
są dla wszystkich dzieci w klasie. Do zestawu dołączona jest
rozbudowana instrukcja z wieloma wariantami gier i wieloma
propozycjami edukacyjnych zabaw.
126 tafelków magnetycznych o wym. 5,5 x 5,5 cm
instrukcja.
tekturowe pudełko z blistrem
wiek: 4-8 lat.

TKLR0217

TKLR6216

TKEO1310

Maxi zestaw do
sortowania

Zestaw do sortowania

Sorter obrazków

TKTY9260

Koła do sortowania
duże

TKTY0001

Koła do sortowania
małe

TKTY6723

Miseczki do sortowania
liczmanów

247,00

115,00

129,00

32,00

35,00

29,00

23

Zestaw do zabaw i ćwiczeń matematycznych: sortowania,
porównywania i dopasowywania. Kolorowe elementy i karty zadań
pozwalają ćwiczyć i utrwalać zdobyte umiejętności. 600 liczmanów w
poręcznym opakowaniu.

23

W skład zestawu wchodzą owoce, które wyglądają jak prawdziwe,
koszyczek z przegródkami oraz karty pracy z zadaniami (sortowanie wg
podanej cechy i przeliczanie). 60 szt.; wym. 4 cm, plastikowy koszyk na
owoce (śr. 22 cm), 2 szczypce, 3 karty, od 3 lat

23

W drewnianym pudełku z wieczkiem znajdują się małe kwadratowe
tabliczki z obrazkami, które należy posortować według wzorów
z podłużnych tabliczek tematycznych.8 tabliczek tematycznych np.
cyfry 1–6, cyfry 7–12, figury geometryczne, przyroda, podróżowanie,
zwierzęta itp. dł. 30 cm, 49 plakietek z rysunkami 4,8 x 4,8 cm,
drewniane pudełko o wym. 33 x 15 x 7 cm

23

Wykonane z tworzywa koła stanowią materiał pomocniczy do figur
porównawczych, w ćwiczeniach logicznych lub w zabawie z dowolnymi
liczmanami. Koła można złożyć, co ułatwia ich przechowywanie.
Doskonałe również do zabaw ruchowych. w zestawie: 2 koła
niebieskie, 2 koła czerwone oraz 2 koła żółte; śr. 52 cm; 6 szt.

23

Wykonane z tworzywa, małe koła stanowią materiał pomocniczy
doskonały do zabaw z dowolnymi liczmanami, do sortowania oraz
przeliczania. Koła można złożyć, co ułatwia ich przechowywanie. W
zestawie koła: niebieskie, czerwone i żółte. śr. 25,5 cm; 15 szt.

23

Zestaw 4 miseczek do zabaw i ćwiczeń matematycznych: sortowania,
klasyfikowania, dopasowywania, porównywania zbiorów, kształtów i
kolorów, liczenia itp. 4 miseczki (żółta, zielona, niebieska, czerwona),
śr. 18 cm, gł. 4,5 cm
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Nazwa

TKTP2291

Pojemnik na drobiazgi

TKNS0312

TKNS0541

TK305119

Cylindry

Skrzynka z bryłami

Abak do sortowania

Cena brutto VAT

7,00

49,00

92,00

132,00

Zdjęcie

Opis

23

przeźroczysty z pokrywką, o wym. 20,5 x 17 x 7,4 cm; pojemnik
sprzedawany bez zawartości

23

Cylindry w 4 kolorach i 5 wysokościach do sortowania według 2 cech:
koloru i wielkości. Całość w drewnianej lakierowanej podstawie.
20 cylindrów; wym. podstawy: 23 x 18 cm

23

Skrzynka z wieczkiem, w którym znajdują się otwory na trzpienie
(możliwość wyjmowania ich ułatwia składowanie skrzyneczek). Ćwiczy
koordynację psychoruchową oraz umiejętność sortowania i
przeliczania elementów. 5 trzpieni (dł. 18 cm); bryły w 5 kształtach i 5
kolorach (wym. 3 cm); sznurek; wym. skrzynki: 28 x 11,5 x 7 cm

23

2 podstawy z 5 trzpieniami do nakładania elem. w 10 kształtach i 10
kolorach.
Służy do sortowania przeliczania i manipulowania.
Podstawy mogą być łączone ze sobą.
2 podstawy o wymiarach: 26 x 8 x 12 cm; 100 elem. (śr. 4 cm)

TWNS0539

TKEO1204

TKVO3583

TTMP3150G

Rytmy

Geometryczne rytmy.
Gra edukacyjna

Multiklocki

Morphun Klocki
Matematyczne

125,00

132,00

30,00

105,00

23

Na podstawie kart–modeli o wielkości naturalnej, dziecko odtwarza na
trzpieniu wzór z karty, posługując się drewnianymi formami. Ćwiczy
koordynację psychoruchową, rozróżnianie kolorów i kształtów, rozwija
zmysł obserwacji oraz logiczne myślenie. 36 elem. (3 cm) w 4 kolorach;
2 podstawy o wym. 7 x 7 cm, z trzpieniem o wys. 25 cm; 10
dwustronnych kart o wym. 27 x 5,5 cm

23

Zestaw przeznaczony do układania rytmów. Drewniana skrzyneczka
posiada wysuwane zamykanie oraz 6 otworów na drewniane kołeczki.
W środku skrzyni znajdują się kolorowe drewniane elementy z
otworem w formie różnych figur geometrycznych, drewniane kołeczki
oraz 5 tekturowych tabliczek dwustronnych z wzorami rytmów do
ułożenia. Drewniana skrzynia o wym. 17 x 28 x 6,3 cm, 36 drewnianych
elementów w 6 kolorach i 6 różnych formach o wym. szer. ok. 3,5 cm,
gr. 1,3 cm, 6 drewnianych kołeczków o śr. 1,3 cm i dł. 9 cm, 5
tekturowych tabliczek z wzorami o wym. 12 x 25,5 cm. Wiek: 3+

23

Do zabaw matematycznych ułatwiających zrozumienie podstawowych
działań. Łącząc elementy ze sobą można otrzymać wielokrotność
jednego klocka. Zabawa elementami rozwija wyobraźnię, logiczne
myślenie, ćwiczy precyzję. 100 szt.; wym. kostki 2 x 2 cm

23

Duży zestaw klocków do zajęć matematycznych: nauka liczenia,
porównywanie wielkości i ilości, dodawanie i odejmowanie. Można
łączyć je w dowolny sposób tworząc ciągi liczbowe i słupki. 259 el.
Karty pracy.
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TTMP4361G

Nazwa

Morphun Klocki z
Figurami

Cena brutto VAT

52,00

Zdjęcie

Opis

Na klockach znajdują się cyfry 1–6, 4 podstawowe figury
geometryczne, tarcze zegara z godziną oraz 4 kształty przedmiotów,
roślin i zwierząt. Klocki można segregować pod względem kolorów
i kształtów. Przydatne w nauce kolorów, rozpoznawaniu figur,
tworzeniu zbiorów, przeliczaniu elem. Itp. 66 el.

23

SCHUBITRIX

TKSH2972

TKSH3968

TKSH3960

TKEC0022

Schubitrix. Mnożenie i
dzielenie do 100

Schubitrix. Dodawanie i
odejmowanie do 20

Schubitrix. Dodawanie i
odejmowanie do 100

Magiczne trójkąty. Karty
edukacyjne

64,00

60,00

60,00

69,00

23

Oryginalne układanki edukacyjne. Elementy układanki są trójkątne –
na każdym z boków zapisane są zadania lub odpowiedzi. Zadaniem
dzieci jest takie ułożenie trójkątów, aby dopasować odpowiedzi do
zadań i to w taki sposób, aby wszystkie stykające się elementy
pasowały do siebie wzdłuż każdego boku. Powstała figura umożliwia
szybką samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań. 2
układanki po 24 elementy; łącznie 48 kart (o boku 6 cm) w pudełku z
wkładką do sortowania.

23

Oryginalne układanki edukacyjne. Elementy układanki są trójkątne –
na każdym z boków zapisane są zadania lub odpowiedzi. Zadaniem
dzieci jest takie ułożenie trójkątów, aby dopasować odpowiedzi do
zadań i to w taki sposób, aby wszystkie stykające się elementy
pasowały do siebie wzdłuż każdego boku. Powstała figura umożliwia
szybką samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań. 2
układanki po 24 elementy; łącznie 48 kart (o boku 6 cm) w pudełku z
wkładką do sortowania.

23

Oryginalne układanki edukacyjne. Elementy układanki są trójkątne –
na każdym z boków zapisane są zadania lub odpowiedzi. Zadaniem
dzieci jest takie ułożenie trójkątów, aby dopasować odpowiedzi do
zadań i to w taki sposób, aby wszystkie stykające się elementy
pasowały do siebie wzdłuż każdego boku. Powstała figura umożliwia
szybką samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań. 2
układanki po 24 elementy; łącznie 48 kart (o boku 6 cm) w pudełku z
wkładką do sortowania.

23

Karty do nauki dodawania i odejmowania w zakresie od 1 do 10. Na
kartach z równaniami puste pola należy uzupełnić mazakiem do tablic
suchościeralnych. Karty z trójkątami można użyć jako podpowiedzi. 35
kart laminowanych o wym. 13,5 x 13,5 cm w plastikowym pudełku.
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TKPI9125

TKSH3987

TKTL1064

TKTL1065

Nazwa

Dodawanie i
odejmowanie w
trójkącie

Schubitrix. Rzeczy i
liczby

Piramida M1.
Dodawanie do 100

Piramida M2. Mnożenie
do 100

Cena brutto VAT

25,00

66,00

27,00

27,00

Zdjęcie

Opis

23

Dodawanie i odejmowanie za pomocą trójkątnych puzzli staje się
wyjątkowo łatwe. Każdemu z trójkątów brakuje jednego z rogów.
Zadaniem dziecka jest ułożenie w taki sposób brakującego elementu,
aby działania i wyniki pasowały do siebie. Na każdym trójkącie
znajduje się zabawny obrazek graficzny, który ułatwi dziecku w
odnalezieniu poprawnej odpowiedzi. 75 kartonowych elem., od 4 lat

23

Nowe, oryginalne w formie układanki, w których obowiązują reguły
podobne do gry w domino. Elementy układanki są jednak trójkątne.
Zadaniem dzieci jest takie ułożenie trójkątów, aby wszystkie stykające
się boki pasowały do siebie. Powstała figura umożliwia szybką
samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań. 18
dwustronnych kart o boku 8,6 cm

23

Piramida matematyczna to nieoceniona pomoc, która dzięki swojej
zabawowej formie służy poznawaniu podstaw techniki rachunkowej,
utrwaleniu pojęcia liczby i dodawania. Rozwiązywanie zadań nie służy
jedynie pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej
propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności
formułowania wniosków i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku
działania. Taki model uczenia się sprzyja stymulowaniu uzdolnień
matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność emocjonalną.
Dzięki prawidłowemu rozwiązaniu 45 zadań dzieciom uda się stworzyć
imponującą piramidę, która zrekompensuje wysiłek umysłowy
poniesiony przy dodawaniu.

23

Piramida matematyczna to nieoceniona pomoc, która dzięki swojej
zabawowej formie służy poznawaniu podstaw techniki rachunkowej,
utrwaleniu pojęcia liczby i dodawania. Rozwiązywanie zadań nie służy
jedynie pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej
propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności
formułowania wniosków i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku
działania. Taki model uczenia się sprzyja stymulowaniu uzdolnień
matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność emocjonalną.
Dzięki prawidłowemu rozwiązaniu 45 zadań dzieciom uda się stworzyć
imponującą piramidę, która zrekompensuje wysiłek umysłowy
poniesiony przy dodawaniu.
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TKTL0007A

TKTL0036

Nazwa

Magiczny trójkąt
matematyczny

Zestaw kart do dużego
trójkąta

Cena brutto VAT

60,00

19,00

Zdjęcie

Opis

23

to okrągła, drewniana podstawa z dziesięcioma wgłębieniami. W
komplecie znajduje się 10 krążków dwustronnie oznaczonych liczbami
od 1 do 10 (w kolorze czerwonym i niebieskim) oraz przykładowe karty
pracy. Zaletą Magicznego Trójkąta jest możliwość dokonywania
obliczeń w pamięci, dowolnego manipulowania krążkami, dobierania
różnych wartości, a nawet stosowania „metody prób i błędów”. Taki
sam układ krążków może być zastosowany do uzyskania innego
wyniku.

23

Magiczny Trójkąt łączy w sobie naukę i zabawę. Jest wspaniałym
uzupełnieniem w utrwalaniu umiejętności rachunkowych: dodawania
w zakresie 25, rozkładania liczb na składniki (dwa i więcej), dopełniania
do 10, 20 oraz zadanej liczby, porównywania różnicowego. Karty w
książeczce pogrupowane są według stopnia trudności, co umożliwia
pracę na kilku poziomach w zależności od możliwości dziecka.

DOMINA LICZBOWE

TKTR1186

Domino Mnożenie

164,00

23

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

TTMP3070G

Morphun Domino 3D

37,00

23

Tradycyjne czarno-białe domino w nowej wersji klocków, które można
łączyć ze sobą w dowolny sposób. Łączniki zawarte w zestawie
umożliwiają tworzenie przestrzennych konstrukcji. 72 el.

TKSH3932

Domino Konstrukcje

64,00

23

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. 2 komplety domina po 24 karty,
łącznie 48 kart z grubego kartonu, wym. jednej karty: 10,5 x 5,5 cm

TKTR0533

Domino Zabawa z
mnożeniem

159,00

23

Domino pozwala ćwiczyć mnożenie w formie aktywnej zabawy. 24
kostki domina z grubego tworzywa (0,3 cm); plastikowe pudełko

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE
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Kod

TTLW0105

TTLW0103

TTLW0101

Nazwa

4 wrap-ups. Starter

4 wrap-ups. Mnożenie

4 wrap-ups. Dodawanie

Cena brutto VAT

79,00

93,00

93,00

Zdjęcie

Opis

23

System Wrap-ups to cztery zestawy tabliczek - kluczy będących
propozycją działań matematycznych w zakresie dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wrap-ups może znaleźć szerokie
zastosowanie podczas zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych, jak
również dla dzieci z problemami grafo-motorycznymi. Produkt
wykonany z twardego bezpiecznego tworzywa w różnych kolorach.
Każdy wachlarz składa się z 10 kluczy spiętych ze sobą w całość oraz
sznurka. Klucze w wachlarzu ułożono według wzrostu stopnia
trudności. Rewers wachlarza daje możliwość skontrolowania
poprawności wykonanych działań. Zalety Wrap-ups gwarantują
wspaniałą zabawę i wyjątkowe ćwiczenia matematyczne zarówno dla
indywidualnego ucznia jak i grupy dzieci; poprawiają koordynację
wzrokowo-ruchową; małą motorykę; wpływają na zdolności
logicznego myślenia i wyobraźnię; rozwijają zmysły: wzroku, dotyku,
słuchu; wspomagają automatyczne zapamiętywanie; posiadają
system autokontroli. dł. 15 cm; 4 szt. (każdy zawiera 10 tabliczek):
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

23

System Wrap-ups to cztery zestawy tabliczek - kluczy będących
propozycją działań matematycznych w zakresie dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wrap-ups może znaleźć szerokie
zastosowanie podczas zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych, jak
również dla dzieci z problemami grafo-motorycznymi. Produkt
wykonany z twardego bezpiecznego tworzywa w różnych kolorach.
Każdy wachlarz składa się z 10 kluczy spiętych ze sobą w całość oraz
sznurka. Klucze w wachlarzu ułożono według wzrostu stopnia
trudności. Rewers wachlarza daje możliwość skontrolowania
poprawności wykonanych działań. Zalety Wrap-ups gwarantują
wspaniałą zabawę i wyjątkowe ćwiczenia matematyczne zarówno dla
indywidualnego ucznia jak i grupy dzieci; poprawiają koordynację
wzrokowo-ruchową; małą motorykę; wpływają na zdolności
logicznego myślenia i wyobraźnię; rozwijają zmysły: wzroku, dotyku,
słuchu; wspomagają automatyczne zapamiętywanie; posiadają
system autokontroli. dł. 15 cm; 4 szt. (każdy zawiera 10 tabliczek)

23

System Wrap-ups to cztery zestawy tabliczek - kluczy będących
propozycją działań matematycznych w zakresie dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wrap-ups może znaleźć szerokie
zastosowanie podczas zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych, jak
również dla dzieci z problemami grafo-motorycznymi. Produkt
wykonany z twardego bezpiecznego tworzywa w różnych kolorach.
Każdy wachlarz składa się z 10 kluczy spiętych ze sobą w całość oraz
sznurka. Klucze w wachlarzu ułożono według wzrostu stopnia
trudności. Rewers wachlarza daje możliwość skontrolowania
poprawności wykonanych działań. Zalety Wrap-ups gwarantują
wspaniałą zabawę i wyjątkowe ćwiczenia matematyczne zarówno dla
indywidualnego ucznia jak i grupy dzieci; poprawiają koordynację
wzrokowo-ruchową; małą motorykę; wpływają na zdolności
logicznego myślenia i wyobraźnię; rozwijają zmysły: wzroku, dotyku,
słuchu; wspomagają automatyczne zapamiętywanie; posiadają
system autokontroli. dł. 15 cm; 4 szt. (każdy zawiera 10 tabliczek)
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Kod

TTLW0102

TTLW0104

TKPL1201

TKGK6897

Nazwa

4 wrap-ups.
Odejmowanie

4 wrap-ups. Dzielenie

Matematyczny bączek

Cyfrowe zgadywanki

Cena brutto VAT

93,00

93,00

99,00

82,00

Zdjęcie

Opis

23

System Wrap-ups to cztery zestawy tabliczek - kluczy będących
propozycją działań matematycznych w zakresie dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wrap-ups może znaleźć szerokie
zastosowanie podczas zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych, jak
również dla dzieci z problemami grafo-motorycznymi. Produkt
wykonany z twardego bezpiecznego tworzywa w różnych kolorach.
Każdy wachlarz składa się z 10 kluczy spiętych ze sobą w całość oraz
sznurka. Klucze w wachlarzu ułożono według wzrostu stopnia
trudności. Rewers wachlarza daje możliwość skontrolowania
poprawności wykonanych działań. Zalety Wrap-ups gwarantują
wspaniałą zabawę i wyjątkowe ćwiczenia matematyczne zarówno dla
indywidualnego ucznia jak i grupy dzieci; poprawiają koordynację
wzrokowo-ruchową; małą motorykę; wpływają na zdolności
logicznego myślenia i wyobraźnię; rozwijają zmysły: wzroku, dotyku,
słuchu; wspomagają automatyczne zapamiętywanie; posiadają
system autokontroli. dł. 15 cm; 4 szt. (każdy zawiera 10 tabliczek)

23

System Wrap-ups to cztery zestawy tabliczek - kluczy będących
propozycją działań matematycznych w zakresie dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wrap-ups może znaleźć szerokie
zastosowanie podczas zajęć kompensacyjno-rewalidacyjnych, jak
również dla dzieci z problemami grafo-motorycznymi. Produkt
wykonany z twardego bezpiecznego tworzywa w różnych kolorach.
Każdy wachlarz składa się z 10 kluczy spiętych ze sobą w całość oraz
sznurka. Klucze w wachlarzu ułożono według wzrostu stopnia
trudności. Rewers wachlarza daje możliwość skontrolowania
poprawności wykonanych działań. Zalety Wrap-ups gwarantują
wspaniałą zabawę i wyjątkowe ćwiczenia matematyczne zarówno dla
indywidualnego ucznia jak i grupy dzieci; poprawiają koordynację
wzrokowo-ruchową; małą motorykę; wpływają na zdolności
logicznego myślenia i wyobraźnię; rozwijają zmysły: wzroku, dotyku,
słuchu; wspomagają automatyczne zapamiętywanie; posiadają
system autokontroli. dł. 15 cm; 4 szt. (każdy zawiera 10 tabliczek)

23

Rozwija koncentrację uwagi, sprawność manualną i koordynację
wzrokowo-ruchową. Ułatwia naukę matematyki poprzez możliwość
wykonywania prostych działań matematycznych. drewniana plansza,
wym. 22 x 22 x 3 cm, 2 drewniane bączki o wys. 4 cm

23

Drewniana gra matematyczna, gdzie zadaniem dziecka jest rzut
kostkami do gry i jak najszybsze odszukanie odpowiedników
wyrzuconych oczek na klockach z cyframi. Można też wprowadzić
element dodawania bądź odejmowania oczek. Zabawa pomaga w
utrwaleniu cyfr w zakresie 1–9. wym. 34 x 23,5 cm; 4 kostki; od 6 lat
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Kod

TKAG0011

TKTM1042

TKTM1041

TKZB0006

TKZB0007

Nazwa

Mistrz mnożenia

Bingo. Mnożenie i
dzielenie do 100

Bingo. Dodawanie i
odejmowanie do 100

Mnożę i dzielę. Gry
matematyczne

Matematyczne
rozgrywki. Gry
matematyczne

Cena brutto VAT

32,00

44,00

44,00

51,00

51,00

Zdjęcie

Opis

23

Dziecko nie lubi liczyć? Krzywi się kiedy słyszy słowo matematyka? Gra
"Mistrz mnożenia" pozwoli mu raz na zawsze uporać się z tymi
problemami. Dzięki zabawie w przystępny i przyjemny sposób dzieci
opanują trudną sztukę liczenia. Zabawa oprócz walorów
dydaktycznych pokazuje również, jak można zdrowo rywalizować w
grupie rówieśników. Gra składa się z 70 specjalnie oznaczonych
kartoników.

23

W przystępny, zabawowy sposób przyswajana jest zasada czterech
działań: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W grze
zastosowano działania o różnym stopniu trudności tak, aby wszyscy
uczestnicy mieli w miarę równe szanse. Prowadzący rozdaje uczniom
po jednej karcie z liczbami. Kto pierwszy zakryje wszystkie wolne pola
na swojej karcie zostaje zwycięzcą. Bingo. dwa zestawy kart i
kartoników: jeden dotyczy mnożenia, drugi dzielenia; 10 kart po 6
liczb; 30 dwustronnych kartoników z działaniami

23

W przystępny, zabawowy sposób przyswajana jest zasada czterech
działań: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W grze
zastosowano działania o różnym stopniu trudności tak, aby wszyscy
uczestnicy mieli w miarę równe szanse. Prowadzący rozdaje uczniom
po jednej karcie z liczbami. Kto pierwszy zakryje wszystkie wolne pola
na swojej karcie zostaje zwycięzcą. Bingo. 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)

23

Propozycje 45 gier matematycznych dla dzieci w wieku szkolnym. Gry
rozwijają: umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 100, znajomość
wielokrotności, spostrzeganie i pamięć wzrokową, orientację
przestrzenną, koncentrację uwagi, odporność emocjonalną. 5 plansz
do rozgrywania gier, 19 arkuszy z elementami gier do wycięcia, 2
kostki, pionki, książkę z opisami 45 gier

23

Zestaw gier rozwijających podstawowe umiejętności istotne w uczeniu
się matematyki: rozpoznawanie liczb, poprawne przeliczanie
obiektów, sprawne dodawanie i odejmowanie, porównywanie
liczebności zbiorów, orientację przestrzenną, spostrzeganie i pamięć
wzrokową, koncentrację uwagi. 6 plansz, 40 kart matematycznych do
gry, domino, żetony, 2 kostki i 4 pionki, książeczka z opisem 48 gier
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Kod

TKSH3610

TKRM8050

TKDR0349

TKLP4207

TKMW0818

Nazwa

Tangram matematyczny

Gra Gąsienice

Sudoku

Gra logiczna. Sudoku
magnetyczne

Kółko - krzyżyk

Cena brutto VAT

132,00

275,00

81,00

132,00

27,00

Zdjęcie

Opis

23

Zadanie polega na wykonywaniu działań matematycznych i
zaznaczaniu wyników na magnetycznej tabliczce. Po prawidłowym
rozwiązaniu działań powstaje ciekawy obraz. dwustronna tabliczka
magnetyczna A4, 48 magnetycznych trójkątów, 12 kart z działaniami w
zakresie do 30, 18 kart z działaniami w zakresie do 100, książka z
rozwiązaniami

23

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 rozwijają
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. 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.

23

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. 100 zagadek w 4 poziomach trudności. Gra ćwiczy
logiczne myślenie poprawia pamięć i koncentrację. wym. 20 x 25 x 3
cm

23

Logiczna układanka wykorzystuje zasady gry sudoku. Serię obrazków
należy rozmieścić w tabeli w taki sposób, aby w każdej kolumnie i
każdym wierszu dany obrazek wystąpił tylko jeden raz. Wykonując
ćwiczenia na trzech poziomach trudności dzieci trenują logiczne
myślenie oraz orientację kierunkową na płaszczyźnie. Od 4 lat; 6
magnetycznych plansz (15 x 15 cm); 54 magnetycznych tafelków (w 3
seriach po 18 obrazków każda); instrukcja

23

Znana gra w wersji podłogowej. Wykonana z lekkiej pianki.
- 12 szt. o wym. 15cm
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TKBA0151

TKDP0046

Nazwa

Kółko i krzyżyk 3D

Lekcjotek@
Matematyka program
dydaktyczny dla
nauczycieli

Cena brutto VAT

42,00

199,00

Zdjęcie

Opis

23

Gra strategiczna-przestrzenna rozgrywana przez dwóch graczy. Wersja
3D pozwala bawić się na 3 płaszczyznach: pionowym, poziomym i
ukośnym. Ciekawa zabawa bez kartek i rysunków. plastikowa
podstawa 28 kulek (14 czerwonych 14 żółtych)

23

Multimedialne zasoby i scenariusze na tablicę interaktywną i rzutnik.
Seria Lekcjotek@ została stworzona z myślą o prowadzeniu lekcji z
tablicą interaktywną lub rzutnikiem. To narzędzie pracy nowoczesnego
nauczyciela, który otrzymuje nie tylko najlepsze na rynku
oprogramowanie, lecz także bogatą bazę pomysłów na prowadzenie
zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Lekcjotek@ to
jedyny na rynku program, który pozwoli wykorzystać potencjał tablicy
interaktywnej w 100%! Jedną płytę można zainstalować na sześciu
stanowiskach. Nauczyciel otrzymuje: gotowe lekcje oraz zasoby
edukacyjne zgodne z nową podstawą programową, możliwość
przygotowania lekcji według własnego pomysłu, narzędzia
umożliwiające dogodne zapoznanie się z materiałami
multimedialnymi, a następnie zaprezentowanie finalnej i
dopracowanej wersji uczniom, wsparcie w postaci m.in. filmów
instruktażowych (np. obsługa tablicy interaktywnej, praca z
programem), scenariuszy zajęć wbudowanych w aplikację oraz
„Pomysłów na lekcję” w formie drukowanej. Uczeń dostaje: atrakcyjną
i nowoczesną lekcję, podczas której staje się aktywnym uczestnikiem,
połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału z
interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym przyswaja wiedzę szybko i
efektywnie, interaktywne ćwiczenia oraz doskonałe wizualnie i
merytorycznie materiały, które mobilizują do nauki i rozbudzają
zainteresowania. Nauczycielom, którzy korzystają w swej pracy z
tablicy interaktywnej, proponujemy odkrycie serwisu
www.nauczyciel.pl, gdzie znajdą ponad 16 000 multimedialnych
zasobów edukacyjnych najwyższej jakości. zawiera: 36 zagadnień wraz
z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i
elektronicznej (pliki PDF), 115 animacji, symulacji i ilustracji, prawie 70

KOSTKI

TKEI0101

Wielofunkcyjne
magnetyczne kostki
dydaktyczne małe

TTEI0106

Wielofunkcyjne
magnetyczne kostki
dydaktyczne duże

TKEI0051

TKEI0056

Walizka kostek

Kostki do gry w
wiaderku

61,00

149,00

129,00

84,00

23

Zestaw magnetycznych kostek z możliwością pisania na każdej ściance
mazakiem sucho ścieralnym. Kostki mogą być wykorzystywane w grach
dydaktycznych. Do nauki literek, cyferek albo zabawach językowych.4
szt.; w czterech kolorach; bok 5 cm

23

Zestaw magnetycznych kostek z możliwością pisania na każdej ściance
mazakiem sucho ścieralnym. Kostki mogą być wykorzystywane w grach
dydaktycznych. Do nauki literek, cyferek albo zabawach językowych.4
szt.; w czterech kolorach; bok 11 cm

23

Walizka z tworzywa sztucznego zawiera 14 różnych typów kostek, od
tradycyjnych i wielościennych po puste do zapisu według potrzeb.
Wkładka w walizce zaprojektowana tak, aby po zakończeniu zajęć
można było zauważyć brak kostek oraz wygodnie je przenosić. 162
kostek w 14 rodzajach: zamykana walizka z wkładką; wym. 34,5 x 27 x
7 cm

23

Wysokiej jakości plastikowe kostki oczkowe idealnie nadające się do
większości gier planszowych. Mocno zaokrąglone narożniki – szer.
ścianki 15 mm. Wykonane z dobrej jakości tworzywa sztucznego.
Zapakowane w plastikowe wiaderko. 100 szt. w pięciu kolorach
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Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKVO3549

Duże kostki do gry 1–6

23,00

23

Kostki zostały wykonane z tworzywa sztucznego, doskonałe do zabaw
w grupie. Łatwe w utrzymaniu w czystości. wym. ok. 10 cm

TKVO3546

Duże kostki do gry 1–12

22,00

23

Kostki zostały wykonane z tworzywa sztucznego, doskonałe do zabaw
w grupie. Łatwe w utrzymaniu w czystości. wym. ok. 10 cm

TKVO3596

Duże kostki do gry z
kolorami

23,00

23

Kostki zostały wykonane z tworzywa sztucznego, doskonałe do zabaw
w grupie. Łatwe w utrzymaniu w czystości. wym. ok. 10 cm

WSNS1887

Kostka z kieszonkami

89,00

23

Lekki sześcian z pianki, obszyty trwałą tkaniną. Na każdej ściance
znajduje się kieszonka z przezroczystego tworzywa. Kostka może służyć
do zabaw językowych, matematycznych lub losowych w zależności od
rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach. dł. boku 20 cm

WSNS1936

Kreatywne kostki
matematyczne z
oczkami

105,00

23

bok sześcianu 30 cm

WSNS1935

Kreatywne kostki
matematyczne z cyframi

105,00

23

bok sześcianu 30 cm

TKNS1886W

Karty pracy do kostki z
kieszeniami

27,00

4 zestawy kart o tematyce: emocje, kolory, ułamki, kropki
dostosowane wielkością do sześcianu z kieszeniami.

23

24 szt. wym. 11 x 11 cm

TKNS4201

Karty pracy do
Sześcianu
z kieszonkami. Zestaw 2

TKNS4205

Karty pracy do
Sześcianu
z kieszonkami. Zestaw 3

27,00

27,00

23

4 zestawy po 6 kart o tematyce: ćwiczenia fizyczne, symbole
z kolorami, owoce, oraz kropki dostosowane wielkością do sześcianu
z kieszeniami. 24 szt.; wym. 11 x 11 cm

23

4 zestawy po 6 kart o tematyce: zabawki, pacynki rodzina, Święta
Bożego Narodzenia i emocje dostosowane wielkością do sześcianu
z kieszeniami. 24 szt.; wym. 11 x 11 cm
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Nazwa

Zdjęcie

Opis

23

Samodzielne urządzenie, które oferuje nieograniczone działania
matematyczne. Wymienne symbole pozwalają nauczycielowi
pracować z uczniami na różnym poziomie ich umiejętnosci. wym. 7 x 7
cm.

22,00

23

Duża kostka z lekkiej sztywnej pianki. Do gier i zabaw grupowych w
których wszystkie dzieci mogą zobaczyć wyrzuconą ilość oczek. 1 szt.;
dł. boku 16 cm

Magnetyczne krążki i
znaki arytmetyczne

175,00

23

80 krążków niebiesko-czerownych; 20 krążków ze znakami
arytemtycznymi; śr. 5 cm; tacka do przechowywania

Pionki i kostki

12,00

23

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

TKIV1859

Edukacyjna kostka
matematyczna

TKAN5971

Edukacyjna kostka
piankowa

TKVO1756

TKNS3003

TKVO5213

Cena brutto VAT

Zestaw do liczmanów z
10 tabliczkami


34,00

69,00

Tabliczki odporne na ścieranie, po jednej stronie są kółka z numerami
a po drugiej puste kółka. W połączeniu z żetonami VO5212. Tabliczki
wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone do układania
żetonów. Tabliczki po jednej stronie posiadają puste pola o śr.25 mm
po drugiej zaś liczby od 1 do 20. Pomocne przy nauce dodawania,
odejmowania, wprowadzaniu pojęć liczb parzystych i nieparzystych.

23

10 szt.
wym. dł. 30 cm
Do wyczerpania stanów magazynowych.

Dwustronne żetony do plansz Przekraczanie progu dziesiątkowego
TKVO5212

Żetony - zestaw
klasowy, 400 szt


94,00

23

• śr. 25 mm
Zestaw klasowy 400 liczmanów

LICZYDŁA

TKAG4423

Liczydło

13,00

23

wys. 14 cm; szer. 10 cm

www.nowaszkola.com
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TKSH2246

TKFI1530

TWNS0543

Nazwa

Kulkowe liczydło

Koralikowe liczydło

Liczydło na stelażu

Cena brutto VAT

67,00

59,00

339,00

Zdjęcie

Opis

23

Umieszczone w listwie z tworzywa, zawiera 20 kulek, po 10 w każdym z
kolorów (czerwony/niebieski). Aby zaznaczyć na nim wybraną ilość
wystarczy lekki ruch ręki w celu przekręcenia odpowiedniej ilości
koralików na drugą stronę. Budowa liczydła zapobiega gubieniu
elementów i gwarantuje trwałość podczas eksploatacji. wym. 22 x 6 x 2
cm

23

Całość umieszczona jest w estetycznym pudełku-walizce
(umożliwiającej łatwe przenoszenie i trwałe przechowywanie). Liczydło
ułatwia kształtowanie pojęcia liczby we wszystkich jej aspektach
przedstawia zasady dziesiątkowego układu pozycyjnego oraz doskonali
wykonywanie 4 działań matematycznych. kolorowe koraliki (po 10 szt.
w kolorze niebieskim żółtym czerwonym zielonym); 4 kompletów
trzpieni z tworzywa po 4 szt. z każdej wysokości stabilnej podstawy z 4
otworami; wym. pudełka 19 x 17 cm

23

Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne
przemieszczanie go w różne miejsca sali.
Wybierając tę nową ofertę można mieć dwa produkty w jednym.
Możesz zaprojektować pomoc edukacyjną w zależności od potrzeb,
np. z jednej strony Liczydło (NS 0543) z drugiej Tablicę manipulacyjną
(NS 1836); lub Deszcz (NS 1834) z tablicą czarną (NS 1835), lub
w całkowicie innych konfiguracjach.
Możliwości jest wiele, aby skomponować produkt najbardziej
zaspokajający potrzeby dzieci.

Wym. 68 x 60 x 120 cm; stelaż ze sklejki brzozowej z metalowymi
mocowaniami;
rama tablicy z drewna brzozowego.

TKTL9178

Korale matematyczne
100 szt.

23,00

23

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 czerwona farba, którą pomalowane są korale, jest
nieszkodliwa dla zdrowia. Potwierdza to atest Państwowego Zakładu
Higieny. 100 drewnianych korali w kolorze czerwonym (50) i
niebieskim (50).
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Nazwa

TKTL1059

Korale matematyczne
20 szt.

TKTL1058

Wieszak na korale
matematyczne

TKSH2427

TTEF0001

TKPP0106

TTTT6000

Tabliczka mnożenia

Dodawanie
odejmowanie mnożenie
dzielenie. Zestaw
elastycznych tabliczek

Plansze Tabliczki
mnożenia

Bawimy się liczbami Plansza magnetyczna
Adaptaboard

Cena brutto VAT

21,00

39,00

169,00

39,00

65,00

119,00

Zdjęcie

Opis

23

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 czerwona farba, którą pomalowane są korale, jest
nieszkodliwa dla zdrowia. Potwierdza to atest Państwowego Zakładu
Higieny. 20 drewnianych korali w kolorze czerwonym (10) i niebieskim
(10).

23

Estetycznie wykonany z drewna, na 30 sznurków korali. W klasie
przymocowany jest do ściany, przez co korale utrzymywane są w
należytym porządku i są łatwo dostępne.

23

Nowa oryginalna tarcza z tabliczką mnożenia z ruchomymi
elementami. Pomoże w nauce mnożenia i dzielenia. Kwadraty liczb np.
4, 9, 16, 25 oznaczone kółkiem. wykonana z trwałego plastiku; wym.
21,5 x 21,5 cm

23

Elastyczne tabliczki matematyczne, które swoją nową ciekawą formą
zachęcają do nauki. Pomagają rozwijać umiejętności związane z
podstawowymi operacjami matematycznymi: dodawnie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Dzieci składają elastyczne tabliczki
w dowolny sposób by przyswajać sobie materiał mniejszymi etapami.
produkt wykonany z trwałego elastycznego tworzywa, które można
myć wodą z mydłem; wym. 20 x 20 cm; 4 szt.

23

Tabliczka mnożenia na planszach z zabawnymi postaciami zachęcają
do utrwalania tabliczki mnożenia, co dla niektórych uczniów jest
prawdziwym wyzwaniem. Każdy zabawny stworek przedstawia
działania na mnożenie innej liczby w zakresie od 0 do 12. Zaletą jest to,
że plansze mogą być używane osobno, co ułatwia skoncentrowanie się
na mnożeniu danej liczby. Aplikację można przykleić za pomocą
zwykłej dwustronnej taśmy biurowej. wykonane z tektury; 13 plansz;
wym. 29 x 42 cm

23

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 podstawowych operacji
matematycznych. Magnetyczne zestawy sprzedawane osobno. Plansza
wyposażona w otwory do wieszania na ścianie. wym. 38 cm x 47,5 cm
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TTTT6001

TTTT6013

TTTT6012

Nazwa

Bawimy się liczbami Zestaw elementów
magnetycznych "liczby"
do tablic Adaptaboard

Mnożenie i dzielenie.
Zestaw elementów
magnetycznych

Dodawanie
i odejmowanie. Zestaw
elementów
magnetycznych

Cena brutto VAT

82,00

96,00

99,00

Zdjęcie

Opis

23

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 podstawowych operacji
matematycznych. Magnetyczne zestawy sprzedawane osobno. Plansza
wyposażona w otwory do wieszania na ścianie. 110 elem. z cyframi od
1 do 110; 20 kolorowych elem. maskujących; 1 dwustronna karta
pracy; instrukcja

23

magnetyczne elementy: 100 elem. kolorowych z cyframi od 1 do 100;
110 elem. niebieskich z cyframi od 0 do 10; 30 elem. ze znakiem x ; 30
elem. ze znakiem = ; 10 elem. ze znakiem .–. ; 10 elem. ze znakiem + ;
20 pustych tafelków9 kart pracy; instrukcjaZestawy elementów
magnetycznych. Seria pomocy dydaktycznej w formie dużej
magnetycznej planszy (TT 6000) oraz zestawów magnetycznych
elementów (TT 6001, TT 6012 i TT 6013) do ćwiczeń z zakresu
podstawowych operacji matematycznych. magnetyczne zestawy
sprzedawane osobno; plansza

23

magnetyczne elementy: 100 elem. zielonych z cyframi; 110 elem.
niebieskich z cyframi od 0 do 10; 30 elem. ze znakiem + ; 20 elem. ze
znakiem - ; 30 elem. ze znakiem = ; 20 pustych tafelków9 kart pracy;
instrukcjaZestawy elementów magnetycznych. Seria pomocy
dydaktycznej w formie dużej magnetycznej planszy (TT 6000) oraz
zestawów magnetycznych elementów (TT 6001, TT 6012 i TT 6013) do
ćwiczeń z zakresu podstawowych operacji matematycznych.
magnetyczne zestawy sprzedawane osobno; plansza

Nowość 2016

UŁAMKI, PROCENTY

23

Dwustronne, miękkie plansze do porównywania ułamków zwykłych,
dziesiętnych oraz procentów. Można zaginać je w dowolnych
miejscach. Wykonane z trwałego, elastycznego tworzywa. Można je
czyścić przecierając wilgotną ściereczką. 4 szt.wym. 20 x 20 cm

Nowość 2016

Nowość 2016

Nowość 2016

TKEF0002

Ułamki. Tabliczka
elastyczna

TKVS0011

Potęgowanie i
pierwiastkowanie

38

23

Karton kredowy o gramaturze 250g. Plansza jest ofoliowana i
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
Format 70 x 100cm

TKPP4125

Ułamki w kole. Plakat

12

23

wym. 56 x 43 cm

67
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TKPP7749

TKIV1750

TKIV1760

TKLR7313

TKLR5062

TKVO1940

TKLR8331

Nazwa

Ułamki demonstracyjne

Ułamki w kwadracie

Ułamki w kole

Owocowe ułamki.
Pomoc matematyczna

Ułamkowa pizza
magnetyczna

System dziesiętny

Ułamkowa pizza

Cena brutto VAT

99

39,00

30,00

105,00

77,00

72,00

34,00

23

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

Kolorowe segmenty o różnej wielkości nakładane na trzpienie w prosty
i przejrzysty sposób pokazują zależności pomiędzy ułamkami (1, 1/2,
Nowość 2016
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12). 51 elem., podstawa o wym. 36 x 7 x
13,5 cm

23

Zestaw pomaga uzmysłowić dziecku, że ułamki to część całości.
Zawiera 7 kwadratów podzielonych na 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 w kilku
kombinacjach i cały kwadrat. Elementy wykonane z tworzywa,
umieszczone w solidnym, przezroczystym pudełku. wym. 10 cm

23

Zestaw zawiera 9 kolorowych kół z tworzywa, podzielonych na 1/1,
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Zestaw w sposób bardzo
konkretny ułatwia pojęcie tezy, że ułamki są częściami całości. W ten
sposób abstrakcja staje się konkretna i przyswajalna dla dzieci. śr. 10
cm; pudełko z tworzywa

23

Ułamki przedstawione w formie magnetycznych figurek 5 różnych
owoców, umieszczonych w plastikowej miseczce. Każdy z owoców,
składa się z różnej ilości kawałków, które dla ułatwienia zostały
odpowiednio ponumerowane. Liczba pestek na poszczególnych
kawałkach również odpowiada wartości znajdującej się na nim cyfry.
Owoce oraz miseczka wykonane z tworzywa sztucznego. Wym.
miseczki: śr. 20 cm, wys. 10 cm, śr. pomarańczy 7,5 cm, wiek: 3+

23

Pizze wykonane są z niezniszczalnej folii magnetycznej, dlatego łatwo
je umieszczać na wszystkich powierzchniach magnetycznych. W
zestawie znajduje się 6 różnych pizz: jedna w całości, i pięć
podzielonych na różnej wielkości kawałki (2, 3, 4, 6 i 8) - łącznie 24
części. Każda pizza ma nadrukowane zapisy ułamka zwykłego. śr. pizzy
20 cm

23

Kostki do nauki sortowania, przeliczania, dodawania i odejmowania. 4
kolory: czerwony, żółty, zielony i niebieski; 100 kostek (1 x 1 cm); 10
pałeczek (1 x 10 x 1 cm); 10 płaskich płytek (10 x 10 cm); 1 duży blok
(10 x 10 cm)

23

Zabawa w rozpoznawanie i prawidłowe nazywanie części ułamkowych.
4 dwustronne plansze (wym. 16,5 x 20 cm) do gry czekają na
zapełnienie kawałkami pizz o różnych wielkościach. Natomiast
dwustronna ruletka wyznacza ułamek, który dziecko musi odszukać na
swojej planszy i zakryć żetonem. 36 szt.; dd 6 lat
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Kod

TKLR2794

Nazwa

Mata z ułamkami

Cena brutto VAT

99,00

Zdjęcie

Opis

23

Mata z listwami ułamkowymi w 9 kolorach, przedstawiająca części
ułamkowe: 1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/8,1/10 i 1/12. Każdy ułamek jest z
kompletem części aby można było ułożyć z niego całość. 9 listw
ułamkowych = 51 elementów, wym. maty 50 x 67,5 cm.

TKVO6478

Ułamki na magnesie

372,00

23

Zestaw demonstracyjny do ćwiczeń klasowych. Ułamki wykonane są z
folii magnetycznej w 9 kolorach. Każda część ułamkowa jest w innym
kolorze: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. całość listwy ma
wym. 100 x 10 cm

TKLN0054

Ułamki puzzle

32,00

23

wym. 36,5 x 28,5 cm

TKVO8518

Kolorowy system
dziesiętny. Karty

52,00

23

Doskonała pomoc matematyczna do nauki jedności, dziesiątek i setek.
Dzieci poznają prawidłowy zapis liczb i system dziesiętny. W obrazowy
sposób rozwiązują zadania dodawania, odejmowania, mnożenia oraz
dzielenia. Kontrolują swoje pisemne zadania i prezentują obliczenia.
Każdy przedział jest oznaczony również innym kolorem. Karty dają
wiele możliwości do zabawy i ćwiczeń. wym. 23,5 x 10 cm

TKVO9876

Matematyczna
przekładanka

29,00

23

Doskonała pomoc matematyczna do nauki jedności, dziesiątek i setek.
wym. 22 x 13 cm

TKTY9281

Ułamki tabliczka

34,00

23

Listwy reprezentujace części ułamkowe. 51 kolorowych elementów z
tworzywa, wym.23 x 20,5 cm

23

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. 1 geoplan o wym. 21
x 21 cm; gumki; 10 kół o śr. 10 cm podzielonych na części

TKTY6525

Zestaw geometryczny

50,00
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TKLR3243

TKLR1769

Nazwa

Ułamki

Magnetyczne koło

Cena brutto VAT

145,00

172,00

Zdjęcie

Opis

23

Podstawowa pomoc dydaktyczna do nauki ułamków. Zwiera 3
ruchome moduły z zapisem ułamków zwykłych, dziesiętnych i
procentów. Czwarty moduł obrazowo przedstawia ułamek w kole. 4
moduły, każdy o wym. 6 x 6 cm

23

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. magnetyczne koło o śr. 40 cm, 3
dwustronne plansze
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PIENIĄDZE

TKNS0303

Demonstracyjne
monety i banknoty
magnetyczne

188,00

23

Pomagają zapamiętać wartości poszczególnych banknotów i monet
oraz porównywać je i przeliczać. Bardzo pomocne przy wykonywaniu
zadań matematycznych, a dzięki swym dużym rozmiarom i
własnościom magnetycznym, można umieścić ja na tablicy szkolnej.
Pomoc edukacyjna dla całej klasy. Zezwolenie NBP. W zestawie znaki
matematyczne: +, -, x, :, =. 81 elem. śr. monet od 6,4 mm do 9,6 cm,
wym. banknotów: od 20 x 10 do 24 x 12 cm.

TKVO2832

Zestaw Euro

172,00

23

Zestaw monet i banknotów umożliwiający dzieciom, poprzez zabawę
poznanie wzoru waluty Euro, nabycie umiejętności odliczania
określonych kwot oraz dokonywanie podstawowych działań
arytmetycznych. 65 banknotów; 100 monet

TKDN2658

Stemple Euro

39,00

23

Zestaw monet i banknotów dzięki którym dzieci poznają walutę
europejską. Mogą służyć do nauki liczenia np. podczas przyjemnej
zabawy w sklep. 15 szt.; wym. stempli: 7,4 x 4 cm oraz 3,6 x 2,9 cm

23

Zestaw monet z tworzywa umożliwiających poprzez zabawę poznanie
wartości pieniądza, nabycie umiejętności odliczania określonych kwot
oraz dokonywanie podstawowych działań arytmetycznych. 100 monet:
10 monet o nominałach od 2 gr do 5 zł i 20 monet 1 gr

23

Kopia banknotów o nominałach 200, 100, 50, 20 i 10 złotych (po 25
sztuk) doskonała pomoc w nauce rozpoznawania liczenia i operowania
pieniędzmi. Banknoty to również cenny rekwizyt do gier i zabaw
związanych z obrotem pieniędzmi. 125 szt.

TKZS0005

TKAL0028

Monety z tworzywa

Banknoty polskie

53,00

18,00

FIGURY I BRYŁY

TKTY8720

Geometryczne
konstrukcje. Klocki
matematyczne

27

23

Elastyczne patyczki do budowania figur geometrycznych, łączące się ze
Nowość 2016
sobą zatrzaskami. 72 szt. 6 długości w 6 kolorach

www.nowaszkola.com

nowaszkola.com
Kod

Nazwa

TKPP0494

Siatki geometryczne.
Modele do składania

TKTY0406

Bryły geometryczne
pełne

Cena brutto VAT

30

139,00

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

23

36 szt. o wym ok. 15 cm, wykonane z papieru

Nowość 2016

23

Wielkie kolorowe bryły doskonałe jako zestaw demonstracyjny do
prezentacji całej klasie przez nauczyciela. bryły wykonane są z
estetycznego i trwałego tworzywa; 17 szt.; 4 kolory; bok najmniejszego
sześcianu 5,3 cm; bok największego sześcianu 10, 4 cm

TKTY0405

Bryły geometryczne
transparentne

145,00

23

Wielkie transparentne bryły z zaakcentowaną kolorystycznie
przezroczystą, zdejmowaną podstawą. Doskonałe jako zestaw
demonstracyjny do prezentacji całej klasie przez nauczyciela.
Otwierana podstawa umożliwia eksperymentalnie badać objętość brył
poprzez nasypanie dowolnego materiału lub nalanie wody. bryły
wykonane są z estetycznego i trwałego tworzywa; 17 szt.; bok
najmniejszego sześcianu 5,3 cm; bok największego sześcianu 10,4 cm

TKMW0922

Edukacyjne bryły
piankowe

29,00

23

Kolorowe bryły geometryczne wykonane z pianki. 7 szt.

23

Bryły pomagają dziecku zrozumieć takie pojęcia jak: objętość, obwód,
powierzchnia i symetria. 10 brył z przeźroczystego tworzywa o wym.
7,5 cm: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup
trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o
podstawie kwadratu; 10 siatek z kolorowego tworzywa

23

Doskonałe do ćwiczeń: układanie mozaiki, obrysowywanie,
komponowanie ornamentów z poznanych figur, rozpoznawanie
różnych kształtów geometrycznych w zarysach brył czy wielokątów.
Ćwiczenia takie dają uczniom możliwość rozbudzania twórczego
myślenia, zauważania i badania różnych własności figur
geometrycznych, np. równe boki kwadratu. 15 różnych figur

23

Doskonałe do ćwiczeń: układanie mozaiki, obrysowywanie,
komponowanie ornamentów z poznanych figur, rozpoznawanie
różnych kształtów geometrycznych w zarysach brył czy wielokątów.
Ćwiczenia takie dają uczniom możliwość rozbudzania twórczego
myślenia, zauważania i badania różnych własności figur
geometrycznych, np. równe boki kwadratu. 20 szt.

TKLR0921

TKNN1151

TKNN1153

Bryły geometryczne
składane z siatkami

Tangram szkolny.
Elementy

Tangram szkolny.
Plansze

125,00

24,00

58,00

www.nowaszkola.com
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Kod

TKTY0003

Nazwa

Pentomino. Logiczna
układanka

Cena brutto VAT

79,00

23

Zdjęcie

Opis

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. 60 elementów w 6
kolorów po 12 szt.; wykonane z tworzywa sztucznego

24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm,
TKTY0003W

TKIV5865

TKGR0429

TKNS3015

TKFI1560

Karty pracy do
Pantomino

Figury geometryczne

Figuraki. Matematyczna
układanka.

Figury geometryczne na
magnesie

Figury porównawcze 48
elem.

27,00

43,00

39,00

47,00

42,00

23

tekturowe pudełko,
blister

23

Zestaw 10 plastikowych ramek z wkładami o różnym kształcie do
ćwiczeń w precyzji odrysowywania kształtów, w zadaniach
matematycznych, w poznawaniu kształtów figur. Figury posiadają
uchwyt, co ułatwia manipulację nimi. wym. 14 x 14 cm

23

Rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych (w 6 kolorach i 4
kształtach). Karty drukowane są obustronnie. Awers stanowi rysunek
Smoka Obiboka, w otoczeniu, którego ukryte są figury, rewers –
rysunek ułożony z samych figur. 4 dwustronne karty o wym. 24 x 16
cm; 2 szablony do odrysowania; 72 kolorowe elem.; kostka z
kolorowymi oczkami; kostka z figurami geometrycznymi; instrukcja; dla
1–4 graczy; od 3 lat

23

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
pojęcia: wielkości, koloru, ilości i kształtu. 80 kolorowych figur; taśma
magnetyczna

23

Całość umieszczona w pudełku-walizce umożliwiającej łatwe
przenoszenie i trwałe przechowywanie. Zestaw do ćwiczeń: logicznego
myślenia sortowania według koloru kształtu wielkości i grubości
przeliczania porównywania. 48 elem. w 4 kształtach, 3 kolorach, 2
rozmiarach i 2 grubościach; max. dł. boku 8 cm; grubość 6 mm; walizka
o wym. 19 x 17 cm
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Kod

TKTY0007

TKVO8151

TKVO8152

TKVO2182

Nazwa

Figury porównawcze 60
elem.

Karty płaskich modeli.
Zestaw konstrukcyjny
modeli

Karty przestrzennych
modeli. Zestaw
konstrukcyjny modeli

Zestaw konstrukcyjny
modeli

Cena brutto VAT

42,00

58,00

58,00

137,00

Zdjęcie

Opis

23

Całość umieszczona w pudełku-walizce umożliwiającej łatwe
przenoszenie i trwałe przechowywanie. Zestaw do ćwiczeń: logicznego
myślenia sortowania według koloru kształtu wielkości i grubości
przeliczania porównywania. 60 elem. w 5 kształtach, 3 kolorach, 2
rozmiarach i 2 grubościach; max. dł. boku 7,5 cm, grubość 6 mm;
walizka o wym. 23 x 17 cm

23

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. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie
jest wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu
przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa; wym. 15 x 21 cm

23

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. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie
jest wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu
przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa; wym. 15 x 21 cm

23

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. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie
jest wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu
przestrzennego. 80 kolorowych kulek o śr. 16 mm; każda kulka posiada
26 otworów; 250 słomek o dł. 16–75 mm

MOZAIKI DREWNIANE I PLASTIKOWE
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Kod

Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

TKTY7114

Geometryczne kształty z
tworzywa - plastikowa
mozaika 1 cm

52,00

23

6 kolorów; ok. 250 elem.; wym. od 2,5 cm do 5 cm; grubość 1 cm

TKTY7142

Geometryczne kształty z
tworzywa - plastikowa
mozaika 0 5 cm

49,00

23

6 kolorów; ok. 250 elem.; wym. od 2,5 cm do 5 cm; grubość 0,5 cm

wym. 11,5 x 11,5 cm,
TKTY7142W

TKGU1353

TKGK8649

Kart pracy do mozaiki
0,5 i 1 cm

Gra Figury i kształty
magnetyczne

Sześciany. Układanka
logiczna

27,00

162,00

45,00

23

24 szt.;
pudełko

23

Gra rozwija spostrzegawczość, umiejętność rozpoznawania figur
geometrycznych, kojarzenia kształtu, odczytywania i porównywania
obrazków. W zestawie znajduje się 12 kart z przezroczystego tworzywa
z kolorowymi ilustracjami oraz 24 drewniane elementy z magnesem.
Zadaniem dziecka jest ułożenie karty na wieczku pudełka (które jest
pokryte białą folią magnetyczną) i ułożenie z odpowiednich klocków,
wskazanego na karcie kształtu przypominającego przedmiot, zwierzę
lub budowlę. Zadania na kartach są podzielone względem trudności:
zielona obwódka łatwiejsze, czerwona – nieco trudniejsze.
drewniane pudełko zawiera: 12 kart z przezroczystego tworzywa
z kolorowymi ilustracjami oraz 24 drewniane elementy z magnesem.
Wym. karty 34 x 23,5 x 6 cm; od 3 lat.

23

Układanka logiczna, polegająca na układaniu drewnianych kostek,
według określonego schematu. Na ścianach kostek znajdują się
obrazki, charakterystyczne zarówno pod względem kształtu jak i
koloru. Dziecko obracając kostki w rączce, odszukuje właściwy obrazek,
a następnie musi jeszcze odpowiednio ustawić kostki względem siebie
w taki sposób, aby wiernie odwzorować rysunek znajdujący się na
jednej z 26 dołączonych tabliczek. Wymiary kostki: 4 x 4 x 4 cm,
wymiary drewnianej tabliczki z wzorem: 4 x 4 x 0,4 cm. Wiek: 3+
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Kod

TTNS0311

TKTL1068

TKGK7924

Nazwa

Logiczne sześciany

Mozaika XXL

Cegiełki. Mozaika
logiczna

TKCI2559

Edukacyjna Mozaika
drewniana

TKSH2393

Mozaiki logiczne.
Forma. Dwustronna
układanka

TKTL1022

Edukacyjna mozaika w
drewnianym pudełku

Cena brutto VAT

199,00

155,00

61,00

75,00

69,00

53,00

Zdjęcie

Opis

23

Zestaw sześciennych kostek w 4 kolorach (czerwonym, zielonym,
żółtym i niebieskim) do obserwacji i odwzorowywania. 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; 4 podstawki o dł. 25 cm; 80 klocków o
wym. 2,8 x 2,8 cm; wym. pudełka 50 x 33 cm

23

Mozaika pomaga dzieciom rozwijać: umiejętności manualne, twórcze
myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową, wykrywania różnic
i podobieństw, zdolność analitycznego myślenia, koncentrację uwagi,
wytrwałość i dyscyplinę. Ćwiczenia polegają nie tylko na
odwzorowywaniu rysunków z załączonych wzorów ( 20
zróżnicowanych trudnościowo wzorów kart) ale również na tworzeniu
własnych schematów, odwzorowywania ich i kolorowania, uczy dzieci
konstruowania i kombinacji manualnej, ale przede wszystkim jest
najwspanialszą zabawką. Zestaw zawiera 250 elementów.

23

Drewniana segmentowa układanka logiczna z kolorowych klockówcegiełek. Klocuszki składają się z jednej, dwóch, trzech, lub nawet
czterech cegiełek, pogrupowanych według tych samych kolorów.
Celem gry zaś, jest ułożenie klocków, na wzór gotowych przykładów.
W pudełku znajduje się 20 drewnianych plakietek z przykładowymi
mozaikami do ułożenia, 10 segmentowych drewnianych klocuszków
oraz instrukcja. Ilość graczy: 2 - 4. Wiek: 4+

23

Drewniana układanka w postaci mozaiki wielokątów. Dzieci uczą się
nazw kolorów i figur geometrycznych poznają własności figur
geometrycznych doświadczają symetrii. Zabawa kształci wyobraźnię
przestrzenną. Mozaika wyróżnia się wyjątkową kolorystyką i najlepszą
jakością wykonania. 250 elem.; od 3 lat

23

Dwustronna układanka z elementami w kształcie trójkąta
równobocznego. Efektem końcowym będzie regularny kształt –
wiatrak, gwiazda. elementy o wym. boku 8,5 cm

23

Rozwija twórcze umiejętności dziecka, z klocków mozaiki można
komponować wiele wzorów. Służy doskonaleniu koncentracji,
umiejętności analizowania, tworzenia logicznych struktur i kombinacji.
Elementy mogą służyć też do obrysowywania i odwzorowywania.
40 drewnianych elem. w kształcie rombów i trójkątów w 5 kolorach
książeczka z 48 wzorami o wzrastającym stopniu trudności

www.nowaszkola.com

Nowość 2016

nowaszkola.com
Kod

TKTL1063

TKTL1062

Nazwa

Klocki GEO

Klocki BIO

Cena brutto VAT

78,00

46,00

Zdjęcie

Opis

23

Siedem różnokształtnych brył geometrycznych w sześciu kolorach:
czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym, białym i
czarnym, trwale połączone z sześciennych klocków (o krawędzi 3 cm)
wykonanych z drewna. Klocki umieszczone są w drewnianym,
estetycznym i trwałym pudełku. Kształtują umiejętność określania
stosunków przestrzennych, rozwijają wyobraźnię, stymulują i
uwrażliwiają na odbiór sensoryczny. Służy również jako materiał
ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej. Do zestawu
klocków dołączona jest książeczka zawierająca 70 ułożeń z
uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności. wym. pudełka 13,8 x
13,8 x 8 cm; wymiary jednego klocka 3 x 3 x 3 cm

23

Klocki BIO to zestaw 8 drewnianych prostokątów, które służą do
odwzorowywania ćwiczeń z załączonej książeczki. Dzięki stopniowaniu
trudności fascynują i przykuwają uwagę wszystkich bez względu na
wiek. Przedszkolaki bawią się i uczą; dzieci i młodzież stawiają czoła
wielu trudnym wyzwaniom; a dla dorosłych to niekiedy „twardy orzech
do zgryzienia”. Książeczka zawiera zestaw ćwiczeń z podziałem na
cztery różne stopnie trudności. Zabawy twórcze rozwijaniją ukryte w
dziecku zdolności spostrzegania zmysłowego, rzeczowego działania, a
przy tym wzbogacania swego doświadczenia oraz rozwijanie własnych
sposobów myślenia.

CZAS

Kolorowy i przejrzysty zegar magnetyczny pomoże każdemu uczniowi
przyswoić umiejętność dokonywania odczytów zegarowych.
TKNS2007

Zegar magnetyczny

125,00

23

zestaw zawiera: tablicę magnetyczną z tarczą zegarową podzieloną na
minuty, kwadranse i godziny (50 x 50 cm);
2 wskazówki ruchome,
40 elementów do zapisu wskazań zegara

TTLR0572

Zegary edukacyjne małe
5 szt.

25,00

23

wym. 11,5 x 11,5 cm

TKTY5070

Zegar

13,00

23

Wygodny mały zegar do pracy indywidualnej dziecka. Zaznaczone
godziny i minuty. wys. 11 cm; 1 szt.
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Kod

Nazwa

TKLR0573

Tarcza zegarowa do
zapisu czasu

TKLR2984

TKTY5073

TKTY5072

Zegar demonstracyjny

Zegar duży

Zegar mały

TKIV1648

Duży zegar

TKEI0188

Klepsydry. Zestaw
klasowy

TK342179

TKIV0940

Klepsydry duże

Klepsydra

Cena brutto VAT

20,00

117,00

60,00

15,00

58,00

79,00

45,00

50,00

Zdjęcie

Opis

23

Zegar wyposażony w ruchome wskazówki oraz w miejsce do zapisu
czasu. Wym 30,5 x 30,5 cm

23

Zestaw umożliwia zbudowanie dużego zegara do demonstracji
zamieszczonego na dowolnej tablicy magnetycznej. 13 elem., ruchome
wskazówki o dł. 28 cm

23

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. śr. 30 cm

23

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 cm

23

Duża czytelna tarcza zegara doskonałą pomocą do klasowych
demonstracji. Niezależne od siebie, nie spadające wskazówki
pozwalają na ćwiczenia np: za pięć.. i pięć po.. bez konieczności
przesuwania wskazówki godzinowej i odwrotnie. Solidny plastik,
wypukłe i trwale naniesione godziny i minuty. wym. 40 x 40 cm

23

Klepsydry odróżniają się od siebie kolorem piasku i pokrywką: 10
minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3 minuty (żółta), 1 minuta
(niebieska) i 30 sekund (czarna). tworzywo sztuczne; 20 klepsydr w 5
kolorach estetyczna walizeczka

23

Klepsydry odróżniają się od siebie kolorem piasku i pokrywką: 10
minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3 minuty (żółta), 1 minuta
(niebieska) i 30 sekund (czarna). 5 szt.; wys. 9 cm; czas: 30 s oraz 1, 3, 5
i 10 min

23

Za jej pomocą można dokonać porównania przepływu czasu od 5 sek.
do 3 min. Oprócz piasku pozwala ona również na eksperymenty z
innymi materiałami sypkimi, np. cukier, sól, mąka i w zależności od ich
rodzaju określa porównanie czasu trwania eksperymentów. 1 torebka
srebrnego piasku; instrukcja; wym. śr. 8 cm, wys. 14,5 cm
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Nazwa

Cena brutto VAT

Zdjęcie

Opis

Nowość 2016

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

TKTG1014

TKNG5001

Ścianka oddzielająca

Biurko metalowe białe

125,00

1 640,00

23

Może być wykorzystana w klasie podczas gier wymagających skupienia
oraz na testach wiedzy wymagających samodzielnej pracy. Doskonała
pomoc dla dzieci mających problemy z koncentracją. Posiada
Nowość 2016
przyssawki przytwierdzające. Jest składana i łatwa w przenoszeniu.
Wym. ścianki: 117 x 32cm
Wym. wydzielonej powierzchni: 32 x 32 x 32 cm

23

Biurko metalowe białe z trzema szufladami oraz wysuwana szufladą na
klawiaturę. Blat wykonany z MDF'u laminowanego ognioodpornego w
kolorze białym o grubości 2.5 cm. Pozostałe elementy metalowe o
Nowość 2016
grubości blachy 0.7 mm, malowane proszkowo. Wymiar:
120x70x75cm.

23

Szafa metalowa dwudrzwiowa biała o wymiarach 90x40x185 cm,
korpus szafy wykonany z blachy 0.7mm malowanej proszkowo. Drzwi
szafy przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt drzwiowy z
zamkiem.
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TKNG3001

Szafa metalowa biała
dwudrzwiowa

TKNG3002

Szafa metalowa biała
dzielona

1 604,00

23

Szafa metalowa dzielona biała o wymiarach 90x40x185 cm, korpus
szafy wykonany z blachy 0.7mm malowanej proszkowo. Drzwi szafy
przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt drzwiowy z
zamkiem. Dolna półka zabudowana. Dolne drzwi wykonane z blachy.

TKMA0369

Konewka

8,00

23

poj. 1,5 l

TKTM2050

Plastelina 12 kolorów

8,00

23

12 kolorów po 1 pałeczce z koloru

TKTM2015

Plastelina 6 kolorów

4,00

23

6 kolorów po 1 pałeczce z koloru

TKTM2053

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe –
zielona

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

1 643,00
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TKTM2052

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe – żólta

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKTM2056

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe –
brązowa

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKTM2054

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe –
czerwona

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKTM2055

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe –
niebieska

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKTM2051

Plastelina. Zestawy
jednokolorowe - biała

12,00

23

30 pałeczek, 330g.

TKKW1927

Gumka myszka

1,00

23

Miękka gumka do zastosowania na różnych powierzchniach.
wym. 30 x 15 x 6 mm

TKOP0023

Taśma dokumentowa

15,00

23

Ciekawa wersja mocnej taśmy klejącej. Matowa wierzchnia strona
umożliwia pisanie po niej np. markerem. Szczególnie przydatna do
podpisywania teczek, segregatorów itp. szer. 18 mm; 3 szt.

TKKW1284

Taśma samoprzylepna
18mm x 30m 8 szt

10,00

23

Przezroczysta i bezwonna taśma samoprzylepna.

TKOP0022

Magnesy Strong

12,00

23

Zestaw kolorowych magnesów dla nauczycielki, w wygodnym
opakowaniu. Powierzchnia magnesu o wyjątkowo silnej przyczepności.
10 szt.
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TKOP0019

Magnesy szkolne

15,00

23

Przenośny zestaw kolorowych magnesów dla nauczycielki, w
wygodnym opakowaniu. Duża powierzchnia magnesu zapewnia
doskonałą skuteczność. 18 szt.; 2,5 cm

TKPW0315

Taśma magnetyczna
samoprzylepna

8,00

23

Łatwa do cięcia na małe elementy. Wykorzystywana do mocowania
zdjęć, elementów drewnianych i innych prac. 1 szt.; wym. 30 x 2 cm

23

Ekonomiczne zestawy kolorowych magnesów do tablic. Ogromną
zaletą jest duża średnica samego magnesu, co czyni je wyjątkowo
skutecznymi w pracy z mapami, 120 szt.; śr. 2,5 cm

23

Ekonomiczne zestawy nowych kolorowych magnesów do tablic.
Ogromną zaletą jest duża średnica samego magnesu, co czyni je
wyjątkowo skutecznymi w pracy z mapami, plakatami itp. 60 szt.; 3,5
cm

23

Magnetyczne kółeczka, posiadające na odwrocie folię samoprzylepną.
Zestaw zawiera 150 szt. kółeczek o śr. 1,3 cm. Kółeczka są lekkie i
elastyczne. Można je wykorzystywać przy tworzeniu np. ozdób na
lodówkę, czy nawet dekorując metalowe futryny drzwi. Wiek: 3+

23

Tablica biała, suchościeralna, magnetyczna jest obecnie najbardziej
popularną tablicą stosowaną w szkolnictwie. Poprzez stosowanie
flamastrów suchościeralnych, korzystanie z niej jest bardzo praktyczne,
a dzięki właściwościom magnetycznym możemy przyczepiać do jej
powierzchni informacje prezentowane na różnych arkuszach papieru.
wym. 80 x 100 cm

23

Uniwersalna tablica magnetyczna dla nauczycieli z ramką; w zestawie
czarny flamaster oraz zmazywacz. Tablica posiada uchwyt do
powieszenia na ścianie. wym. 37,5 x 50,5 cm; 1 szt.

TKOP0020

TKOP0021

TKBR1303

Magnesy duży zestaw

Magnesy. Duży zestaw 2

Magnetyczne kółeczka
samoprzylepne

Cena brutto VAT

80,00

68,00

15,00

215,00

Zdjęcie

Opis

TKMT5454

Tablica magnetyczna

TKEL3300

Tablica magnetyczna
duża

TKEL3280

Tablica magnetyczna
bardzo duża

82,00

23

Ścienna tablica magnetyczna z ramką; w zestawie czarny flamaster
oraz zmazywacz. Tablica posiada uchwyt do powieszenia na ścianie.
wym. 47 x 67 cm; 1 szt.

TTEL3270

Tablice magnetyczne.
Komplet

142,00

23

Wygodne tablice magnetyczne dla uczniów. Do każdej tablicy
dołączony jest czarny flamaster oraz zmazywacz. Tablice posiadają
uchwyty do powieszenia na ścianie. wym. 27,5 x 37,5 cm; 4 szt.

42,00
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TKOP0017

Spinacze biurowe
kolorowe

7,00

23

wygodne opakowanie; 150 szt.

TKOP0014

Gumki recepturki

7,00

23

w wygodnym opakowaniu; 40 g

TKOP0015

Pinezki beczułki

8,00

23

Kolorowe pinezki beczułki do tablic korkowych. Wygodne, praktyczne
opakowanie. 100 szt.

TKOP0018

Spinacze biurowe

8,00

23

wygodne opakowanie; 300 szt.

TKAP2095

Tacki 4 szt.

30,00

23

Tacki plastikowe z lejkiem 4 szt., plastik 16 x 12 x 4 cm

TKTY7272

Tace do prac
plastycznych duże

65,00

23

4 szt. o wym. 37,2 x 27 x 2,3 cm

Wykonana z trwałego, lekko elastycznego tworzywa.
TKNS0389

Duża podkładka do prac
plastycznych

13,00

23

Podkładki stanowią doskonałą ochronę blatu stołu podczas prac
plastycznych.
wym. 40 x 60 cm

TKNS0418

Mała podkładka do prac
plastycznych

6,00

23

Wykonana z trwałego, lekko elastycznego tworzywa. Podkładki
stanowią doskonałą ochronę blatu stołu podczas prac plastycznych.
wym. 24 x 33 cm
wym. 24 x 33 cm

TKCR1207

Kolorowe ceratki

49,00

23

Zestaw ceratek ochronnych na stoliczki w czterech wzorach: literki
cyferki kształty geometryczne, kolorowe kleksy.
4 szt., wym.100 x 150 cm
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TKHS0014

Sznurek tęczowy

Cena brutto VAT

39,00

Zdjęcie

Opis

23

91 m

TKBR0117

Gumki do nawlekania

20,00

23

Zestaw kolorowych gumek do przewlekania w 4 kolorach: fioletowym,
różowym, niebieskim i żółtym, o okrągłym przekroju 1 mm. Długość
całkowita gumek wynosi 40 m, po 10 m w każdym kolorze. Doskonałe
do tworzenia bransoletek i naszyjników. Wiek: 3+

TKNS3059

Sznurek woskowy
czarny

29,00

23

grubość 1 mm; 100 m

TKNS3061

Żyłka do nawlekania

8,00

23

żyłka elastyczna; 18 m

TKCT0005

Spryskiwacz

13,00

23

• Butelka z rozpylaczem
• Przeznaczona do rozpuszczania saszetek Major C 100- uniwersalnego
środka do czyszczenia, dezynfekcji,odtłuszczania mebli piankowych i
drewnianych, blatów stołów,krzeseł, sprzętu sportowego.
• Pojemność 750 ml
• 1 sztuka

TKKW1604

Balony neonowe 100
szt.

22,00

23

100 szt.

23

Bańki mydlane mogą być duże, małe, pojedyncze i liczne. Są atrakcyjną
zabawą jak również pomocą do zajęć logopedycznych. 1 szt.; wzór
wybierany losowo

23

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.; 20 g

23

Zestawy kolorowych narzędzi logopedycznych wspomagających
żmudne ćwiczenia oddechowe. Wielkość ich wpływa na stopień
natężenia strumienia powietrza, który je uruchamia. Dodatkowym
walorem estetycznym jest ich wykonanie: drewniane elementy rączki,
kolorowe płatki, funkcjonalny system umożliwiający płynność ruchów.
Niezastąpiona pomoc w logopedii podczas ćwiczeń oddechowych.
Stanowią one również ciekawą ozdobę sali i ogródka. zestaw: 3 małe
(śr. 11 cm), 2 średnie (śr. 21 cm), 1 duży (śr. 32 cm)

TKSI0608

TKAP1381

TTGS5100

Bańki mydlane

Piórka

Tęczowe wiatraki

4,00

10,00

46,00
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TTGS9500

Nazwa

Tęczowe kwiaty

Cena brutto VAT

39,00

23

Zdjęcie

Opis
Tęczowe kwiaty Zestawy kolorowych narzędzi logopedycznych
wspomagających żmudne ćwiczenia oddechowe. Wielkość ich wpływa
na stopień natężenia strumienia powietrza, który je uruchamia.
Dodatkowym walorem estetycznym jest ich wykonanie: drewniane
elementy rączki, kolorowe płatki, funkcjonalny system umożliwiający
płynność ruchów. Niezastąpiona pomoc w logopedii podczas ćwiczeń
oddechowych. Stanowią one również ciekawą ozdobę sali i ogródka. 3
szt.; śr. 25 cm
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