S pecjalne
P otrzeby
E dukacyjne
Szanowni Państwo, firma Nowa Szkoła zaprasza do skorzystania z oferty Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Znalazły się w niej staranie wyselekcjonowane pomoce edukucyjne, ktore pozwolą na zmniejszenie barier wynikających z niepełnosprawności, zaburzeń i deficytów w rozwoju, problemów
dziecka w nauce. Nasza propozycja uwzględnia również potrzeby wybitnie uzdolnionych uczniów.
W ofercie Specjalne Potrzeby Edukacyjne znajdziecie Państwo następujące działy:

Jednocześnie informujemy, że finansowanie zakupu pomocy pod specjalne potrzeby edukacyjne jest
możliwe nie tylko w ramach wydatków na edukację zaplanowanych w rocznym budżecie. Sugerujemy odwiedzenie stron internetowych poświęconych Regionalnym Programom Operacyjnych (RPO).
W regulaminie każdego ogłszanego konkursu skierowanego do konkretnych jednostek edukacyjnch
(na określonym etapie edukacyjnym dziecka) znajdziecie Państwo odpowiedź na pytanie czy możecie do niego przystąpić i czy jest możliwy zakup wyposażenia do Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25

Telefon
42 630 17 28
42 630 04 88

Fax
42 632 73 28

Infolinia
801 5555 08

poczta@nowaszkola.com
www.nowaszkola.com
www.sklep.nowaszkola.com

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 66 §1. Firma Nowa Szkoła zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian bądź zamienników oferowanych produktów. Zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji.

Kod

Nazwa

Cena

Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie
DŹWIĘKI
Zdjęcie

Opis

Opis

DZIECI NIESŁYSZĄCE I SŁABOSŁYSZĄCE

TKVO8535

TKVO8528

TKNS4203

TKNS4204

1

Dzwonki z rączką

Dzwonki z przyciskiem

Znane melodie na
dzwonki. Karty
pracy do kolorowych
dzwonków

Kolędy na dzwonki.
Karty pracy do
kolorowych dzwonków

99 zł

Kolorowe metalowe dzwonki z drewnianą rączką, wyróżniające się
czystym brzmieniem. Gra za pomocą tych kolorowych dzwonków jest
wspaniałym wstępem do nauki gry na instrumentach. Instrumenty te
mogą być z powodzeniem wykorzystane w pracy indywidualnej lub
zespołowej. Z jednego kompletu jednocześnie może korzystać 8–10
osób. Każdemu dźwiękowi przyporządkowany został okreslony kolor
i numerek. 8 dzwonków: diatoniczne oraz fis i b

145 zł

Kolorowe metalowe dzwonki, wyróżniające się czystym brzmieniem i trwałością. Gra za pomocą tych kolorowych dzwonków jest
wspaniałym wstępem do nauki gry na instrumentach. Instrumenty
te mogą być z powodzeniem wykorzystane w pracy indywidualnej
lub zespołowej. Z jednego kompletu jednocześnie może korzystać
8–10 osób. Każdemu dźwiękowi przyporządkowany został okreslony kolor i numerek. W skład zestawu wchodzi 8 dzwonków.

40 zł

Karty pracy do kolorowych dzwonków VO8528 i VO8535, każdy
zestaw posiada 24 znane, łatwe do zagrania przez dzieci melodie.
Każda piosenka posiada zapis solmizacyjny, nutowy i numeryczny
z uwzględnieniem kolorów dzwonków.
1. Wlazł kotek na płotek; 2. Stary Donald farmę miał
3. Wyszły z pole kurki trzy; 4. Jingle Bells
5. Mam chusteczkę haftowaną; 6. Pojedziemy ma łów
7. Panie Janie; 8. My jesteśmy krasnoludki
9. Uciekaj myszko do dziury; 10. Tańcowali zbójnicy
11. Była sobie żabka mała; 12. Sto lat
13. Zima zła; 14. Ojciec Wirgiliusz
15. Menuet J.S. Bach; 16. Hej, idem w las
17. Budujemy mosty; 18. Jeż
19. Happy Birthday to You; 20. Most Londyński
21. Ucieka mi przepióreczka; 22. Trzy ślepe myszki
23. Pieski małe dwa; 24. Amazing grace
wym. 11 x 23 cm, 24 szt. w pudełku

40 zł

Karty pracy do kolorowych dzwonków VO 8528 i VO 8535, każdy
zestaw posiada 24 znane, łatwe do zagrania przez dzieci melodie.
Każda piosenka posiada zapis solmizacyjny, nutowy i numeryczny
z uwzględnieniem kolorów dzwonków.
1. Jingle Bells (En); 2. Campanitas del lugar (Sp)
3. Joy to the world (En); 4. Gdy się Chrystus rodzi (PL)
5. Tu scendi dalle stelle (It); 6. Noël, Noël (Fr)
7. O du fröliche (De); 8. Bóg się rodzi (PL)
9. L’as-tu vu? (Fr); 10. Dobryj tiebie wieczier (Rus)
11. In dulci jubilo (De); 12. My malienkije swieczi (Rus)
13. Ninna Nanna (It); 14. Pere Noël (Fr)
15. The First Nowel (En); 16. Lulajże Jezuniu (PL)
17. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen (De)
18. Lasst uns froh und munter sein (De)
19. Met vlijt aensijt, weest verblijt met jolijt (NL)
20. Alle Jahre wieder (De); 21. Angels we have heard on high (En)
22. Ihr Kinderlein komet (De); 23. Anioł pasterom mówił (PL)
24. Canta, ríe, bebe (Sp)
wym. 11 x 23 cm, 24 szt. w pudełku
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Cena

TKNT2201

Marakasy jajka

16 zł

wykonane z drewna, 2 szt, wym. 7 x 4,5 x 4,5 cm.

TKPG1725

Marakasy czerwone

16 zł

Wykonane z tworzywa sztucznego, 2 szt. wym. śr. 5,8 x 14 cm

TKNT0100

Marakasy drewniane

20 zł

2 szt. wym. 15,2 x 5,3 x 5,3 cm

TKNT0404

Marakasy drewniane
kolorowe

26 zł

2 szt. wym. 20,5 x 6 x 6 cm;

TKVO4955

Muzykalne jajka

20 zł

Mini marakasy w kształcie jajek. Każdy kolor wydaje delikatnie inny
dźwięk. Żółte jajko wydaje najwyższy dźwięk, następne niższe
dźwięki w kolejności: różowe, zielone, niebieskie.
4 szt., wys. 6 cm

TKVO5396

Marakasy plastikowe

13 zł

Wykonane z tworzywa sztucznego, 2 szt. o wym. 4,5 x 14 cm

123 zł

Lekkie i kolorowe tuby wykonane z plastiku. Uderzając tubą o różne
przedmioty można uzyskać dźwięki gamy C-dur. Do nauki rytmu
i wygrywania melodii. Są to tonowo nastrojone tuby ze specjalnego
tworzywa sztucznego. Dzieci uderzają kolorowymi rurami w przedmioty, własne ciało lub w podłogę. W zależności od materiału,
w jaki się uderza, zmienia się barwa dźwięku, dźwięk sam w sobie
pozostaje jednak taki sam. Bez żadnych trudnych ćwiczeń można
przyswoić sobie bardziej zaawansowane techniki uderzania. Rury
o tym samym kolorze, mają również taką samą wysokość tonu.
Dzieci stwierdzają, że krótkie rury wydobywają wyższe, a dłuższe
rury niższe dźwięki.
dł. do 63 cm; 8 szt.; 8 tub: c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2

TKVO6936

2

Grające tuby
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Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

DZWIĘKI

TKEU0001

Dydaktyczne karty. 5
zmysłów

TKLR3774

Sygnalizator
odpowiedzi

TKBE1009

TKAL0039

TKNS0427

TKPP8406

TKPP8408

3

Sześciany akustyczne

Gra Pamięć dźwiękowa

Puszki dźwiękowe.
Percepcja słuchowa

Loteryjka - Dźwięki
w domu

Loteryjka - Dźwięki
z otoczenia

52 zł

Wygodna pomoc edukacyjna w formie lakierowanych kart połączonych w książeczkę pozwala dziecku zapoznać się z 5 zmysłami
oraz poznać różnicę między nimi. Dziecko przyporządkowuje dany
przedmiot do zmysłów. Istnieje możliwość wpisania własnego słownictwa w pustych okienkach pod obrazkiem. wym. 28,5 x 10,5 cm

89 zł

Cztery kolorowe sygnalizatory gotowości drużyny do udzielenia odpowiedzi. Bardzo praktyczne podczas klasowych gier (quiz, zagadki)
i zawodów szkolnych. Każdy z nich wydaje inny dźwięk co ułatwia
identyfikację drużyny, która zgłosiła się jako pierwsza. 4 szt. o śr.
9 cm; 2 baterie AAA (nie dołączono)

179 zł

Osiem par pudełek wydających różne tony. Daje różne możliwości zabawy np. aby rozpocząć grę należy wszystkie pudełka ułożyć na stole
odwrócone szybką do blatu i wymieszać. Poszczególny 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.

48 zł

Gra wprowadza graczy w świat dźwięku. Podczas gry muszą oni
zebrać jak największą liczbę par klocków, wydających taki sam
odgłos. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania
oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra
rozwija pamięć i wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. 16 klocków dźwiękowych, kostka,
plansza, instrukcja i notes; od 5 lat

58 zł

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 czerwonej
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

76 zł

Seria loteryjek tematycznych z barwnymi zdjęciami. Zadaniem dzieci
jest rozpoznanie odgłosów pojawiających się w otoczeniu, w domu,
w okolicy i kojarzenie ich z odpowiednią ilustracją na planszy.
płyta w języku angielskim.
12 plansz o wym. 13 x 20 cm
120 kartoników
płyta CD

76 zł

Seria loteryjek tematycznych z barwnymi zdjęciami. Zadaniem dzieci
jest rozpoznanie odgłosów pojawiających się w otoczeniu, w domu,
w okolicy i kojarzenie ich z odpowiednią ilustracją na planszy.
płyta w języku angielskim.
12 plansz o wym. 13 x 20 cm
120 kartoników
płyta CD
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Kod

TKPP8607

Nazwa

Loteryjka - Dźwięki
z zagrody

Cena

Zdjęcie

Opis

76 zł

Seria loteryjek tematycznych z barwnymi zdjęciami. Zadaniem dzieci
jest rozpoznanie odgłosów pojawiających się w otoczeniu, w domu,
w okolicy i kojarzenie ich z odpowiednią ilustracją na planszy.
płyta w języku angielskim.
12 plansz o wym. 13 x 20 cm
120 kartoników
płyta CD

TKPP8432

Loteryjka - Emocje

65 zł

Seria loteryjek tematycznych z barwnymi zdjęciami. Zadaniem dzieci
jest rozpoznanie odgłosów pojawiających się w otoczeniu, w domu,
w okolicy i kojarzenie ich z odpowiednią ilustracją na planszy.
płyta w języku angielskim.
12 plansz o wym. 13 x 20 cm
120 kartoników
płyta CD

TKLL1071

Gra Zwierzęta

54 zł

1 płyta CD; 40 żetonów; 4 plansze 20 x 20 cm po 9 zdjęć; 1–4
graczy; od 4 lat

TKLL1075

Gra Znajome dźwieki

54 zł

Nagrania prezentują odgłosy otoczenia, zwierząt, maszyn, różnych
czynności. 1 płyta CD; 40 żetonów; 4 plansze o wym. 20 x 20 cm
po 9 zdjęć; 1–4 graczy; od 3 lat

TKGR1228

Loteryjka dźwiękowa
Bim Bom

43 zł

Loteryjka zawiera plansze pełne dźwięków: sala koncertowa, rozśpiewane przedszkole, gwarna ulica i bajkowa wieś. Na płycie CD
nagrane są dźwięki, które należy odsłuchać i odnaleźć ich źródło.
4 plansze, 32 kółeczka z obrazkami, płyta CD, instrukcja, od 4 lat

TKHR1064

Co słychać? –
Wierszyki opisujące
dźwięki wydawane
przez ludzi, zwierzęta
i przedmioty.

18 zł

Arkadiusz Maćkowiak. Publikacja przedstawia dźwięki naszego
otoczenia. W skład publikacji wchodzi książeczka z wierszykami
i ich ilustracjami oraz płyta CD z naturalnymi dźwiękami. format
A5, objętość 72 strony, oprawa miękka, płyty 1 CD

4
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Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

BAJKI GRAJKI

TKBG0009

TKBG0010

TKBG0012

Bajki Grajki Czerwony Kapturek CD

Bajki Grajki - Alicja
w krainie czarów CD

Bajki Grajki Kopciuszek CD

TKBG0011

Bajki Grajki - Kot
w Butach CD

TKBG0015

Bajki Grajki - Przygody
Piotrusia Pana CD

TKBG0014

Bajki Grajki - Śpiąca
królewna CD

5

28 zł

Ta sympatyczna dziewczynka jest przez wszystkich nazywana Czerwonym Kapturkiem ponieważ nosi czerwoną czapeczkę. Zawsze
uczynna chętnie pomaga mamie w gospodarstwie. Jednak tym
razem czeka ją nie lada zadanie: musi zanieść jedzenie chorej babci.
Po drodze przez las spotyka wilka... Tę opowieść zna każdy z nas!
Tym razem wersja autorstwa Jana Brzechwy. Jako narrator Irena
Kwiatkowska a w rolach głównych: Barbara Kraftówna, Władysław
Hańcza, Andrzej Bogucki i inni.

28 zł

Alicja biegnie za białym królikiem aż do Krainy Czarów. Po przejściu
na drugą stronę lustra znalazła się w magicznym miejscu gdzie
wszystko jest na opak. Przeżywa całe mnóstwo przedziwnych trochę
absurdalnych przygód. Wspaniała bajka Lewisa Carrolla w adaptacji
Antoniego Marianowicza. Obsada również nie wymaga rekomendacji
– roli głównej: Magda Zawadzka.

28 zł

Biedna sierotka ciężko pracowała w domu Macochy. Życia nie ułatwiały jej też dwie złośliwe przyrodnie siostry-brzydule Haneczka
i Kasieńka. Pewnego dnia dobra wróżka odmieniła los Kopciuszka.
Podczas balu książę właśnie ją wybrał spośród wielu kandydatek
na żonę. Jednak czy ją odnajdzie? Klasyczna bajka muzyczna do
tekstu Jana Brzechwy. Przepiękna muzyka Mieczysława Janicza.

28 zł

Biedny Janek dostał w spadku jedynie tego kota. Starszy brat otrzymał młyn i przegnał Janka wraz z kotem ze swego gospodarstwa.
Jednak nie było to zwyczajne zwierzę. Czarodziejski kot uknuł sprytny plan jak swego pana – biednego chłopca zmienić w następcę
tronu. Czy uda mu się ta intryga? Rozśpiewana pełna piosenek
i z poczuciem humoru bajka według tekstu Jana Brzechwy. Wspaniała muzyka Mieczysława Janicza.

28 zł

Kto nie zna tej bajkowej krainy – koniecznie musi pofrunąć tam
razem z Piotrusiem Panem. Wanda Janek i Michał przeżywają całe
mnóstwo przygód. Stają oko w oko ze straszliwym kapitanem
Hakiem. Posłuchajcie!

28 zł

Nastrojowa bajka muzyczna Śpiąca królewna w opracowaniu Janiny
Gillowej wg braci Grimm. Na pewno znacie Królewnę która zasnęła
w dniu swoich urodzin. Razem z nią zasnęło całe królestwo. A dlaczego tak się stało i kto zdołał ją odczarować dowiecie się słuchając
bajki. Dacie się oczarować tą czarującą opowieścią?
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Kod

Nazwa

TKBG0016

Bajki Grajki - Pinokio
CD

TKBG0017

6

Bajki Grajki - Chatka
Puchatka CD

Cena

Zdjęcie

Opis

28 zł

Stary Geppetto wystrugał pajacyka z drewna. Pinokio bo tak go nazwał wyruszył w świat w poszukiwaniu przygód. Jednak żeby stać się
prawdziwym chłopcem musi być bardzo grzeczny i wrócić do domu.
Bajka autorstwa Carla Collodi w opracowaniu Zofii Jachimeckiej.

28 zł

Znacie misia o małym rozumku? A któż go nie zna! Jego przygód
na pewno chętnie posłuchają również rodzice ponieważ bohaterowie
Stumilowego Lasu wcale się nie starzeją. Kontynuacja przygód misia
o małym rozumku czyli Kubusia Puchatka. Bajkę A.A. Milne’a znakomicie opracował Antoni Marianowicz wg przekładu Ireny Tuwim.
Muzykę skomponował Ryszard Sielicki a w rolach głównych usłyszymy m.in.: Andrzeja Szczepkowskiego i Lecha Ordona.
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Kod

Nazwa

Cena

Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie
SENSORYKA
Zdjęcie

Opis

Opis

DZIECI NIEWIDOME I SŁOBOWIDZĄCE

TKNS0523

TKNS0486

TKNS0522

Domino dotykowe duże

Memo dotykowe

Memo dotykowe małe

86 zł

Zadaniem dziecka jest, za pomocą zmysłu dotyku, tak dobrać do
siebie krążki z fakturami (filc, sztruks, papier ścierny, sznurek, pianka,
wełna, siatka i len), aby tworzyły pary. Gra posiada element samokontroli – kolor. Całość umieszczona w drewnianej podstawie. wym.
podstawy: 11 x 32 cm; 28 kostek (wym. 9 x 4,3 cm)

52 zł

Zestaw 10 par drewnianych kostek z fakturami różnych materiałów.
Zadaniem graczy jest odnalezienie za pomocą dotyku jak największej
ilości par. Zabawa memo stymuluje receptory znajdujące się w palcach. Dodatkowym walorem jest zróżnicowanie poszczególnych par
kolorem, co stanowi element samokontroli.

48 zł

8 par faktur (filcu, sztruksu, papieru ściernego, sznurka, pianki, wełny, siatki i lnu). Zadaniem dziecka jest, za pomocą zmysłu dotyku,
tak dobrać do siebie krążki do podstawy, aby tworzyły pary. Gra
posiada element samokontroli – kolor, który potwierdza poprawność
wykonanego zadania. wym. podstawy 23 x 12 cm

TKNS0487

Maximemo z fakturami

76 zł

Zestaw 8 par tabliczek z fakturami różnych materiałów. Wielkość
tabliczki umożliwia ułożenie całej dłoni małego dziecka. Zabawa
tabliczkami stymuluje receptory znajdujące się w dłoniach. Całość
umieszczona w drewnianej podstawie.
wym. 9 x 4,3 x 1 cm; 20 elementów
16 tabliczek o wym. 15 x 11,4 x 1 cm

TKIV0520

Domino dotykowe
faktur i form

65 zł

8 par kolorów w różnych odcieniach na krążkach i palecie. Zadaniem
dziecka jest tak dobrać do siebie krążki do podstawy, aby tworzyły
pary. Gra ma na celu naukę rozróżniania kolorów. Można stosować
zasadę loteryjki. wym. podstawy 23 x 12 cm

138 zł

Gra składa się z drewnianych form oraz ich graficznych odpowiedników. Dziecko za pomocą dotyku nie widząc form umieszczonych
w woreczku odszukuje ich kształty według rysunków danej planszy.
25 form; 5 plansz; od 4 lat; 1–5 graczy

TK337037

7

Gra. Formy dotykowe 1
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Kod

TKNS0900

TKNS0899

TKNS3037

TKNS3038

TKNS3039

TKGR1440

8

Nazwa

Sensoryczne szlaczki
szorstkie

Puzzle. Sensoryczne
szlaczki szorstkie

Latawce. Tabliczka
grafomotoryczna
dwuręczna

Gwiazdy. Tabliczka
grafomotoryczna
dwuręczna

Kwiatki. Tabliczka
grafomotoryczna
dwuręczna

Nos w nos. Gra
w zapachy

Cena

Zdjęcie

Opis

172 zł

Tabliczki z piaskowym wzorem do ćwiczeń grafomotorycznych.
Dziecko wodząc palcem po szorstkim wzorze aktywizuje zmysł
dotyku, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, poznaje formy
geometryczne i uczy się koncentracji. Ćwiczenia można wykonywać
zarówno prawą jak i lewą ręką. Piaskowy wzór ma wyraźną fakturę
i jest bardzo trwały, a dzięki pokryciu warstwą żywicy nie brudzi.
W razie potrzeby tabliczki można przetrzeć wilgotną ściereczką. 10
tabliczek z płyty MDF, wym. 25 x 25 cm gr. 1,2 cm

172 zł

Tabliczki z piaskowym wzorem do ćwiczeń grafomotorycznych.
Dziecko wodząc palcem po szorstkim wzorze aktywizuje zmysł
dotyku, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, poznaje formy
geometryczne i uczy się koncentracji. Ćwiczenia można wykonywać
zarówno prawą jak i lewą ręką. Piaskowy wzór ma wyraźną fakturę
i jest bardzo trwały, a dzięki pokryciu warstwą żywicy nie brudzi.
W razie potrzeby tabliczki można przetrzeć wilgotną ściereczką.
10 tabliczek z płyty MDF, wym. 25 x 25 cm gr. 1,2 cmWzory na
tabliczkach można łączyć ze sobą na zasadzie puzzli, tworząc ze
wszystkich płytek jeden długi szlaczek.

43 zł

Tabliczki do ćwiczeń oburącz. Prowadząc drewniane ołówki po wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i przygotowuje rękę
do nauki pisania liter. Należy pamiętać, że tabliczek mogą używać
dzieci u których wykształciła się już sprawność zwana lateralizacją
(ok. 5 r.ż.), czyli przewaga jednej strony ciała nad drugą, widoczna
podczas czynności ruchowych.
wym. 30 x 21 cm,
wykonana z płyty MDF, w zestawie 2 drewniane ołówki
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.

43 zł

Tabliczki do ćwiczeń oburącz. Prowadząc drewniane ołówki po wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i przygotowuje rękę
do nauki pisania liter. Należy pamiętać, że tabliczek mogą używać
dzieci u których wykształciła się już sprawność zwana lateralizacją
(ok. 5 r.ż.), czyli przewaga jednej strony ciała nad drugą, widoczna
podczas czynności ruchowych.
wym. 30 x 21 cm,
wykonana z płyty MDF, w zestawie 2 drewniane ołówki
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.

43 zł

Tabliczki do ćwiczeń oburącz. Prowadząc drewniane ołówki po wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i przygotowuje rękę
do nauki pisania liter. Należy pamiętać, że tabliczek mogą używać
dzieci u których wykształciła się już sprawność zwana lateralizacją
(ok. 5 r.ż.), czyli przewaga jednej strony ciała nad drugą, widoczna
podczas czynności ruchowych.
wym. 30 x 21 cm, wykonana z płyty MDF,
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.

45 zł

Węch to jeden z pięciu zmysłów. Ten, który pozwala nam rozpoznawać zapachy. Jaki zapach najbardziej lubisz? Które zapachy raczej
unikamy gdyż brzydko pachną? Świat zapachów jest bardzo ciekawy
i bogaty. Zapraszamy do zabawy! 6 pojemniczków z zapachami:
1. dym (palone drewno), 2. jabłko, 3. mięta, 4. mydło, 5. róża, 6.
trawa; 24 żetony z obrazkami; instrukcja-plakat; od 4 lat
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Kod

Nazwa

Cena

TKDJ8102

Ruletka z fakturami

82 zł

Nowa ciekawa forma gry dotykowej dla najmłodszych. Umożliwia
tworzenie różnych wariantów gry dla grupy dzieci. 18 elementów
(6 x 6 cm); ruletka; od 3 lat

TKGR5110

Gra Kot w worku

43 zł

Zadaniem dziecka jest dobranie wylosowanych żetonów do obrazka
na podstawie dotyku. 9 dwustronnych plansz o wym. 15 x 15 cm; 27
obrazków; 30 pionków, woreczek; instrukcja; 1–6 graczy; od 6 lat

TK337133

Gra edukacyjna Tactiloto

119 zł

Zabawna i prosta gra pobudzająca zmysł dotyku. Dziecko wybiera 24
różne formy bawiąc się jak w loteryjkę rozpoznaje kształty i układa
na odpowiadających im fiszkach. 24 kolorowe drewniane formy
o wym. ok. 6,5 cm; 24 kartonowe fiszki o wym. 8 x 8 cm; woreczek

TKBU2396

Gra - Rozpoznawanie
kształtów

106 zł

Gra wizualno-dotykowa z możliwością tworzenia wielu wariantów
w zależności od grupy wiekowej. Gra dodatkowo rozwija pamięć.
8 drewnianych kształtów 32 drewniane żetony (4,5 x 4,5 cm) 3
bawełniane woreczki od 4 lat

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 pleksy (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)

TKBE1023

Akcesoria do
piaskownicy

215 zł

TKBE0002

Piasek do piaskownicy

8 zł

TKBE1022

9

Piaskownica

410 zł
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Zdjęcie

Opis

1 kg; biały

Piaskownica ma przezroczyste dno z pleksy, 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
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Kod

Nazwa

Piasek kinetyczny
naturalny

TKOD1503

Cena

Zdjęcie

Opis

95 zł

Kinetyczny piasek z pozoru wyglada jak ten, którym wszystkie dzieci
bawią się na plaży i w piaskownicy. Można go dowolnie kształtować
i modelować, zupełnie jak wilgotny piasek, ale w przeciwieństwie
do niego, ten nie pozostawia żadnych śladów na powierzchni. Lepi
się sam do siebie, ale pozostawiony na chwilę zaczyna rośnąć i poruszać się zupełnie sam! Podczas przekładania z ręki do reki lub
do wiaderka, dodatkowo wykazuje właściwości podobne do oleju.
Niesamowite efekty sensoryczne i wizualne sprawiają, że piasek
doskonale nadaje się do zajęć związanych z integracją sensoryczną,
a fakt że jest zupełnie nietoksyczny, zapewnia bezpieczną i naprawdę
niesamowitą zabawę. W 98% masa skłąda się z czystego piasku,
posostałe 2% to polimer, nadający plastyczność.
Waga 2,5 kg

TKLR3049

Poduszeczki z fakturą.
Pomoc sensoryczna

99 zł

Małe poduszeczki, uszyte z różnych materiałów o charakterystycznych fakturach. Poduszeczki można identyfikować angażując tylko
zmysł dotyku i na tej podstawie określać ich cechy. Dzięki temu,
że z każdego materiału wykonano po 2 poduszeczki, możliwa jest
też zabawa w odnajdywanie par. W zestawie znajdują się podusie
o wym. 7 x 7 cm i o 10 różnych fakturach, w tym: szorstka, miękka,
włochata, puszysta, z wypustkami, prążkowana, drapiąca, śliska,
gładka oraz o nieregularna o fakturze wężowej skóry. Do zestawu
składającego się z 20 poduszek, dołączony został woreczek o wym.
26 x 17 cm. Wiek: 3+

WMNS1829

Sowa Zgadula. Pomoc
edukacyjna

145 zł

Skrzynia ma za zadanie skrywać przedmioty, które dzieci poprzez
dotyk będą odgadywać. Wspaniała zabawa kształcąca percepcję
dotykową, wyobraźnię oraz wzbogacająca słownictwo. wym. 39
x 21 x 30 cm; średnica otworu na ręce 7,5 cm

WWNS0908

Kieszonki skarbów

149 zł

Półeczka z czterema woreczkami z tkaniny, każdy w innym kolorze. W woreczkach można schować różne przedmioty, które dzieci
rozpoznają za pomocą dotyku. Wym. 68 x 18 x 21 cm

59 zł

Edukacyjna sensoryczna kostka piankowa
Każda ze ścian uszyta z tkaniny o innej fakturze:
dzianninowe futrerko
gładki skaden
skaden z fakturą
kordura
drelich
polar
1 szt., wym. boku 20 cm

69 zł

Miękkie poduszeczki sensoryczne w kształcie koła, trójkąta, prostokąta i kwadratu. Żywe kolory przyciągają uwagę dzieci a szeleszczący
dźwięk zachęca do zabawy
wys. trójkąta 30 cm,
śr. koła 30 cm,
wym. kwadratu 30 x 30 cm,
wym. prostokąta 40 x 28 cm;
wypełnienie z granulatu styropianowego,
pokrowiec z frotte strzyżonej, dzięki wszytemu suwakowi można
zdjąć pokrowiec na czas prania w 40 st. C

WSNS2142

TKNS2129

10

Kostka piankowa
fakturowa

Poduszeczki
sensoryczne
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Kod

WSNS2103

Nazwa

Kostka z lusterkami

Cena

Zdjęcie

Opis

219 zł

Kostka edukacyjna wykonana z trwałej tkaniny PCW oraz elastycznej
pianki o dużej gęstości. Każda ze ścian kostki posiada inny kolor a na
4 z 6 ścian znajdują się duże, bezpieczne lusterka z plexi, każde
w kształcie innej figury geometrycznej (kwadrat, koło, prostokąt,
trójkąt). Kostkę można np. turlać po podłodze, przeglądać się w niej
i opisywać swój wygląd, obserwować swoje miny, charakterystyczne
dla danych emocji. Wymiary: 25 cm x 25 cm x 25 cm

WSNS2115

Kostka z lusterkami
czarno-biała

222 zł

Kostka edukacyjna z 4 lusterkami z plexi w kształcie różnych figur
geometrycznych, wykonana z gęstej pianki pokrytej trwałą tkaniną
PCW. Małe lusterka przyciągają uwagę maluchów, które uwielbiają
przyglądać się własnemu odbiciu i żywo reagują na każdy swój ruch.
Lustro dostarcza dzieciom wiele okazji do radości, pomaga skupić
uwagę na dłużej, uczyć się dostrzegania szczegółów, a z czasem
zrozumieć dziecku, że jest odrębną istotą. Lustra mogą też stanowić
pomoc w nauce mówienia. Wym. dł. boku 25 cm wiek: od 1 roku

TKGU3011

Dotykowa układanka –
futrzaki

75 zł

Puzzle przeznaczone dla najmłodszych. Przedstawiają 4 zwierzatka
oraz fakturę ich futerek. Układanka poprzez zabawę kształci zmysł
dotyku. 4 elementy z podkładką; od 12 miesięcy.

TK337134

Skóry zwierząt.
Układanka
sensoryczna

172 zł

Gra edukacyjna dla dzieci polagająca na dopasowaniu sensorycznych
tabliczek do plansz z tymi samymi fakturami tkanin.
Zawartość: 6 plansz po 3 zwierzęta, 18 tabliczek po 2 z kazdej
faktury, 1 materiałowy woreczek

CHMURKA I STAW

159 zł

Tablica z rzepami przeznaczona do zamieszczenia aplikacji sensorycznych. Stanowi tło charakterystyczne dla środowiska życia
poszczególnych zwierząt.
Ptasia chmurka na aplikacje ptaszków: gołębia, gila i sikorki.
Aplikacje ptaszków sprzedawane osobno.
wym. szer. 90 wys. 45 cm

TKNS0333

Gołąbek - element do
ptasiej chmurki

65 zł

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do tablic staw i ptasia
chmurka. Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fakturze,
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. Gołąbek szer. 21
cm wys. 20,5 cm

TKNS0334

Gil - element do ptasiej
chmurki

65 zł

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do tablic staw i ptasia
chmurka. Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fakturze, dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. Gil szer. 21
cm wys. 18 cm

TKNS0332

Ptasia chmurka.
Tablica do aplikacji
sensorycznych

11
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Nazwa

TKNS0335

Sikorka - element do
ptasiej chmurki

Cena

Zdjęcie

Opis

65 zł

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do tablic staw i ptasia
chmurka. Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fakturze,
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. Sikorka szer. 17
cm wys. 20 cm

TKNS0327

Staw. Tablica do
aplikacji sensorycznych

129 zł

Tablica z rzepami przeznaczona do zamieszczenia aplikacji sensorycznych.
Tablica stanowi tło charakterystyczne dla środowiska życia poszczególnych zwierząt.
Staw przeznaczony jest na aplikacje: rybkę, kaczkę, żabkę i ślimaka
wym. szer. 90 wys. 45 cm

TKNS0328

Rybka - element do
stawu

65 zł

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do tablic staw i ptasia
chmurka. Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fakturze,
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. Rybka szer. 22
cm wys. 16,5 cm

TKNS0329

Kaczka - element do
stawu

65 zł

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do tablic staw i ptasia
chmurka. Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fakturze,
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. Kaczka szer.
22 wys. 23 cm

TKNS0330

Żabka - element do
stawu

49 zł

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do tablic staw i ptasia
chmurka. Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fakturze, dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. Żabka szer.
17 cm wys. 23 cm

TKNS0331

Ślimak - element do
stawu

49 zł

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do tablic staw i ptasia
chmurka. Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fakturze, dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. Ślimak szer.
17 cm wys. 14

550 zł

Tablica z z labiryntami manipulacyjnymi i wieloma elementami
sensorycznymi, w tym: sztuczna trawka, PCW, włókno kokosowe, welur, filc.
wym. 118 x 3,5 x 75 cm
wykonana z płyty MDF 12 mm, nadruk UV
mocowana do ściany

TKNS1260

12

Łąka. Tablica
sensoryczna
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Kod

Nazwa

Cena

TKRL3000

Farby sensoryczne

82 zł

Farby fakturowe do malowania palcami po powierzchni papieru.
Farby zawierają w sobie drobne ziarenka które wpływają na zmysł
dotyku u dzieci. 6 kolorów x 200 ml; wys. pudełka 6 5 cm; śr. 8 cm

132 zł

Farby do malowania palcami w dużych pojemnikach z podstawkami
do ustawiania butelek w pozycji – dozownikiem w dół. Mogą być również rozprowadzane za pomocą pędzla. Umieszczone w tekturowym
praktycznym pudełku z uchwytami. Malowanie palcami pozwala
na swobodną ekspresję mowy niewerbalnej dzieci. To wspaniała
zabawa, która rozwija zdolności manualne.
6 pojemników po 1000 ml

31 zł

Bezpieczne, nietoksyczne farby na bazie wody. Gęste, dobrze pokrywają malowane powierzchnie papieru, płótna, drewna itp. Kolory
można mieszać ze sobą otrzymując szeroką paletę barw.
6 pudełek po 100 ml

162 zł

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace
pokryte są trwałą, łatwa do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkanina
antypoślizgowa. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

162 zł

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace
pokryte są trwałą, łatwa do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkanina
antypoślizgowa. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

162 zł

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace
pokryte są trwałą, łatwa do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkanina
antypoślizgowa. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

162 zł

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace
pokryte są trwałą, łatwa do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkanina
antypoślizgowa. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

TTRL0738

Zestaw do malowania
palcami

TKNS0805

Farby do malowania
palcami

WSNS0111

WSNS0112

WSNS0113

WSNS0114

13

Materac - Wiosna

Materac - Lato

Materac - Jesień

Materac - Zima
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Zdjęcie
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Kod

WSNS2112

WSNS2113

WSNS2114

Nazwa

Materac Fantazja
Króliczek

Materac Fantazja
Panda

Materac Fantazja
Krecik

Cena

Zdjęcie

Opis

299 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

299 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

285 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

WSNS0554

Materace łączone

462 zł

Dwa materace do ćwiczeń lub zabaw. Zaopatrzone w szlufki, które
pozwalają umocować aluminiowe rurki łączące materace ze sobą.
Rurki i haki dostarczane w komplecie umożliwiają przytwierdzanie
materaca do ściany. Dzięki temu materac utrzymuje się w pozycji
pionowej i chroni ćwiczącego przed uderzeniami o ścianę. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości.
wym. 150 x 105 x 5 cm

WSNS2147

Materacyki łączone 4
szt.

659 zł

Materace podłogowe z mocnymi rzepami na brzegach. Po złączeniu
materace nie rozsuwają się tworząc dużą bezpieczną powierzchnię do
ćwiczeń. Wykonane z gęstej pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW. 4
szt. każdy o wym. 114 x 5 x 60 cmmożna łączyć na różne sposoby

WSPS2160

Materac składany
czerwono pomarańczowy

199 zł

Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości w trzech zestawach kolorystycznych.
wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

14
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Nazwa

WSPS2160NP

Materac składany
niebieskopomarańczowy

Cena

Zdjęcie

Opis

199 zł

Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości w trzech zestawach kolorystycznych.
wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

WSPS2160RP

Materac składany
różowo-pomarańczowy

199 zł

Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości w trzech zestawach kolorystycznych.
wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

WSPS2128

Materac cienki

245 zł

wym. 200 x 80 x 10 cm

WSNS0107

Bieżnia 10 cm

219 zł

wym. 180 x 60 x 10 cm

WSPS2127

Materac gruby

362 zł

wym. 200 x 80 x 20 cm

WSNS0170

Bieżnia 7cm

142 zł

Wym. 120 x 60 x 7 cm

WSNS0144

Materac rehabilitacyjny

335 zł

Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości.
wym. 180 x 80 x 10 cm

199 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Po złączeniu
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zabawy.
Doskonale sprawdzają się w narożnikach.wym. 100 x 100 x 10 cm

WSNS2145

15

Materac narożny
półokrągły żółty

www.nowaszkola.com		

infolinia 801 5555 08

Kod

Nazwa

WSNS2143

Materac narożny
półokrągły turkusowy

WSNS2144

Materac narożny
półokrągły
jasnoniebieski

WSNS2146

Materac narożny
półokrągły różowy

WSNS2102

Materac narożny serce

Cena

Zdjęcie

Opis

199 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Po złączeniu
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zabawy.
Doskonale sprawdzają się w narożnikach.wym. 100 x 100 x 10 cm

199 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Po złączeniu
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zabawy.
Doskonale sprawdzają się w narożnikach.wym. 100 x 100 x 10 cm

199 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Po złączeniu
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zabawy.
Doskonale sprawdzają się w narożnikach.wym. 100 x 100 x 10 cm

205 zł

Gruby, narożny materac w kształcie serca, który doskonale izoluje od podłoża bawiące się na nim dzieci. Wysokiej jakości pianka
oraz pokrycie z trwałej i łatwej do utrzymania w czystości tkaniny
PCW, zapewniają dzieciom komfort i wygodę a antypoślizgowy
spód zapobiega przesuwaniu się materaca nawet podczas bardzo
aktywnych zabaw.
wym. 1 x 1 m.,
gr. 10 cm

TWNS0794

Suchy basen

3349 zł

Basen z pianki o podwyższonej gęstości. Pokrowiec wykonany jest
z wytrzymałego tworzywa zmywalnego PCW, co pozwala na łatwe utrzymanie go w czystości. Basen wyposażony jest dodatkowo
w miękką podłogę o grubości 3 cm.
wym. 2 x 2 m; 4000 piłeczek o śr. 6,5 cm; powierzchnia wewnętrzna 2,6 m2

WSNS0146A

Schody ze zjeżdżalnią
z wycięciem
prostokątnym

962 zł

Rozmiarem dopasowane do basenów z prostą krawędzią
dł. zjazdu 125 cm
wys. elem. 87,7 cm

969 zł

Rozmiarem dostosowane do suchych basenów z górną krawędzią
zaokrągloną lub prostą – w zależności od rodzaju basenu. Ułatwiają
wchodzenie do basenu zapewniając jednocześnie doskonałą zabawę.
Wykonane z pianki o podwyższonej gęstości, pokrytej wytrzymałym
tkaniną zmywalną PCW.
dł. zjazdu 125 cm,
wys. elementu 87,5 cm w zamówieniu należy określić, do jakiego
typu basenu przeznaczone są schody ze zjeżdżalnią (czy krawędź
basenu jest zaokrąglona, czy prosta)

WSNS0146
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Schody ze zjeżdżalnią

www.nowaszkola.com		

infolinia 801 5555 08

Kod

Nazwa

Cena

TWNS0443

Basen trójkątny

2600 zł

Zdjęcie

Opis

wym. dł. boków tworzących kąt prosty: 2 m każdy
3000 piłeczek (6 worków) o śr. 6,5 cm

TWNS2001

Suchy basen kwadrat 1
2249 zł
5x15

wykonane z trwałej, wytrzymałej tkaniny, wysoce odpornej na
przetarcia
wym. 1,5 x 1,5 x 0,6 m
pow. wewn. 1,21 m2
4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

TWNS2002

Suchy basen prostokąt
3x2m

2919 zł

wykonane z trwałej, wytrzymałej tkaniny, wysoce odpornej na
przetarcia
wym. 3 x 2 x 0,6 m
pow. wewn. 4,16 m2
4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

TWNS2101

Basen dla malucha
kropla

1199 zł

Basen z piłkami wykonany z grubej pianki, pokrytej wytrzymałą
i estetyczną folią PCW. Basen składa się z 3 części, dzięki temu jest
wygodny w transporcie i przechowywaniu. Elementy mocowane są
do siebie dużymi, bardzo mocnymi rzepami. Wymiary: dł. 160 cm,
szer. 120 cm, wysokość, 40 cm, grubość ścianki: 15 cm.

TWNS2100

Basen dla malucha
okrągły

1239 zł

Ten barwny, tęczowy basen na piłki, wykonany jest z grubej pianki,
pokrytej wytrzymałą i estetyczną folią PCW. Basen składa się z 3
części, dzięki temu jest wygodny w transporcie i przechowywaniu.
Na całość składają się 2 półkola. Elementy mocowane są do siebie
dużymi, bardzo mocnymi rzepami. Wymiary: śr. 150 cm, wys. 40
cm, grubość ścianki 15 cm.

TKNS2012

Piłeczki do basenów

195 zł

śr. 6,5 cm; 500 szt.

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na
najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW,
proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres eksploatacji.
śr. ok. 90 cm; 6 kg; przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska, zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

WSNS0585
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Gruszka rehabilitacyjna
granatowa - duża
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Kod

WSNS0585
CZ

WSNS0585
NI

WSNS0585
PO

WSNS0585
RO

WSNS0585
T

WSNS0585
ZI

18

Nazwa

Gruszka rehabilitacyjna
czerwona - duża

Gruszka rehabilitacyjna
niebieska - duża

Gruszka rehabilitacyjna
pomarańczowa - duża

Gruszka rehabilitacyjna
różowa - duża

Gruszka rehabilitacyjna
tęczowa - duża

Gruszka rehabilitacyjna
zielona - duża

Cena

Zdjęcie

Opis

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu
wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres eksploatacji. śr. ok. 90
cm; 6 kg. Podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg. Podczas składania zamówienia
należy podać kolor gruszki Granulat styropianowy znajdujący się
w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu
po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie
go nowym granulatem możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg. Podczas składania zamówienia
należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg. Podczas składania zamówienia
należy podać kolor gruszki Granulat styropianowy znajdujący się
w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu
po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie
go nowym granulatem możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na
najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW,
proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres eksploatacji.
trójkolorowa; różowo-niebiesko-pomarańczowa; śr. ok. 90 cm; 6 kg.
Podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg. Podczas składania zamówienia
należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585
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Kod

WSNS0585
ZL

WSNS0639

WSNS0150

WSNS0595
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Nazwa

Gruszka rehabilitacyjna
żółta - duża

Gruszka rehabilitacyjna
z kodury

Kapelusz z nóżką

Fotel rehabilitacyjny

Cena

Zdjęcie

Opis

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

152 zł

Wypełniona granulatem, pokryta wytrzymałą, kolorową tkaniną.
Doskonale dopasowuje się do ciała, stanowiąc idealny przyrząd do
ćwiczeń koordynacji ruchowej. Może spełniać rolę siedziska.
wym. 100 x 49 cm

669 zł

Kształtki do ćwiczeń równowagi. Mogą być używane samodzielnie
lub występować w połączeniu. Kształt grzybka zachęca do wspinania
się i bujania, a zabawa wyzwala spontaniczność i radość. Konstrukcja pianki uniemożliwia przewracanie się grzybka. Pokryte trwałą
i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką
o podwyższonej gęstości. śr. 120 cm

349 zł

Fotel przeznaczony zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki
różnicy wysokości fotela dziecko znajduje się w pozycji pozwalającej
mu na manipulację przedmiotami trzymanymi przed sobą. Wałek
z rzepem przytrzymuje dziecko na odpowiedniej wysokości. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości. Wym. 110 x 70 x 36cm
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Kod

Nazwa

Cena

TKWP0001

TKWP0011

Kula zręcznościowa.
Piłka Tai-chi

Platforma balansująca
ze ślimakiem

Zdjęcie
RUCH
Zdjęcie

Opis

Opis

269 zł

Piłka Tai-Chi zainspirowana jest chińską tradycyjną gimnastyką, zwiazaną przede wszystkim ze skręcaniem i obracaniem ciała, a także
zwiększaniem koordynacji wzrokowo-ruchowej. Celem zabawy jest
utrzymanie na torze, znajdującej się wewnątrz kulki. Korzystanie
z piłki zwiększa giętkość nadgarstka, rąk oraz sprzyja prawidłowej
postawie przy pisaniu.
śr. 20 cm, od 2 lat.

125 zł

Pomoc dydaktyczna do wspierania koordynacji najmłodszych dzieci.
Idealna zarówno do zabawy na stojąco jak też do trzymania w ręku.
Podczas zabawy zostaje wspomagana równowaga i koordynacja
wzroku z motoryką nóg a także rąk. Celem zabawy jest równomierne
poruszanie się piłki po torze, co wcale nie jest łatwym zadaniem!
wym: 54 x 40 x 2,5 cm; od 3 lat

TKNS0421

Leniwa ósemka

45 zł

Tor wykonany z płyty laminowanej, w kształcie leżącej ósemki. Zamontowane rączki umożliwiają łatwe manipulowanie przyrządem,
a głębokie wyżłobienie zapobiega wypadaniu piłki z toru. Zabawa
labiryntem ma korzystny wpływ na koordynację wzrokowo-ruchową,
wewnętrzną harmonię organizmu.
wym. 48 x 22 x 2,5 cm; śr. kulki 3 cm, wykonana z drewna

TKWP1006

Zwinna rybka

74 zł

Fantazyjna zabawka 2 w 1 o kształcie rybki, rozwijająca koordynację
wzrokowo-ruchową, precyzję oraz celowość ruchu.
wym. 25 x 21x 3 cm, jedna piłeczka; od 3 lat.

80 zł

Maty do korekcji wad postawy i akupresury stóp. Jeżyk koryguje
płaskostopie, zapobiega deformacjom stóp, masuje stopy. Jeżyk
używany 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.
dł. 100 cm,
szer. od 20 do 34 cm
3 elementy w kolorach: czerwonym, żółtym i niebieskim

37 zł

Maty do korekcji wad postawy i akupresury stóp. Jeżyk koryguje
płaskostopie, zapobiega deformacjom stóp, masuje stopy. Jeżyk
używany 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. dł. 33 cm
szer. od 20 do 34 cm

89 zł

Znajdują szerokie zastosowanie w rehabilitacji, ortopedii, neurologii,
pediatrii i domowej opiece medycznej. Jest doskonałym przyborem
do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych. Trening z taśmą pociąga za sobą
przyrost siły mięśniowej i wytrzymałości. Kolor taśm określa stopień
oporu: źółta (słaba), czerwona (średnia), zielona (mocna), niebieska
(extra mocna), czarna (specjalnie mocna), srebrna (super mocna).
Komplet 3 taśm o różnym stopniu oporu: źółta, czerwona, zielona;
3 szt. o dł. 1,5 m

TKMD0003

TKMD0004

TKTB0404
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Mata Jeżyk

Mata Minijeżyk

Taśmy Thera Band.
Zestaw słaby
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TKVO3274

Piłeczka pajączek 11
cm

28 zł

Taka forma piłeczki daje dziecku nowe rodzaje doznań.
Doskonała forma gimnastyki palców i stymulacja percepcji dotykowej.

TKVO3256

Piłeczka pajączek 5 cm

9 zł

Taka forma piłeczki daje dziecku nowe rodzaje doznań.
Doskonała forma gimnastyki palców i stymulacja percepcji dotykowej.

49 zł

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

174 zł

Zestaw 6 płytek wykończonych estetycznie litym drewnem, wypełnionych materiałami o różnych fakturach (szorstkie, gładkie,
miękkie itp.) Zabawa chodnikiem stymuluje receptory znajdujące
się w stopach.
wym. 35,5 x 30,5 x 2 cm; 6 płytek

TKMD0001

Pajączek I

TWNS0488

Chodniczek faktur –
Jumbo

Zdjęcie

Opis

WSNS0949

Mata rehabilitacyjna
z kieszeniami

139 zł

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) – nie dołączonych do zestawu.
- wym. 60x120cm

WSNS0553

Mata rehabilitacyjna

122 zł

Składana, cienka mata do różnych ćwiczeń wymagających twardego podłoża.
wym. 150 x 60 x 2 cm

TKTB0041

Mata Noppex

449 zł

Doskonała do fizykoterapii i ćwiczeń psychoruchowych. Wypustki
pokrywające powierzchnię maty stymulują krążenie krwi i pobudzają
receptory dotyku. wym. 60x120cm, waga 4kg
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TKMW5003

TKWP1310

Nazwa

Mata podłogowa

Sensoryczne kwadraty

Cena

Zdjęcie

Opis

99 zł

Nowa mata podłogowa o ciekawej fakturze. Idealna do pokrywania
dużych powierzchni podłogi nie tylko w pokoju zabaw, ale wszędzie
tam gdzie dbamy o porządek i estetyczny wygląd. Zawsze, gdy
chcemy zapewnić dzieciom ciepłe i przyjemne podłoże do ćwiczeń
i zajęć rehabilitacyjnych.
4 szt. o wym. 60 cm

469 zł

Zestaw 6 kwadratów z wypustkami w trzech różnych wzorach:
kropki, kratka i okręgi. Każdy wzór występuje dwukrotnie, co można wykorzystać do wyszukiwania par. Elementy możemy układać
w ścieżki o różnym przebiegu i kształcie, aranżując dla dzieci miejsce
do sensorycznych odkryć. Antypoślizgowa powierzchnia kwadratów
zapewnia doskonałą stymulację i masaż dla stóp i dłoni.
od 2 latzawartość: 6 kwadratów z tworzywa (40 x 40 x 5 cm)
maks. obciążenie 30 kg

TKLG0684

Dysk sensoryczny

46 zł

Dysk, którego objętość może być regulowana ilością powietrza. Do
zabaw ruchowych jak i podkładania do siedzenia i leżenia. Specjalne wypustki pobudzają zmysł dotyku, wspomagają ćwiczenia
rehabilitacyjne.
śr. 32 cm

TKVO3188

Miękki spodek

21 zł

rozmiar 21 cm 95 g

TKJG2128

Półkule – Kamienie

145 zł

Plastikowe półkule wewnątrz wypełnione piaskiem. Półkule-kamienie można układać na obie strony. Doskonałe do ćwiczeń korekcyjnych stóp, wyrabiają zmysł równowagi i poczucia ciężaru.
śr. 15 cm; 6 szt.

TKLC8089

Półkule sensoryczne

135 zł

Wykonane z tworzywa sztucznego półkule mogą być napełniane
powietrzem do odpowiedniej twardości. Doskonałe do ćwiczeń równowagi, koordynacji. Dodatkowym atutem są wypustki sensoryczne
pobudzające dotyk i wspomagające ćwiczenia korekcji stóp. 6 szt

WSNS1934

Piankowe kostki
o różnej twardosci

249 zł

wym. 25 x 25 cm, 5 par kostek o różnej twardości, od spodu antypoślizgowa tkanina
pokrowce zdejmowane, łatwo utrzymać je w czystości
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TKJG2117

Dotykowe krążki

286 zł

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. Warianty gry są różne od rozpoznawania faktur poprzez
ich porównywanie do ich zapamiętywania z zamkniętymi oczami.
5 małych krążków, śr. 11 cm; 5 dużych

TKNS6000

Równoważnia
4-zaczepowa

232 zł

5 desek o wym. 100 x 9 x 2 cm
6 cegieł o 4 sworzniach łączących 2 deski o wym. 18 x 14 x 5 cm

TKNS6001

Równoważnia
6-zaczepowa

312 zł

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

TKFI1001

Tor z fakturą

299 zł

Kolorowe elementy z tworzywa sztucznego z których można tworzyć tory koliste faliste i proste. Dzięki chropowatej powierzchni
pobudzają zmysł dotyku.
24 szt. (12 prostych i 12 zaokrąglonych)
wym. jednego elem. 31 x 12 x 6 cm

TKJG2121

Kolorowe góry

339 zł

5 szt.; bok 36 cm, wys. 8,5 cm; bok 40,5 cm, wys. 17 cm; bok
42 cm, wys. 25,5 cm

275 zł

Piankowa dróżka do ćwiczeń składa się z elementów, które można dowolnie ze sobą łączyć, ustalając bieg i kierunek trasy. Każdy
element składa się z dwóch warstw: jedna strona jest niebieska
z żółtymi figurami, druga odwrotnie. Dwuwarstwowa pianka połączona jest bez użycia kleju. Zabawa w podążanie szlakiem rozwija
koordynację wzrokowo-ruchową, uczy równowagi, określania odległości oraz kierunków.
wym. 50 x 50 x 1,5 cm; od 2 lat; wykonane z wysokiej jakości
pianki EVA

TKWP1102
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TKWP0008

Kolorowe kamyki.
Miękkie tęczowe wyspy

459 zł

Zestaw kolorowych kamyków, do złudzenia przypominających te
prawdziwe w rzece. Trzy różne rozmiary pozwalają na swobodne
dostosowywanie wielkości kamyków do potrzeb i poziomu rozwoju
dziecka. Podczas zabawy dziecko powinno zdjąć buciki i skarpetki,
gdyż to nie tylko zwiększa bezpieczeństwo zabawy, lecz przede
wszystkim pozwala na wyczuwanie dolną częścią stopy faktury
podłoża, co stymuluje rozwój zmysłu dotyku. Zestaw zawiera 6
szt. kamyków, po 2 szt. małego (żółtego), średniego (zielonego)
i dużego (czerwonego). Kamyki mają obrotową konstrukcję, można
obracać górną część niezależnie od dolnej. Można je łączyć z zestawem WP 0009. Zestaw wyposażony w elegancką i wygodną torbę
do przechowywania i transportu.
Wymiary kamyków: żółty: 27,8 dł. x 27,3 szer. x 8,7 wys (cm);
zielony: 35,5 dł. x 35 szer. x 14,4 wys. (cm); czerwony: 40 dł. x
39 szer. x 13 wys. (cm); od 3 lat.

TKWP0010

Zestaw łączników

58 zł

Umożliwia połączenie ze sobą elementów WP 0008 i WP 0009,
by nie rozsuwały się.
wym. 18 x 7 x 4 cm; 6 szt.

TTWP0006

Kolorowa ścieżka
wałków

205 zł

Plastikowe szczebelki masują dotykające je części ciała, a oprócz tego
pomocne są w rozwoju zmysły dotyku. Po zabawie szczebelkową
ścieżkę można łatwo zwinąć w rolkę, co ułatwia przechowywanie.
1 szt.; kolor wybierany losowo; wym. 148 x 36 x 3 cm; od 2 lat.

199 zł

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 przechowywania można
nakładać na siebie.
6 elementów w 6 kolorach
wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm

189 zł

Wyspy, które można ze sobą łączyć, a przez dodanie elementów
rzeki (JG 2123), dają nieskończone możliwości tworzenia torów
i ścieżek. Wykonane z tworzywa, posiadają antypoślizgowe nóżki.
Wyspy stanowią w ścieżkach miejsce odpoczynku lub kryjówki.
śr. 43 cm; wys. 7 cm
2 kolory: czerwony i zielony

199 zł

Różne wielkości i kolory zachęcają dziecko do odbycia podróży po
archipelagu wysepek. Wyprawa nie jest łatwa, bo zmusza do wysiłku
fizycznego i koncentracji uwagi. Dzieci przeskakując z kamienia na
kamień nie mogą dotknąć ziemi. Ćwiczą w ten sposób koordynację
ruchowo-mięśniową, 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 (żółta, niebieska, czerwona, zielona, pomarańczowa,
fioletowa); 3 małe (25 x 25 x 25 cm), wys. 4,5 cm; 3 duże (36 x
36 x 36 cm), wys. 8 cm

TKJG2123

TKJG2124

TKJG2120
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TKJG2142

Platforma

359 zł

Przyrząd przeznaczony do ćwiczeń rozwijających koordynację, zwinność, refleks i koncentrację. Proponuje dwa stopnie trudności. Każda
platforma zawiera 3 plansze z różnymi wzorami, łatwe do wymiany.
Wytrzymałość: 120 kg.
wym. platformy: 54 x 40 cm
3 plansze
od 3 lat

TKJG2942

Pasy bezpieczeństwa

119 zł

Pasy z możliwością regulacji długości. Odpowiednie do platformy
JG 2142 i JG 2145.

TKJG2221

Wysokie góry do
zestawu równoważni

269 zł

wys. 24 cm, śr. 40 cm
3 szt.

TKJG2220

Pagórki do zestawu
równowagi

Dysk równowagi

TKJG2232

Plansza do bujania

TKNS0942

WMNS2902

25

Platforma na kółkach

wys. 10 cm, śr. 27 cm
3 szt.

152 zł

Dysk złożony jest z dwóch części: platformy i podstawy, połączonych
ze sobą ruchomym, gumowym łącznikiem. Dziecko stojąc na dysku
stara się utrzymywać równowagę poprzez zmianę środka ciężkości.
1 szt., śr. 22 cm, wys. 14 cm, dysk należy umieścić w specjalnej
podstawie do równoważni JG 2221 lub JG 2220 (patrz powyżej,
sprzedawane osobno), wiek: 3–15 lat

235 zł

Kształt planszy zachęca do bujania się w różnych pozycjach ciała,
a zabawa wyzwala spontaniczność i radość. Szczególnie zalecany
dla dzieci, u których stwierdzono dysfunkcje integracji sensorycznej:
nadpobudliwość ruchową, deficyty uwagi, zaburzenia koordynacji
ruchowej, zaburzenia organizacji zachowania. Wielkość platformy
umożliwia korzystanie z niej dwóm osobom, co jest szczególnie przydatne przy rehabilitacji dzieci z porażeniem. wym. 70 x 100 x 18 cm

92 zł

Przyrząd przeznaczony do ćwiczeń rozwijających 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.
wymiary: 41 x 30,5 cm; grubość płyty 1,8 cm.
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TKJG2102

Wirujący talerz
z uchwytami

410 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

TKTY0006

Okrągła plansza
na kuli do zabaw
ruchowych

59 zł

śr. 40,5 cm

TKJG2106

Wirujący talerz
z poręczami

510 zł

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.
max. ciężar: 60 kg; śr. 76 cm, wys. 60 cm

TKJG2140

Spodek

110 zł

Przyrząd do balansowania ciałem.
śr. 40 cm; wys. 9 cm

309 zł

Pojazd na czterech kółeczkach zachęca do ćwiczeń stymulujących
sprawność motoryczną. To wspaniała zabawa ale również idealny przyrząd do doskonalenia równowagi. Posiada wyprofilowaną,
podniesioną tylną część oraz delikatnie zwężony przód, który daje
większą swobodę ruchu podczas jazdy w pozycji leżącej.
dł. 58 cm, szer. 38 cm, wys.10 cm

TKJG2168

Platforma Surfer

TKCS6005

Plansza na walcu do
zabaw ruchowych

79 zł

Drewniane plansze ze sklejki osadzone na połowie walca z wyżłobionym wzorem i kulą o średnicy 4 cm, która porusza się po rowku;
pozwala na ćwiczenie równowagi w kierunku prawo–lewo.
wym. 70 x 20 x 9 cm

TKCS6004

Plansza na kuli do
zabaw ruchowych

79 zł

Drewniane plansze ze sklejki osadzone na połowie walca z wyżłobionym wzorem i kulą o średnicy 4 cm, która porusza się po rowku;
pozwala na ćwiczenie równowagi w kierunku prawo–lewo.
wym. 70 x 20 x 9 cm
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TKJG2181

Plansza bujak do
zabaw ruchowych

109 zł

Przyrząd służy do bujania się na boki. Ćwiczy koordynację ruchową.
wym. 52 x 12,5 x 9 cm

TKJG2169

Równoważnia
balansująca

185 zł

Przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej oraz równowagi. Zapewnia
bezpieczna zabawę dzięki antypoślizgowej powierzchni.
max. obciążenie100 kg; wym. 53 x 22 x 15 cm

TKJG2180

Plansza Chodzik do
zabaw ruchowych

109 zł

Przyrząd wyprofilowany w taki sposób aby można było poruszać się
do przodu i do tyłu. Takie chodzenie ćwiczy koordynację ruchową.
wym. 52 x 12,5 x 9 cm

115 zł

Zestaw kolorowych paneli ze sznurkowymi uchwytami przeznaczony
do ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, ramion i tułowia. Niezastąpiony w kształtowaniu skoordynowanej pracy kończyn jednego lub
kilku użytkowników jednocześnie. Jako połączona całość znakomicie
wpływa na naukę trudnej umiejętności synchronizowania ruchów
wielu współdziałających ze sobą osób. Wdrażając do pracy zespołowej, oddziałuje wychowawczo: wpaja przekonanie o konieczności
chwilowego podporządkowywania się wartości nadrzędnej, jaką jest
dobro grupy. Formuje poczucie odpowiedzialności indywidualnej za
wyniki drużyny. Zestawy letnich nart do ćwiczeń dla dwójki dzieci.
Zabawa uczy współpracy i rozwija koordynację. Wykonane z plastiku.
2 szt.; dł. 88 cm

152 zł

Zestaw kolorowych paneli ze sznurkowymi uchwytami przeznaczony
do ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, ramion i tułowia. Niezastąpiony w kształtowaniu skoordynowanej pracy kończyn jednego lub
kilku użytkowników jednocześnie. Jako połączona całość znakomicie
wpływa na naukę trudnej umiejętności synchronizowania ruchów
wielu współdziałających ze sobą osób. Wdrażając do pracy zespołowej, oddziałuje wychowawczo: wpaja przekonanie o konieczności
chwilowego podporządkowywania się wartości nadrzędnej, jaką jest
dobro grupy. Formuje poczucie odpowiedzialności indywidualnej za
wyniki drużyny. Zestawy letnich nart do ćwiczeń dla trójki dzieci.
Zabawa uczy współpracy i rozwija koordynację. Wykonane z plastiku.
2 szt.; dł. 104 cm

289 zł

Zestaw kolorowych paneli ze sznurkowymi uchwytami przeznaczony
do ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, ramion i tułowia. Niezastąpiony w kształtowaniu skoordynowanej pracy kończyn jednego lub
kilku użytkowników jednocześnie. Jako połączona całość znakomicie
wpływa na naukę trudnej umiejętności synchronizowania ruchów
wielu współdziałających ze sobą osób. Wdrażając do pracy zespołowej, oddziałuje wychowawczo: wpaja przekonanie o konieczności
chwilowego podporządkowywania się wartości nadrzędnej, jaką jest
dobro grupy. Formuje poczucie odpowiedzialności indywidualnej za
wyniki drużyny. wym. dł. 39,5, szer. 12,5 ,
wys. 2,5 cm; od 4 lat.

TKJG2108

TKJG2148

TKWP4001
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Letnie narty dla trzech
osób

Spacer zespołowy
4-osobowy
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TKJG2127

Czapka klauna

70 zł

Bezpieczna lekka czapka złożona z kilku części. Czapka zawiera
miękką gumową podstawkę, która dostosowuje się do kształtu
głowy dziecka. Służy do ćwiczeń równowagi i postawy ciała.
śr. 14,5 cm, wys. 18 cm; od 3 lat

TTTY0209

Duże stopy

72 zł

1 para
dł. stopy 50 cm
wykonane z pianki

TKUS0082

Półkula balansująca

139 zł

Gumowa półkula wypełniona powietrzem, przeznaczona do ćwiczeń
równoważnych. Na półkuli można stawać, siadać lub kłaść się. śr.
podstawy 45 cm, wys. 22,5 cm

262 zł

Przyrząd do ćwiczeń równoważnych i zabaw wspomagających umiejętność koordynacji. Dziecko siadając wewnątrz może bujać się na
boki, natomiast obracając przyrząd o 180 st. chować się do środka
jak wa małym igloo. Przeznaczony dla jednego lub większej liczby
dzieci, śr. 65 cm, wys. 45 cm, wykonany z tworzywa sztucznego
o grubości 8 mm, maksymalna 50 kg obciążenia.

TKJG2097

Koala Bibo

Zdjęcie

Opis

TKJG2101

Topek

205 zł

Artykuł pierwszej potrzeby w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Dzięki swojej prostej budowie jest całkowicie bezpieczny
i przyjazny dla dziecka. Świetny przyrząd do zabaw koordynacyjnych
wszystkich partii mięśni, także dzieci zdrowych. Występy na brzegu
topka zapobiegają przygnieceniu ręki dziecka. Zapewniają również
dopływ powietrza, jeżeli dziecko chowa się wewnątrz. 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; głębokość; 45 cm

TKLG0680

Piłka z orbitą

47 zł

Jajowata piłka dmuchana z nałożoną na środku tarczą. Do ćwiczeń
na równowagę, skakania.
dla 1 lub 2 dzieci; śr. 40 cm
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TKJG2138

Koordonka

125 zł

Interesująca propozycja pojazdu o wyjątkowej jakości (chromowane
pręty), bez ostrych krawędzi. Doskonale sprawdza się we wczesnej
rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
od 4 lat

149 zł

Przyrząd do ćwiczeń, wspierający rozwój koordynacji ruchowej i umiejętność balansowania. Kordonka to pojazd o trwałej konstrukcji, który
wprawiany jest w ruch, poprzez naprzemienny nacisk na pedały, raz
prawą a raz lewą nóżką. Aby ułatwić naukę utrzymywania równowagi, kordonka posiada po bokach wygodne poręcze. Dla starszych
dzieci, które w miarę dobrze opanowały zdolność róznowag, można
zdemontować poręcze zwiększając jednocześnie poziom trudności.
wym. 34 x 40 x 64 cm

TKMK0403

Koordonka
z poręczami. Sprzęt
sportowy

Zdjęcie

Opis

SZCZUDŁA

TKJG2195

Megaszczudła

325 zł

Szczudła są przeznaczone dla dzieci już od 3 do 7 roku życia. Posiadają regulowaną wysokość (od 3 do 15 cm) za pomocą 3 stopni
oraz mocne gumowe uchwyty, które można dostosować do wzrostu
dziecka. Zabawa na szczudłach jest treningiem równowagi i koordynacji, wymaga skupienia i koncentracji.
max obciążenie 100 kg; wys. 71 cm, szer. podstawy: 26 cm

TKJG2119

Półokrągłe szczudła

162 zł

Półkule wykonane z wysokiej jakości gumy, wyposażone w antypoślizgową powierzchnię i dodatkowe wypustki stymulujące receptory. Szczudła wyposażone są w sznurki za które dziecko może się
trzymać i nim poruszać. Aktywna zabawa z półkulami wymaga
skupienia i koncentracji.
3 pary, śr. 15 cm, wys. 7 cm. od 5 do 8 lat

TKAS0027

Miniszczudła

25 zł

Wykonane z wytrzymałego tworzywa z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Wyrabiają równowagę zapewniając doskonałą zabawę.
1 para; wys. 12,5 cm, śr. 13,5 cm; regulowana wysokość uchwytów ze sznurka

TKNS0939

Szczudła 140 cm

99 zł

Wykonane z drewna, idealne do zabaw ruchowych, rozwijają
sprawność, motorykę, koordynację ruchowo-mięśniową. Ćwiczą
równowagę.

49 zł

Szczudła w formie elastycznych, gumowych półkul ze sznurkami
i uchwytami. Na półkulach i uchwytach znajdują się miękkie wypustki sensoryczne, które podczas ćwiczeń stymulują receptory oraz
poprawiają ukrwienie dłoni i stóp. Przemieszczanie się z użyciem
szczudeł jest treningiem koordynacji, równowagi i świadomości własnego ciała w przestrzeni.
Półkule o śr. 13 cm i wys. 7 cm, wys. ze sznurkami 80 cm

TKUS0271

29

Szczudła sensoryczne

www.nowaszkola.com		

infolinia 801 5555 08

Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

DZIECIĘCA SENSORYKA

TKWP0017

Ściskacz sensoryczny

67 zł

Zabawa ściskaczem pobudza krążenie krwi w dłoniach i palcach,
wzmacnia mięśnie, masuje dłoń.
śr. 6,5 cm, 6 szt., 3 stopnie twardości

TKLC9749

Ringo kolczaste sensoryczne

15 zł

1 szt.; śr. 17 cm;
różne kolory

TKUS0223

Piłka z koralikami

14 zł

Przezroczysta gumowa miękka piłka z koralikami wewnątrz, wygodna do rzucania i chwytania. śr. 7 cm

TKUS0293

Ster sensoryczny

36 zł

śr. 27 cm

TKLG1208

Piłeczka do masażu
8 cm

8 zł

Gumowa piłeczka do masażu z miękkimi długimi wypustkami.
Piłeczkę należy napompować.
śr. 8 cm

TKLG1210

Piłeczka do masażu
10 cm

9 zł

Gumowa piłeczka do masażu z miękkimi długimi wypustkami.
Piłeczkę należy napompować.
śr. 10 cm
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TKLG1212

Piłeczka do masażu
12 cm

12 zł

Gumowa piłeczka do masażu z miękkimi długimi wypustkami.
Piłeczkę należy napompować.
śr. 12 cm

TKLG1218

Piłeczka do masażu
18 cm

21 zł

Gumowa piłeczka do masażu z miękkimi długimi wypustkami.
Piłeczkę należy napompować.
śr. 18 cm

TKLG1201

Piłeczki do masażu.
Zestaw

22 zł

Zestaw piłeczek z wypustkami, przeznaczone do masażu. Piłeczki
wypełnione są powietrzem.
4 szt.
Dwie piłeczki o śr. 8 cm i 10 cm z miękkimi wypustkami
Dwie piłeczki o śr. 8 cm i 10 cm z twardymi wypustkami

TKLG1202

Wałek do masażu

13 zł

śr. 6 cm, dł. 15 cm

TKLC9752

Piłka rehabilitacyjna
28 cm

45 zł

Miękka gumowa piłka rehabilitacyjna z miękkimi zaokrąglonymi
wypustkami, wypełniona powietrzem.
1 szt.
średnica 28 cm
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DUŻE MIĘKKIE PIŁKI

TKLG0165

Piłka gimnastyczna
65 cm

47 zł

śr. 65 cm

TKLG0150

Piłka gimnastyczna
50cm

36 zł

śr. 50 cm

TKLG0130

Piłka gimnastyczna 30
cm.

20 zł

Piłka gimnastyczna 30cm

TKLG0188

Piłka gimnastyczna
90cm

77 zł

śr. 90 cm

TKLG0285

Piłka z kolcami 85cm

82 zł

śr. 85 cm

TKLG0265

Piłka z kolcami 65 cm

50 zł

śr. 65 cm

32

www.nowaszkola.com		

infolinia 801 5555 08

Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

PIŁKI-WAŁKI

TKLG0350

Piłka 50x100cm

64 zł

wym. 50 x 100 cm

TKLG0450

Wałek sensoryczny

92 zł

Walory wałka rehabilitacyjnego zostały podniesione przez dodanie
małych wypustów na powierzchni piłki. Dzięki temu w czasie ćwiczeń
pobudzany jest zmysł dotyku. dł. 90 cm; śr. 55 cm

TKUS0274

Piłka z dzwonkami

59 zł

Zabawa z tą piłką wspiera umiejętności pracy zespołowej, koordynacji
oraz świadomości przestrzennej. Doskonała do ćwiczeń z dziećmi
niedowidzącymi, pobudza receptory słuchu. śr. 21 cm

TKUS0006

Piłeczki z dzwonkami.
Zestaw

19 zł

Piłki z otworami i metalowym dzwoneczkiem, wykonane z tworzywa sztucznego, pobudzają receptory słuchu. w zestawie znajdują się
piłeczki w dwóch wielkościach: 2 szt. o śr. 9,3 cm i 2 szt. o śr. 7,3 cm

TKMG5871

Duża piłka
żelowa – woreczek
rehabilitacyjny, 1 kg

89 zł

Żelowa piłka lekarska, która może być stosowana do technik rehabilitacyjnych lub masowania ciała. 1kg.
śr. ok.18 cm, od 3 lat.

PIŁKI HOP

TKLG0566

Piłka skacząca Hop
66cm

50 zł

Piłki skaczące z wygodnym uchwytem. Wyzwalają spontaniczną
aktywność ruchową, wyrabiają umiejętność utrzymania równowagi.

TKLG0560

Piłka skacząca Hop
60cm

40 zł

Piłki skaczące z wygodnym uchwytem. Wyzwalają spontaniczną
aktywność ruchową, wyrabiają umiejętność utrzymania równowagi.
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TKLG0555

Piłka skacząca Hop
55 cm

38 zł

Piłki skaczące z wygodnym uchwytem. Wyzwalają spontaniczną
aktywność ruchową, wyrabiają umiejętność utrzymania równowagi.

TKLG0545

Piłka skacząca Hop
45 cm

29 zł

Piłki skaczące z wygodnym uchwytem. Wyzwalają spontaniczną
aktywność ruchową, wyrabiają umiejętność utrzymania równowagi.

TKLG0550

Piłka skacząca Hop
50 cm

36 zł

Piłki skaczące z wygodnym uchwytem. Wyzwalają spontaniczną
aktywność ruchową, wyrabiają umiejętność utrzymania równowagi.

TKLG0001

Piłka skaczaca. Renifer

78 zł

wym. szer. 30 cm, dł. 60 cm, wys. 55 cm; wys. siedziska 30 cm

PIŁKI PIANKOWE I GUMOWE

TKAN5961

Piłeczka piankowa 20
cm

34 zł

Seria lekkich i bardzo bezpiecznych (dla dzieci i dla otoczenia) piłek
z pianki poliestrowej. Nadają się również do ćwiczeń dłoni (zaciskanie
i otwieranie). 1 szt.; śr. 20 cm

TTAN5953

Piłeczki piankowe 7 cm

15 zł

Seria lekkich i bardzo bezpiecznych (dla dzieci i dla otoczenia) piłek
z pianki poliestrowej. Nadają się również do ćwiczeń dłoni (zaciskanie
i otwieranie). 6 szt.; 7 cm
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TTAN5976

Piłeczki piankowe 12
cm

40 zł

Seria lekkich i bardzo bezpiecznych (dla dzieci i dla otoczenia) piłek
z pianki poliestrowej. Nadają się również do ćwiczeń dłoni (zaciskanie
i otwieranie). 4 szt.; 12 cm

TKLG1117

Piłki do rytmiki 17 cm

66 zł

4 szt.
śr. 17 cm
280 g

TKVO3548

Piłeczka sześcian

9 zł

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

TKAN5853

Piłeczki z kauczuku

26 zł

Piłeczki z pianki kauczukowej które doskonale nadają się np. do
rzucania do celu.
3 szt.; śr. 7 cm

TKLG0612

Piłka 15 cm

8 zł

śr. 15 cm

TKLG0614

Piłka 23 cm

10 zł

śr. 23 cm

TKLG0605

Piłka lekarska 500g

14 zł

śr. 10 cm, 500g

TKLG0610

Piłka lekarska 1 kg

19 zł

śr. 12 cm, 1000g
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TKLG0606

Piłka lekarska 2 kg

24 zł

waga: 2 kg
średnica: 15 cm

TKLG0607

Piłka lekarska 3 kg

25 zł

waga: 3 kg
średnica: 16 cm

TKDT3124

Piłeczka cyrkowa

11 zł

Piłeczka z trwałej tkaniny czterokolorowa wypełniona gorczycą
dostosowana do ręki ćwiczącego. Przeznaczona do zabaw zręcznościowych i ćwiczeń żonglerskich jej dużą zaletą jest pozostawanie
na miejscu upadku.
śr. 5 cm; 50 g; 1 szt.

TKVO3321

Magiczna piłka

23 zł

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

TKNS2012

Piłeczki do basenów

195 zł

śr. 6,5 cm; 500 szt.

TKFI2340

Piłka do rugby z pianki

18 zł

Poręczna piłka z pianki.
wym. 21,5 x 12,7 cm

TKLG0615

Piłka do koszykówki
gumowa

15 zł

śr. 15 cm; 1 szt.
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TKLG0611

Piłka nożna gumowa

15 zł

śr. 15 cm; 1 szt.

TKLG0616

Piłka do siatkówki
gumowa

15 zł

śr. 15 cm; 1 szt.

58 zł

Kolorowe woreczki wypełnione grochem. 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; 12 szt.

TKNS1982

Woreczki z cyferkami

Zdjęcie

Opis

WORECZKI, CHUSTY, SPADOCHRONY

TKTY0117

Worki do skakania

179 zł

Worki do zabaw w sali i na świeżym powietrzu, na zajęciach z wychowania fizycznego, konkursach i zabawach ruchowych. Przyjemna
zabawa równocześnie rozwija zdolność do utrzymywania równowagi
i ćwiczy mięśnie całego ciała.
6 szt.; wym. 52 x 62 cm.

TKNS0135

Woreczki kolory

44 zł

Kolorowe woreczki niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowe oznaczenie kolorami pozwala na tworzenie
własnych wariantów ćwiczeń.
wym. 10 x 13 cm

TKNS1930

Woreczki alfabet

99 zł

Woreczki do wykorzystania na zajęciach gimnastycznych i nie tylko.
W 8 kolorach, z wyszywanymi literami małymi i dużymi.
26 szt.

18 zł

4 kształty (koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt) i 4 kolory (żółtym,
czerwonym, zielonym i niebieskim). Bardzo dobrze spełniają swoją
funkcję w ćwiczeniach ruchowo-zręcznościowych w sali i na otwartej
przestrzeni.
4 woreczki o wym. 10 cm

TKNS0132
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TKNS0119

Chusty 4 szt.

31 zł

Trójkątne, do oznaczania drużyn, pomocne w czasie gier zespołowych.
4 szt. w 4 kolorach; wym. 43 x 63 cm

TKNS0120

Opaski 4 szt.

14 zł

Kolorowe z tkaniny bawełnianej ułatwiają organizację gier zespołowych.
4 szt. w 4 kolorach; wym. 11 x 5 cm

TKNS0127

Szarfy

15 zł

Z kolorowego, bawełnianego płótna ułatwiające oznaczenie drużyn
podczas gier zespołowych.
4 szt. w 4 kolorach; wym. 100 x 6 cm

TKTY0105

Wstęgi gimnastyczne
2m

67 zł

Zestawy wstęg do ćwiczeń gimnastycznych wzmacniających wszystkie mięśnie ciała, a w szczególności mięśnie rąk i barków.
6 szt.

TKTY0106

Wstęgi gimnastyczne
4m

72 zł

Zestawy wstęg do ćwiczeń gimnastycznych wzmacniających wszystkie mięśnie ciała, a w szczególności mięśnie rąk i barków.
6 szt.

35 zł

Do zabaw przy muzyce i do żonglowania. Specjalny materiał poddaje
się oporowi powietrza i ma właściwości samoistnego rozprężania się
po jego złożeniu. Dzięki temu można pokazać np. efekt rozkwitania
kwiatów. wym. 65 x 65 cm
3 szt. (w 3 kolorach)

35 zł

Do zabaw przy muzyce i do żonglowania. Specjalny materiał poddaje
się oporowi powietrza i ma właściwości samoistnego rozprężania się
po jego złożeniu. Dzięki temu można pokazać np. efekt rozkwitania
kwiatów. wym. 65 x 65 cm
3 szt. (w 3 kolorach)

TTDT8003

TTDT8000

38
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TKJG2307

Chusty duże

96 zł

Do zabaw przy muzyce i do żonglowania. Specjalny materiał poddaje
się oporowi powietrza i ma właściwości samoistnego rozprężania się
po jego złożeniu. Dzięki temu można pokazać np. efekt rozkwitania
kwiatów. wym. 138 x 138 cm; 4 szt.

20 zł

Anna Wasilak (red.) 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.
format B5; 30 str.

95 zł

Sympatyczna gąsienica w tęczowej kolorystyce to niezastąpiona
towarzyszka każdego wspólnego spaceru. Dzięki parom symetrycznych uchwytów pomaga maluchom zachować porządek marszu
i ułatwia opiekunom szybkie sprawdzenie liczebności grupy. Dzięki
wypełnieniu z miękkiej gąbki, gąsienica świetnie sprawdza się przy
chodzeniu po śladzie, a po zwinięciu nie zajmuje dużo miejsca. To
idealny produkt dla aktywnych klas, które często zdobywają wiedzę
i umiejętności poza klasą szkolną oraz dla grup młodszych, które na
wspólnym spacerze potrzebują dodatkowej opiekunki.
dł. 3,5 m, szer. 12 cm, 16 uchwytów

335 zł

Swoją wielkością, kształtem i konstrukcją spełniają wszelkie zadania
chusty animacyjnej. Wykonane z dobrej jakości kolorowych tkanin.
Na obwodzie, oprócz dodatkowego wzmocnienia, znajdują się rączki
ułatwiające zaczepienie i przenoszenie spadochronów. Dodatkowe
elementy spadochronów zwiększają możliwości kombinacji zabaw
z nimi. W każdej z ponumerowanych, kolorowych części znajduje
się otwór, którego dno obszyte jest siatką. Wielkość otworów jest
dostosowana do małej piłki o śr. 15 cm.
śr. 3,5 m

38 zł

Swoją wielkością, kształtem i konstrukcją spełniają wszelkie zadania
chusty animacyjnej.
Na obwodzie, oprócz dodatkowego wzmocnienia, znajdują się rączki
ułatwiające zaczepienie i przenoszenie spadochronów.
Dodatkowe elementy spadochronów zwiększają możliwości kombinacji zabaw z nimi.
Wykonane z dobrej jakości kolorowych tkanin poliestrowych.
śr. około 1,75 m.

69 zł

Swoją wielkością, kształtem i konstrukcją spełniają wszelkie zadania
chusty animacyjnej.
Na obwodzie, oprócz dodatkowego wzmocnienia, znajdują się rączki
ułatwiające zaczepienie i przenoszenie spadochronów.
Dodatkowe elementy spadochronów zwiększają możliwości kombinacji zabaw z nimi.
Wykonane z dobrej jakości kolorowych tkanin poliestrowych.
śr. około 3,5 m z wmontowanymi 8 uchwytami

TKKL0014

TKNS1598

TKTY0121

TKJG2301

TKJG2302

39

Zabawy z chustą

Gąsienica spacerowa

Spadochron tęczowy

Spadochron 1.75m

Spadochron 3,5 m
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TKJG2304

Spadochron 6 m

205 zł

Swoją wielkością, kształtem i konstrukcją spełniają wszelkie zadania
chusty animacyjnej.
Na obwodzie, oprócz dodatkowego wzmocnienia, znajdują się rączki
ułatwiające zaczepienie i przenoszenie spadochronów.
Dodatkowe elementy spadochronów zwiększają możliwości kombinacji zabaw z nimi.
Wykonane z dobrej jakości kolorowych tkanin poliestrowych.
śr. około 6 m z wmontowanymi 12 uchwytami

TKUS0267

Sensoryczne stopy

14 zł

Stopy z wypustkami z tworzywa sztucznego. Stąpanie po nich jest
doskonałym ćwiczeniem terapeutycznym, pomaga redukować stres
i stymulować receptory nerwowe. 1 para, dł. 20 cm

TKTY0217

Kamizelki z cyframi

125 zł

Praktyczne kamizelki z cyframi do oznaczania zawodników.
12 szt.

ZNACZNIKI

TKTY0072

TKTY0073

TKTY0080

TKTY0082

40

Ślady stóp

Ślady dłoni

Strzałki proste

Kreski

41 zł

Seria kolorowych gumowych elementów do wykorzystania w sali zabaw, ale również wszędzie tam, gdzie jest ruch i zabawa – w parku,
na boisku. Uniwersalne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane
z elastycznego, ale trwałego tworzywa. Ułożone na podłodze strzałki
wyznaczają kierunki, a linie proste zaznaczają pola przeciwnych drużyn. Uzupełnieniem są kolorowe ślady stóp i dłoni, które poszerzają
możliwości tworzenia nowych wariantów gier. 6 par
wym. 22,5 cm

42 zł

Seria kolorowych gumowych elementów do wykorzystania w sali zabaw, ale również wszędzie tam, gdzie jest ruch i zabawa – w parku,
na boisku. Uniwersalne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane
z elastycznego, ale trwałego tworzywa. Ułożone na podłodze strzałki
wyznaczają kierunki, a linie proste zaznaczają pola przeciwnych drużyn. Uzupełnieniem są kolorowe ślady stóp i dłoni, które poszerzają
możliwości tworzenia nowych wariantów gier. 6 par
wym. 22,5 cm

37 zł

Seria kolorowych gumowych elementów do wykorzystania w sali zabaw, ale również wszędzie tam, gdzie jest ruch i zabawa – w parku,
na boisku. Uniwersalne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane
z elastycznego, ale trwałego tworzywa. Ułożone na podłodze strzałki
wyznaczają kierunki, a linie proste zaznaczają pola przeciwnych drużyn. Uzupełnieniem są kolorowe ślady stóp i dłoni, które poszerzają
możliwości tworzenia nowych wariantów gier.

32 zł

Seria kolorowych gumowych elementów do wykorzystania w sali zabaw, ale również wszędzie tam, gdzie jest ruch i zabawa – w parku,
na boisku. Uniwersalne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane
z elastycznego, ale trwałego tworzywa. Ułożone na podłodze strzałki
wyznaczają kierunki, a linie proste zaznaczają pola przeciwnych drużyn. Uzupełnieniem są kolorowe ślady stóp i dłoni, które poszerzają
możliwości tworzenia nowych wariantów gier. 6 szt.
dł. 34,5 cm; szer. 7,2 cm
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Nazwa

Strzałki kierunkowe

TKTY0086

Cena

Zdjęcie

Opis

Seria kolorowych gumowych elementów do wykorzystania w sali zabaw, ale również wszędzie tam, gdzie jest ruch i zabawa – w parku,
na boisku. Uniwersalne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane
z elastycznego, ale trwałego tworzywa. Ułożone na podłodze strzałki
wyznaczają kierunki, a linie proste zaznaczają pola przeciwnych drużyn. Uzupełnieniem są kolorowe ślady stóp i dłoni, które poszerzają
możliwości tworzenia nowych wariantów gier. 6 szt.
6 kolorów
szer. 9 cm

34 zł

REHABILITACJA

WWNS0436

Grzybek. Kącik
manipulacyjny

1699 zł

Kącik zabaw w kształcie grzybka. Ściany, wykonane ze sklejki, wyposażone w różnego rodzaju akcesoria: labirynty, kolorowe okienka,
lusterko, sznurowane makatki, figury geometryczne, suwaki. Wielkość grzybka umożliwia schowanie się pod kapeluszem, co sprzyja
atmosferze intymności zabawy i podziałowi miejsca pracy. Kapelusz
grzybka wykonany z trwałej tkaniny PCW, zdejmowany z podstawy,
może służyć jako siedzisko, a dla mniejszych dzieci jako kształtka
rehabilitacyjna. Liczne elementy manipulacyjne zachęcają do zabaw
usprawniających motorykę palców.
wym. 1,2 x 1,2 x 1,3 m

WMNS1436

Grzybek bez
kapelusza. Kącik
manipulacyjny

1189 zł

Ściany, wykonane ze sklejki, wyposażone w różnego rodzaju akcesoria: labirynty, kolorowe okienka, lusterko, sznurowane makatki,
figury geometryczne, suwaki. Wielkość kącika umożliwia schowanie
się między ściankami, co sprzyja atmosferze intymności zabawy i podziałowi miejsca pracy. Liczne elementy manipulacyjne zachęcają
do zabaw usprawniających motorykę palców.
wym. 1,2 x 1,2 m

TKDJ5152

Gra z naśladowaniem

69 zł

Wesoła gra z kartami polegająca na naśladowaniu zachowania
ludzi wykonujących różne czynności odgłosów zwierząt itp. 120
kart; od 5 lat

115 zł

Niezwykle ciekawe zestawy kart będące gotowymi propozycjami
przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć ruchowych, również gimnastyki
śródlekcyjnej. Każda karta zawiera fotografię dziecka wykonującego
ćwiczenie, a na odwrocie obrazkową czytelną instrukcję wykonania
ćwiczenia. Format kart odpowiednio duży, aby ułatwić demonstrację
całej grupie. Stopień trudności oznaczony kolorem. Każdy zestaw
zawiera rozbudowaną instrukcję metodyczną dla nauczyciela. Karty laminowane.
16 kart; wym. karty: 22 x 28 cm; od 4 lat

115 zł

Niezwykle ciekawe zestawy kart będące gotowymi propozycjami
przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć ruchowych, również gimnastyki
śródlekcyjnej. Każda karta zawiera fotografię dziecka wykonującego
ćwiczenie, a na odwrocie obrazkową czytelną instrukcję wykonania
ćwiczenia. Format kart odpowiednio duży, aby ułatwić demonstrację
całej grupie. Stopień trudności oznaczony kolorem. Każdy zestaw
zawiera rozbudowaną instrukcję metodyczną dla nauczyciela. Karty laminowane.
16 kart; wym. karty: 22 x 28 cm; od 4 lat

115 zł

Niezwykle ciekawe zestawy kart będące gotowymi propozycjami
przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć ruchowych, również gimnastyki
śródlekcyjnej. Każda karta zawiera fotografię dziecka wykonującego
ćwiczenie, a na odwrocie obrazkową czytelną instrukcję wykonania
ćwiczenia. Format kart odpowiednio duży, aby ułatwić demonstrację
całej grupie. Stopień trudności oznaczony kolorem. Każdy zestaw
zawiera rozbudowaną instrukcję metodyczną dla nauczyciela. Karty
laminowane. 48 kart, wym: 23,5 x 21 cm, od 4 lat

TKRY2012

TKRY2013

TKRY2017
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Karty do ćwiczeń Gimnastyka ciała 2

Karty do ćwiczeń Gimnastyka ciała 1

Twister z literkami
i ćwiczeniami – karty
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PIANKI REHABILITACYJNE

WSNS0109

Półkoło

265 zł

wym. 120 x 60 x 30 cm

WSNS0142

Baza z prostokątem

172 zł

Element, który stanowi podstawę do budowania konstrukcji z walcem i belką.
wym. 60 x 60 x 30 cm

WSNS0143

Baza z trójkątem

172 zł

Element, który stanowi podstawę do budowania konstrukcji z walcem i belką.
wym. 60 x 60 x 30 cm

305 zł

Duże piankowe elementy pokryte trwałą tkaniną PCW, przeznaczone do tworzenia dowolnych przestrzennych konstrukcji oraz torów
przeszkód. Ćwiczenia z wykorzystaniem tych kształtek pomagają
rozwijać sprawności ruchowe: szybkość, zwinność, skoczność i równowagę, kształtują nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
a przy tym dostarczają dzieciom wielu pozytywnych emocji i wrażeń
z radosnej aktywnej zabawy.
wym. 90 x 60 x 60 cm

299 zł

Duże piankowe elementy pokryte trwałą tkaniną PCW, przeznaczone do tworzenia dowolnych przestrzennych konstrukcji oraz torów
przeszkód. Ćwiczenia z wykorzystaniem tych kształtek pomagają
rozwijać sprawności ruchowe: szybkość, zwinność, skoczność i równowagę, kształtują nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
a przy tym dostarczają dzieciom wielu pozytywnych emocji i wrażeń
z radosnej aktywnej zabawy.
wym. 90 x 60 x 60 cm

169 zł

Duże piankowe elementy pokryte trwałą tkaniną PCW, przeznaczone do tworzenia dowolnych przestrzennych konstrukcji oraz torów
przeszkód. Ćwiczenia z wykorzystaniem tych kształtek pomagają
rozwijać sprawności ruchowe: szybkość, zwinność, skoczność i równowagę, kształtują nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
a przy tym dostarczają dzieciom wielu pozytywnych emocji i wrażeń
z radosnej aktywnej zabawy.
wym. 60 x 30 x 30 cm

WSNS0110

WSNS0108

WSNS0106

42

Schody

Rampa

Opona
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Kod

Nazwa

Cena

WSNS0968

Opona duża

489 zł

śr. 120 cm, śr. otworu 60 cm

WSNS0103

Most

272 zł

wym. 120 x 60 x 30 cm

WSNS0104

Łuk

272 zł

wym. 120 x 60 x 30 cm

WSNS0970

Baza – mała

112 zł

wym. 60 x 30 x 30 cm

WSNS0969

Klin

129 zł

wym. 60 x 60 x 30 cm

WSNS0100

Baza duża

162 zł

Podstawowy element do tworzenia torów przeszkód z wykorzystaniem belki o długości boku 30 cm.
wym. 60 x 60 x 30 cm

WSNS2153

Pianka nakrętka
pomarańczowa

219 zł

Pokryta tkaniną PCW
śr. 60 cm, gr. 30 cm,
śr. otworu 30 cm

43
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WSNS0458

Sześcian

77 zł

wym. 30 x 30 x 30 cm

WSNS0971

Belka 60

99 zł

wym. 60 x 30 x 30 cm

WSNS0231

Belka mała

65 zł

wym. 20 x 20 x 60 cm

WSNS0457

Belka 90

132 zł

wym. 90 x 30 x 30 cm

WSNS0102

Belka 120

152 zł

wym. 120 x 30 x 30 cm

WSNS0105

Walec duży

242 zł

dł. 60 cm, śr. 60 cm

44
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WSNS0456

Walec mały

69 zł

dł. 30 cm; śr. 30 cm

WSNS0228

Wałek 10

54 zł

dł. 60 cm; śr. 10 cm

WSNS0229

Wałek 15

63 zł

dł. 60 cm; śr. 15 cm

WSNS0230

Wałek 20

74 zł

dł. 60 cm; śr. 20 cm

WSNS0145

Mały wałek

66 zł

Z pianki o podwyższonej gęstości, przystosowany do rehabilitacji
dzieci młodszych. dł. 60cm, śr. 15cm

WSNS0455

Wałek średni

142 zł

dł. 90 cm; śr. 30 cm

162 zł

Duże piankowe elementy pokryte trwałą tkaniną PCW, przeznaczone do tworzenia dowolnych przestrzennych konstrukcji oraz torów
przeszkód. Ćwiczenia z wykorzystaniem tych kształtek pomagają
rozwijać sprawności ruchowe: szybkość, zwinność, skoczność i równowagę, kształtują nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
a przy tym dostarczają dzieciom wielu pozytywnych emocji i wrażeń
z radosnej aktywnej zabawy.
dł. 120 cm, śr. 30 cm

WSNS0101

45

Wałek duży
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MATERACE

WSNS0111

WSNS0112

WSNS0113

WSNS0114

WSNS2112

WSNS2113

WSNS2114

46

Materac - Wiosna

Materac - Lato

Materac - Jesień

Materac - Zima

Materac Fantazja
Króliczek

Materac Fantazja
Panda

Materac Fantazja
Krecik

162 zł

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace
pokryte są trwałą, łatwa do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkanina
antypoślizgowa. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

162 zł

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace
pokryte są trwałą, łatwa do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkanina
antypoślizgowa. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

162 zł

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace
pokryte są trwałą, łatwa do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkanina
antypoślizgowa. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

162 zł

Zestaw piankowych materaców z symbolami czterech pór roku. Idealne do kącików zabaw oraz miejsc relaksu i odpoczynku. Materace
pokryte są trwałą, łatwa do zmywania tkaniną. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa spód materaców pokryty jest dodatkowo tkanina
antypoślizgowa. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. pojedynczego materaca: 100 x 100 cm; gr. 5 cm

299 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

299 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

285 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.
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WSNS2151

Materacyki składane
kolorowe

Materacyki składane
czarno/białe

WSNS2152

Cena

Zdjęcie

Opis

239 zł

Składane, 4 - częściowe łączone materacyki, oparte o ścianę mogą
pełnić funkcje fotelika. Położone na płasko tworzą powierzchnię do
zabawy lub ćwiczeń.
wym. po rozłożeniu 1 x 1 m, gr. 5 cm,
wym. po złożeniu 50 x 50 gr. 20 cm

239 zł

Składane, 4 - częściowe łączone materacyki, oparte o ścianę mogą
pełnić funkcje fotelika. Położone na płasko tworzą powierzchnię do
zabawy lub ćwiczeń.
wym. po rozłożeniu 1 x 1 m, gr. 5 cm,
wym. po złożeniu 50 x 50 gr. 20 cm

WSNS0554

Materace łączone

462 zł

Dwa materace do ćwiczeń lub zabaw. Zaopatrzone w szlufki, które
pozwalają umocować aluminiowe rurki łączące materace ze sobą.
Rurki i haki dostarczane w komplecie umożliwiają przytwierdzanie
materaca do ściany. Dzięki temu materac utrzymuje się w pozycji
pionowej i chroni ćwiczącego przed uderzeniami o ścianę. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości.
wym. 150 x 105 x 5 cm

WSNS2147

Materacyki łączone 4
szt.

659 zł

Materace podłogowe z mocnymi rzepami na brzegach. Po złączeniu
materace nie rozsuwają się tworząc dużą bezpieczną powierzchnię do
ćwiczeń. Wykonane z gęstej pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW. 4
szt. każdy o wym. 114 x 5 x 60 cmmożna łączyć na różne sposoby

WSPS2160

Materac składany
czerwono pomarańczowy

199 zł

Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości w trzech zestawach kolorystycznych.
wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

199 zł

Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości w trzech zestawach kolorystycznych.
wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

199 zł

Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości w trzech zestawach kolorystycznych.
wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny
wym. 200 x 120 x 6 cm

Materac składany
WSPS2160RP
różowo-pomarańczowy

WSPS2160NP

47

Materac składany
niebieskopomarańczowy
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Cena

WSNS2159

Materac szkolny 200 x
120 x 6 cm

289 zł

wym. 200 x 120 x 6 cm
wzmocnione rogi
antypośliwowy spód

WSPS2128

Materac cienki

245 zł

wym. 200 x 80 x 10 cm

WSNS0107

Bieżnia 10 cm

219 zł

wym. 180 x 60 x 10 cm

WSPS2127

Materac gruby

362 zł

wym. 200 x 80 x 20 cm

WSNS0170

Bieżnia 7cm

142 zł

Wym. 120 x 60 x 7 cm

WSNS0144

Materac rehabilitacyjny

335 zł

Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości.
wym. 180 x 80 x 10 cm

WSNS2143

Materac narożny
półokrągły turkusowy

199 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Po złączeniu
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zabawy.
Doskonale sprawdzają się w narożnikach.wym. 100 x 100 x 10 cm

WSNS2144

Materac narożny
półokrągły
jasnoniebieski

199 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Po złączeniu
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zabawy.
Doskonale sprawdzają się w narożnikach.wym. 100 x 100 x 10 cm
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WSNS2145

Materac narożny
półokrągły żółty

WSNS2146

WSNS2102

Materac narożny
półokrągły różowy

Materac narożny serce

Cena

Zdjęcie

Opis

199 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Po złączeniu
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zabawy.
Doskonale sprawdzają się w narożnikach.wym. 100 x 100 x 10 cm

199 zł

Materace piankowe narożne pokryte tkaniną PCW. Każdy z nich
posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą. Po złączeniu
czterech uzyskamy piękne różnokolorowe koło. Antypoślizgowy
spód zapobiega przemieszczaniu się materaca podczas zabawy.
Doskonale sprawdzają się w narożnikach.wym. 100 x 100 x 10 cm

205 zł

Gruby, narożny materac w kształcie serca, który doskonale izoluje od podłoża bawiące się na nim dzieci. Wysokiej jakości pianka
oraz pokrycie z trwałej i łatwej do utrzymania w czystości tkaniny
PCW, zapewniają dzieciom komfort i wygodę a antypoślizgowy
spód zapobiega przesuwaniu się materaca nawet podczas bardzo
aktywnych zabaw.
Wym. 1 x 1 m.,
gr. 10 cm

WSNS0567

Zestaw figur
geometrycznych

132 zł

4 figury w 4 kolorach wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną.
Mogą służyć do zabaw ruchowych, jak również jako pufy do siedzenia. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW,
wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
4 szt.; śr. koła 30 cm; trójkąt 36 x 36 x 31 cm; kwadrat o boku 30
cm; prostokąt 42 x 30 cm; grubość pianek 4 cm;

WSPS2106

Kształtki geometryczne

435 zł

4 kwadraty pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną
PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości., każdy o wym.
50 x 50 cm: jeden w całości, a trzy składające się z elementów.
gr. 10 cm

339 zł

Zestaw kontrastowych materacy z elementami różnorodnych tkanin,
różniących się kolorem, kształtem figury i odmiennych w dotyku
(szorstkie, gładkie, puszyste). Dziecko może układać je na podłodze w dowolnej kolejności tworząc indywidualne ścieżki sensoryczne
albo ciekawe mozaiki.
elementy sensoryczne: skaden, baranek, futerko, kordura, drelich,
lustro pleksi
10 kwadratów o dł. boku 40 cm i gr. 3,5 cm, 1 koło ośr. 40 cm
4 ćwiartki o bokach o dł 40 cm.

799 zł

Aktywna zabawa i radość z pokonywania przeszkód, te możliwości
ktore daje maluchoma piankowa baza atrakcji. Rozmiar poszczególnych elementów i całość zestawu dostosowana rozmiarem dla
najmłodszych dzieci, a pianki o wysokiej gęstości, pokryte trwałą
i bezpieczną tkaniną PCW, łatwo można zestawiać ze sobą w dowolne konfiguracje. Zestaw składa się z kwadratowej bazy, 4 płaskich
materacy oraz 4 różnych kształtek w formie fal, schodków, pochylni
i wzniesienia. 9 elem. Wym. całkowite po złożeniu Dł. boku 140 cm
wys. 20 cm Wiek: od 1 roku

WSNS2150

WSNS2117
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Fakturowa ścieżka

Zestaw atrakcji
Malucha
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ŚCIEŻKI MALUCHA

WSNS2154

WSNS2155

WSNS2156

WSNS2157

Ścieżka rehabilitacyjna
dla malucha - klin

Ścieżka rehabilitacyjna
dla malucha - rampa
z falą

Ścieżka rehabilitacyjna
dla malucha - fala

Ścieżka rehabilitacyjna
dla malucha - kwiatek

119 zł

Piankowe kształtki przeznaczone specjalnie dla najmłodszych dzieci
u których z wiekiem coraz bardziej widoczna staje się potrzeba aktywnej zabawy. Z kształtek można ułożyć bezpieczne i różnorodne tory przeszkód będące wspaniałym miejscem zabaw i rozwoju
sprawności. Tory tworzą również idealne możliwości do ćwiczeń
rehabilitacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wymagającymi szczególnej opieki i stymulacji zmysłowej.
wym. elem. 60 x 40 cm ; wys. 10 - 20 cm

119 zł

Piankowe kształtki przeznaczone specjalnie dla najmłodszych dzieci
u których z wiekiem coraz bardziej widoczna staje się potrzeba aktywnej zabawy. Z kształtek można ułożyć bezpieczne i różnorodne tory przeszkód będące wspaniałym miejscem zabaw i rozwoju
sprawności. Tory tworzą również idealne możliwości do ćwiczeń
rehabilitacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wymagającymi szczególnej opieki i stymulacji zmysłowej.
wym. 60 x 40 cm ; wys. 5 - 20 cm

119 zł

Piankowe kształtki przeznaczone specjalnie dla najmłodszych dzieci
u których z wiekiem coraz bardziej widoczna staje się potrzeba aktywnej zabawy. Z kształtek można ułożyć bezpieczne i różnorodne tory przeszkód będące wspaniałym miejscem zabaw i rozwoju
sprawności. Tory tworzą również idealne możliwości do ćwiczeń
rehabilitacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wymagającymi szczególnej opieki i stymulacji zmysłowej.
wym. 60 x 40, ; wys. 5 cm

119 zł

Piankowe kształtki przeznaczone specjalnie dla najmłodszych dzieci
u których z wiekiem coraz bardziej widoczna staje się potrzeba aktywnej zabawy. Z kształtek można ułożyć bezpieczne i różnorodne tory przeszkód będące wspaniałym miejscem zabaw i rozwoju
sprawności. Tory tworzą również idealne możliwości do ćwiczeń
rehabilitacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wymagającymi szczególnej opieki i stymulacji zmysłowej.
wym. 60 x 40 cm, ; wys. 5 - 14 cm
PIANKOWE KOLOCKI

WSNS1994

WSNS1995

WSNS1996

50

Piankowe klocki zestaw 1

Piankowe klocki zestaw 2

Piankowe klocki zestaw 3

699 zł

Kolorowe 8, 10-, 11-elementowe zestawy piankowych klocków to idealna pomoc do kreatywnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych.
Zabawa piankowymi klockami rozwija wyobraźnię przestrzenną
i sprzyja współpracy w grupie. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu
czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm, 10 elem.
wym. 120 x 75 x 30 cm

819 zł

Kolorowe 8, 10-, 11-elementowe zestawy piankowych klocków to idealna pomoc do kreatywnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych.
Zabawa piankowymi klockami rozwija wyobraźnię przestrzenną
i sprzyja współpracy w grupie. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu
czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm, 11 elem.
wym. 150 x 90 x 30 cm

759 zł

Kolorowe 8, 10-, 11-elementowe zestawy piankowych klocków to idealna pomoc do kreatywnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych.
Zabawa piankowymi klockami rozwija wyobraźnię przestrzenną
i sprzyja współpracy w grupie. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu
czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm, 10 elem.
wym. 120 x 90 x 30 cm
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WSNS1997

Piankowe klocki zestaw 4

739 zł

Kolorowe 8, 10-, 11-elementowe zestawy piankowych klocków to idealna pomoc do kreatywnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych.
Zabawa piankowymi klockami rozwija wyobraźnię przestrzenną
i sprzyja współpracy w grupie. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu
czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
wym. najmniejszego klocka 30 x 30 x 30 cm, 8 elem.
wym. 120 x 90 x 30 cm

WSPS2162

Kostka z pianek

1499 zł

16 elem.
dł. boku sześcianu 1 m

WSPS2163

Pokrowiec na kostkę

189 zł

Pokrowiec do przechowywania
elementów kostki PS 2162.

689 zł

Piankowe elementy mogą służyć jako wygodne siedziska dla większej grupy dzieci lub jako zestaw konstrukcyjny do budowania i układania mozaiek.
wym. kwadratu 140 x 140 x 15 cm
wym. najmniejszego elem. 35 x 35 x 15 cm

WSNS1972

Siedziska Mozaika

KĄCIKI ZABAW I RELAKSU

WSNS1905

WSNS1931

WSPS2126

51

Kojec piankowy 9

Piankowy kącik zabaw

Kącik poduchowy Lula
- Kwadratowa poducha

1099 zł

Kojec piankowy składa się z 9 elementów, które tworzą bezpieczne
miejsce do zabawy i doświadczania świadomości swojego ciała.
Zestaw jest niezwykle innowacyjny, gdyż po rozłożeniu mamy 4
kanapy, 4 fotele oraz wygodny materacyk, a złożone elementy
stanowią integralną całość. Kojec można wypełniać piłeczkami,
które uatrakcyjnią zabawę, jest też bardzo pojemny co sprawia iż
pomieści kilkoro dzieci jednocześnie. Pokryty trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW.
wym: 1 kwadrat: 100 x 100 cm; 4 narożniki: 100 x 50 cm; 4
kanapy 50 x 50 cm

949 zł

Miękki i bezpieczny kącik to prawdziwa zachęta do spontanicznej
zabawy i aktywności pełnej ruchu. Duża przestrzeń, wykonana
z miękkiej pianki pokrytej łatwa do czyszczenia i wodoodporną
tkaniną, zapewnia maksymalny komfort użytkowania i pozwala
na wspólna zabawę nawet kilkorga dzieci. Radosna kolorystyka
i ciekawe zestawienie barw wprowadzają wyjątkowo przyjazny
klimat i sprawiają, że kącik staje się ulubionym miejscem zabaw
wszystkich maluchów.
wym. 156 x 156 x 32 cm;

299 zł

Lula to propozycja funkcjonalnych siedzisk do każdego pomieszczenia, dająca nieograniczone możliwości aranżacji. Komfortowe poduchy łączą w sobie 2 najważniejsze cechy: praktyczność i wygodę.
Wspaniałe miejsce do odpoczynku oraz zabaw. Wykonane z trwałej
tkaniny PCW, łatwej w utrzymywaniu czystości. Miękka poducha
wym. 120 x 120 cm.
wys. 30 cm.
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WSNS1910

Kącik poduchowy Lula
- wałek

WSNS1909

WSNS1911

Kącik poduchowy Lula
- mała poduszka

Kącik poduchowy Lula
- okrągła poducha

Cena

Zdjęcie

Opis

159 zł

Lula to propozycja funkcjonalnych siedzisk do każdego pomieszczenia, dająca nieograniczone możliwości aranżacji. Komfortowe poduchy łączą w sobie 2 najważniejsze cechy: praktyczność i wygodę.
Wspaniałe miejsce do odpoczynku oraz zabaw.Wykonane z trwałej
tkaniny PCW, łatwej w utrzymywaniu czystości. wym. 120 x 20 cm

96 zł

Lula to propozycja funkcjonalnych siedzisk do każdego pomieszczenia, dająca nieograniczone możliwości aranżacji. Komfortowe poduchy łączą w sobie 2 najważniejsze cechy: praktyczność i wygodę.
Wspaniałe miejsce do odpoczynku oraz zabaw.Wykonane z trwałej
tkaniny PCW, łatwej w utrzymywaniu czystości. wym: 50 x 50 cm

269 zł

Lula to propozycja funkcjonalnych siedzisk do każdego pomieszczenia, dająca nieograniczone możliwości aranżacji. Komfortowe
poduchy łączą w sobie 2 najważniejsze cechy: praktyczność i wygodę. Wspaniałe miejsce do odpoczynku oraz zabaw.Wykonane
z trwałej tkaniny PCW, łatwej w utrzymywaniu czystości. wym:
śr. 120 cm, wys. 30 cm
BUJACZKI, PODUCHY, SIEDZISKA

WSNS0234

Bujaczek - Auto

539 zł

- wym. 150x110x30cm

WSNS0235

Bujaczek - Piesek

185 zł

- wym. 62x51x30cm

WSNS0236

Bujaczek - Smok

535 zł

- wym. 152x111x30cm

WSNS0237

Bujaczek - Kabriolet

489 zł

- wym. 120x60x30cm

52
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WSNS1980

Piankowe zwierzątka
- Motyl

469 zł

Słoń, motyl i biedronka to wielofunkcyjne pianki, które świetnie
sprawdzają się zarówno jako wygodne siedziska, jak i oryginalne
stoliki. Dodatkowo ich funkcjonalność podnoszą ruchome, mobilne
elementy, które zachęcają do działań manipulacyjnych oraz pozwalają na samodzielne projektowanie kolorystyki zwierzątek.
wym. 85 x 63 cm

WSNS1981

Piankowe zwierzątka Biedronka

309 zł

Słoń motyl i biedronka to wielofunkcyjne pianki które świetnie
sprawdzają się zarówno jako wygodne siedziska jak i oryginalne
stoliki. Dodatkowo ich funkcjonalność podnoszą ruchome mobilne
elementy które zachęcają do działań manipulacyjnych oraz pozw

182 zł

Wałki zwierzaczki, przeznaczone do siedzenia oraz wesołej zabawy.
Każdy ze zwierzaków posiada wszyte łapki i uszka, króre piszczą
zabawnie po naciśnięciu. Antypoślizgowy spód zapewnia bezpieczeństwo zabawy a wysoka gęstość pianek i pokrycie z tkaniny
PCW - wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości. Wym. dł.
50 cm szer. 29 cm wys. 24 cm. Wiek: od 6 mies.

182 zł

Wałki zwierzaczki, przeznaczone do siedzenia oraz wesołej zabawy.
Każdy ze zwierzaków posiada wszyte łapki i uszka, króre piszczą
zabawnie po naciśnięciu. Antypoślizgowy spód zapewnia bezpieczeństwo zabawy a wysoka gęstość pianek i pokrycie z tkaniny
PCW - wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości. Wym. dł.
50 cm szer. 29 cm wys. 24 cm. Wiek: od 6 mies.

182 zł

Wałki zwierzaczki, przeznaczone do siedzenia oraz wesołej zabawy.
Każdy ze zwierzaków posiada wszyte łapki i uszka, króre piszczą
zabawnie po naciśnięciu. Antypoślizgowy spód zapewnia bezpieczeństwo zabawy a wysoka gęstość pianek i pokrycie z tkaniny
PCW - wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości. Wym. dł.
50 cm szer. 29 cm wys. 24 cm. Wiek: od 6 mies.

182 zł

Wałki zwierzaczki, przeznaczone do siedzenia oraz wesołej zabawy.
Każdy ze zwierzaków posiada wszyte łapki i uszka, króre piszczą
zabawnie po naciśnięciu. Antypoślizgowy spód zapewnia bezpieczeństwo zabawy a wysoka gęstość pianek i pokrycie z tkaniny
PCW - wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości. Wym. dł.
50 cm szer. 29 cm wys. 24 cm. Wiek: od 6 mies.

225 zł

Duże i miękkie poduchy przeznaczone głównie dla małych dzieci.
Miękkie pyszczki zwierzątek zachęcają do przytulania a elastyczne
nóżki i piszczące elementy zachęcą do wesołej zabawy. Poduchy
wykonane z tkaniny PCW z welurowymi elementami i wypełnieniem
z granulatu styropianowego. wym. 75 x 95 cm, Piesek posiada
wesoło piszczący nosek, wypełnione kulkami uszy oraz miękkie
elastyczne łapki. Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po
około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie
go nowym granulatem możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

225 zł

Duże i miękkie poduchy przeznaczone głównie dla małych dzieci.
Miękkie pyszczki zwierzątek zachęcają do przytulania a elastyczne
nóżki i piszczące elementy zachęcą do wesołej zabawy. Poduchy
wykonane z tkaniny PCW z welurowymi elementami i wypełnieniem
z granulatu styropianowego. wym. 75 x 95 cm, Króliczek posiada
piszczący ogonek elastyczne uszka i łapki. Granulat styropianowy
znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem możliwym do nabycia
pod kodem: NS1585

WSNS2118

WSNS2119

WSNS2120

WSNS2121

WSNS2108

WSNS2109

53

Wałek do siedzenia
Miś

Wałek do siedzenia
Lew

Wałek do siedzenia
Żaba

Wałek do siedzenia
Żyrafa

Poducha sensoryczna
Piesek

Poducha sensoryczna
Króliczek
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Gruszka sensoryczna
Klaun

WSNS2106

Gruszka sensoryczna
Miś

WSNS2107

Gruszka rehabilitacyjna
granatowa - duża

WSNS0585

WSNS0585T

WSNS0585NI

54

Gruszka rehabilitacyjna
tęczowa - duża

Gruszka rehabilitacyjna
niebieska - duża

Cena

Zdjęcie

Opis

372 zł

Wygodne siedziska z elementami sensorycznymi t.j. dzwoneczki,
piszczałki, rzepy, sznurkowe pętelki czy sznurówki. Siedziska wykonane są z tkaniny PCW a dzięki wypełnieniu z granulatu styropianowego dopasowują się do pozycji ciała osoby siedzącej. wym.
śr. podstawy 70 cm, wys. 100 cm, Klaun ma miękką welurową
czapeczkę, pętelkowe włosy, długie ręce z dzwoneczkiem, sznurówki na butach, duże guziki oraz czerwony nos, który po naciśnięciu
wesoło piszczy. Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach,
poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku
intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym
granulatem możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

372 zł

Wygodne siedziska z elementami sensorycznymi t.j. dzwoneczki,
piszczałki, rzepy, sznurkowe pętelki czy sznurówki. Siedziska wykonane są z tkaniny PCW a dzięki wypełnieniu z granulatu styropianowego dopasowują się do pozycji ciała osoby siedzącej. wym.
śr. podstawy 70 cm, wys. 100 cm, Miś ma miękkie welurowe uszy,
nosek z piszczałką oraz długie łapki z rzepami, dzięki którym miś
może przytulić każdego, kto na nim usiądzie. Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega
naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania.
Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem możliwym do nabycia
pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na
najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW,
proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres eksploatacji.
śr. ok. 90 cm; 6 kg; przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska, zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na
najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW,
proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres eksploatacji.
trójkolorowa; różowo-niebiesko-pomarańczowa;
śr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki Granulat
styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem możliwym
do nabycia pod kodem: NS1585
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Kod

Nazwa

WSNS0585ZI

WSNS0585ZL

WSNS0585PO

WSNS0585CZ

Gruszka rehabilitacyjna
zielona - duża

Gruszka rehabilitacyjna
żółta - duża

Gruszka rehabilitacyjna
pomarańczowa - duża

Gruszka rehabilitacyjna
czerwona - duża

Cena

Zdjęcie

Opis

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki
Dostępna w kolorach: tęczowa, niebieska , zielona, zółta, pomarańczowa, czerwona, różowa.
Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem
możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

WSNS0585RO

Gruszka rehabilitacyjna
różowa - duża

262 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane
na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania,
zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, proponowane przez nas gruszki zapewniają długi okres
eksploatacji. śr. ok. 90 cm; 6 kg
podczas składania zamówienia należy podać kolor gruszki Granulat
styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intenstywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem możliwym
do nabycia pod kodem: NS1585

WSNS1585

Granulat styropianowy.
Wypełnienie

29 zł

1 kg w worku z zamykanym na suwak

55
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Kod

Nazwa

WSNS1889

Siedzisko zabawna
buźka. Zielono – żółte

WSNS1890

Siedzisko zabawna
buźka. Zielono –
zielone

WSNS1891

Siedzisko zabawna
buźka. Niebiesko –
różowe

WSNS1892

Siedzisko zabawna
buźka. Granatowo –
pomarańczowe

WSNS1985

Siedzisko - Pingwin

WSNS1986

Siedzisko - Kaczuszka

WSNS1987

Siedzisko - Czarny
Pingwin

56

Cena

Zdjęcie

Opis

179 zł

3kg granulatu
pokryte trwała, łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, antypoślizgowy spód
na każdej pufce nadrukowana zabawna buzia
wym. śr. 65 xwys. 63 cm

179 zł

3kg granulatu
pokryte trwała, łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, antypoślizgowy spód
na każdej pufce nadrukowana zabawna buzia
wym. śr. 65 xwys. 63 cm

179 zł

3kg granulatu
pokryte trwała, łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, antypoślizgowy spód
na każdej pufce nadrukowana zabawna buzia
wym. śr. 65 xwys. 63 cm

179 zł

3kg granulatu
pokryte trwała, łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, antypoślizgowy spód
na każdej pufce nadrukowana zabawna buzia
wym. śr. 65 xwys. 63 cm

205 zł

Siedziska swoją kolorystyka i kształtem ożywią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują do kształtu ciała
dziecka zapewniając pełną wygodę. Trwały i łatwy w czyszczeniu
materiał PCW gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk.
wym. 60 x 52 x 28 cm

205 zł

Siedziska swoją kolorystyka i kształtem ożywią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują do kształtu ciała
dziecka zapewniając pełną wygodę. Trwały i łatwy w czyszczeniu
materiał PCW gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk.
wym. 60 x 52 x 28 cm

205 zł

Siedziska swoją kolorystyka i kształtem ożywią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują do kształtu ciała
dziecka zapewniając pełną wygodę. Trwały i łatwy w czyszczeniu
materiał PCW gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk.
wym. 60 x 52 x 28 cm
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Kod

WSNS1988

WSNS1989

WSNS1990

WSNS1974

WSNS1975

WSNS1976

57

Nazwa

Siedzisko - Foka 1

Siedzisko - Tygrys

Siedzisko - Foka 2

Pufa - Świnka

Pufa - Żabka

Pufa - Kotek

Cena

Zdjęcie

Opis

205 zł

Siedziska swoją kolorystyka i kształtem ożywią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują do kształtu ciała
dziecka zapewniając pełną wygodę. Trwały i łatwy w czyszczeniu
materiał PCW gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk.
wym. 60 x 52 x 28 cm

205 zł

Siedziska swoją kolorystyka i kształtem ożywią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują do kształtu ciała
dziecka zapewniając pełną wygodę. Trwały i łatwy w czyszczeniu
materiał PCW gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk.
wym. 60 x 52 x 28 cm

205 zł

Siedziska swoją kolorystyka i kształtem ożywią każdą salę przedszkolną. Wypełnione granulatem dostosowują do kształtu ciała
dziecka zapewniając pełną wygodę. Trwały i łatwy w czyszczeniu
materiał PCW gwarantuje długie i swobodne użytkowanie siedzisk.
wym. 60 x 52 x 28 cm

132 zł

Pufki zwierzątka to prawdziwa ozdoba kącika dziecięcych zabaw.
Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek (kurka,
kotek, krówka, świnka, żabka) rozweselą każdą salę i nadadzą
jej wyjątkowo przyjazny wygląd. Siedziska pokryte są przyjemna,
wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCW.
śr. 35 cm
wys. 30 cm

132 zł

Pufki zwierzątka to prawdziwa ozdoba kącika dziecięcych zabaw.
Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek (kurka,
kotek, krówka, świnka, żabka) rozweselą każdą salę i nadadzą
jej wyjątkowo przyjazny wygląd. Siedziska pokryte są przyjemna,
wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCW.
śr. 35 cm
wys. 30 cm

132 zł

Pufki zwierzątka to prawdziwa ozdoba kącika dziecięcych zabaw.
Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek (kurka,
kotek, krówka, świnka, żabka) rozweselą każdą salę i nadadzą
jej wyjątkowo przyjazny wygląd. Siedziska pokryte są przyjemna,
wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCW.
śr. 35 cm
wys. 30 cm
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Kod

WSNS1977

WSNS1978

WSNS2140

WSNS2141

WSNS2164

WSNS1983

58

Nazwa

Pufa - Krówka

Pufa - Kurka

Puf Krasnal niebieski

Puf Krasnal czerwony

Domek terapeutyczny
Iglo

Domek z pianek

Cena

Zdjęcie

Opis

132 zł

Pufki zwierzątka to prawdziwa ozdoba kącika dziecięcych zabaw.
Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek (kurka,
kotek, krówka, świnka, żabka) rozweselą każdą salę i nadadzą
jej wyjątkowo przyjazny wygląd. Siedziska pokryte są przyjemna,
wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCW.
śr. 35 cm
wys. 30 cm

132 zł

Pufki zwierzątka to prawdziwa ozdoba kącika dziecięcych zabaw.
Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek (kurka,
kotek, krówka, świnka, żabka) rozweselą każdą salę i nadadzą
jej wyjątkowo przyjazny wygląd. Siedziska pokryte są przyjemna,
wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCW.
śr. 35 cm
wys. 30 cm

130 zł

Czapka uszyta jest z miękkiego weluru i może służyć jako kieszonka
do przechowywania drobnych przedmiotów. Doskonale uzupełnia
naszą bajkową kolekcję mebli. Wykonana z gęstej pianki, pokryta
wytrzymałą tkaniną• PCW. wys. 30 cm, śr. 35 cm

130 zł

Czapka uszyta jest z miękkiego weluru i może służyć jako kieszonka
do przechowywania drobnych przedmiotów. Doskonale uzupełnia
naszą bajkową kolekcję mebli. Wykonana z gęstej pianki, pokryta
wytrzymałą tkaniną• PCW. wys. 30 cm, śr. 35 cm

2499 zł

Ten duży biały domek to wyjątkowe miejsce, przeznaczone do
zajęć opartych na integracji sensorycznej. Panujący w nim półmrok
pomaga wyselekcjonować bodźce ze środowiska i stwarza warunki
do zabaw z udziałem wybranych zmysłów. Eksperymenty ze światłem, dźwiękiem i dotykiem w tym przytulnym domku, pozwalają
łatwiej się skupić i nauczyć eksplorować świat w inny, nieznany dotąd
sposób. 150 x 150 x 152 cm, dach z tkaniny PCV z dwoma oknami
z siatki o śr. 42 cm, gr. ścian 15 cm. mocne rzepy

2050 zł

Elementy domku pokryte są trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW i wypełnione pianką o podwyższonej gęstości, co zapewnia im lekkość i gwarantuje łatwość montowania. Sztywność
i stabilność konstrukcji zapewniają rzepowe taśmy, stanowiące element spoinowy poszczególnych części. Łatwość przenoszenia i duża,
antypoślizgowa mata sprawiają, że domek świetnie sprawdza się
zarówno w sali, jak i na szkolnym dziedzińcu czy w ogrodzie.
wym. domku 120 x 120 x 130 cm
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Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

SUCHE BASENY REHABILITACYJNE

TWNS0794

Suchy basen

3349 zł

Basen z pianki o podwyższonej gęstości. Pokrowiec wykonany jest
z wytrzymałego tworzywa zmywalnego PCW, co pozwala na łatwe utrzymanie go w czystości. Basen wyposażony jest dodatkowo
w miękką podłogę o grubości 3 cm.
wym. 2 x 2 m; 4000 piłeczek o śr. 6,5 cm; powierzchnia wewnętrzna 2,6 m2

TWNS0443

Basen trójkątny

2600 zł

wym. dł. boków tworzących kąt prosty: 2 m każdy
3000 piłeczek (6 worków) o śr. 6,5 cm

2659 zł

Wszystkim znane są ich walory rehabilitacyjne. Napełnione kolorowymi piłeczkami z tworzywa, są gotowe do pływania na sucho.
Piankowe, prostokątne elementy pokryte są mocną tkaniną. Pokrowiec wykonany jest z wytrzymałego tworzywa zmywalnego,
co pozwala na łatwe utrzymanie go w czystości. Niezawodna konstrukcja, pokrowiec zdejmowany.
- wym. 2 x 2 x 0,6 m
- pow. wewn. 2,6 m2
- 4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

TWNS2001

Suchy basen kwadrat 1
2249 zł
5x15

wykonane z trwałej, wytrzymałej tkaniny, wysoce odpornej na
przetarcia
wym. 1,5 x 1,5 x 0,6 m
pow. wewn. 1,21 m2
4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

TWNS2002

Suchy basen prostokąt
3x2m

2919 zł

wykonane z trwałej, wytrzymałej tkaniny, wysoce odpornej na
przetarcia
wym. 3 x 2 x 0,6 m
pow. wewn. 4,16 m2
4000 plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

1299 zł

Zabawa w basenie z piłeczkami zawsze jest najweselsza! Przemieszczanie się pomiędzy piłeczkami jest ćwiczeniem róznowagi, rozwija
pracę mięśni i koordynację ruchową. Może też stać się dobrą okazją
do nauki kolorów, treningu celności oraz sprawności manualnej. Basen
tworzy doskonałe warunki do zajęć rehabilitacyjnych.
3 elem.
2 ściany: 155 x 30-55 cm, gr. ok. 15 cm, podłoga: 140 x 140 cm
półokragły przód: 220 cm
1000 szt. plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

1239 zł

Ten barwny, tęczowy basen na piłki, wykonany jest z grubej pianki,
pokrytej wytrzymałą i estetyczną folią PCW. Basen składa się z 3
części, dzięki temu jest wygodny w transporcie i przechowywaniu.
Na całość składają się 2 półkola. Elementy mocowane są do siebie
dużymi, bardzo mocnymi rzepami. Wymiary: śr. 150 cm, wys. 40
cm, grubość ścianki 15 cm.

TWNS2000

TWNS2168

TWNS2100

59

Suchy basen kwadrat
2x2 m

Ocean. Basen komplet

Basen dla malucha
okrągły
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Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

TWNS2101

Basen dla malucha
kropla

1199 zł

Basen z piłkami wykonany z grubej pianki, pokrytej wytrzymałą
i estetyczną folią PCW. Basen składa się z 3 części, dzięki temu jest
wygodny w transporcie i przechowywaniu. Elementy mocowane są
do siebie dużymi, bardzo mocnymi rzepami. Wymiary: dł. 160 cm,
szer. 120 cm, wysokość, 40 cm, grubość ścianki: 15 cm.

TKNS0012

Piłeczki przezroczyste
do basenów

195 zł

śr. 6,5 cm, 500 szt.

TKNS2012

Piłeczki do basenów

195 zł

śr. 6,5 cm; 500 szt.

REHABILITACJA

WSNS0150

Kapelusz z nóżką

WSNS0639

Gruszka rehabilitacyjna
z kodury

WSNS0595

60

Fotel rehabilitacyjny

669 zł

Kształtki do ćwiczeń równowagi. Mogą być używane samodzielnie
lub występować w połączeniu. Kształt grzybka zachęca do wspinania
się i bujania, a zabawa wyzwala spontaniczność i radość. Konstrukcja pianki uniemożliwia przewracanie się grzybka. Pokryte trwałą
i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką
o podwyższonej gęstości. śr. 120 cm

152 zł

Wypełniona granulatem, pokryta wytrzymałą, kolorową tkaniną.
Doskonale dopasowuje się do ciała, stanowiąc idealny przyrząd do
ćwiczeń koordynacji ruchowej. Może spełniać rolę siedziska.
wym. 100 x 49 cm

349 zł

Fotel przeznaczony zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki
różnicy wysokości fotela dziecko znajduje się w pozycji pozwalającej
mu na manipulację przedmiotami trzymanymi przed sobą. Wałek
z rzepem przytrzymuje dziecko na odpowiedniej wysokości. Pokryte
trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości. Wym. 110 x 70 x 36cm
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INTELEKTUALNA
Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

Opis

LABIRYNTY MAGNETYCZNE

TKEO1113

TKEO0649

TKEO5229

TKEO1407

TKEO1308

TKEO0517

61

Labirynt mrówki
matematyczne. Tablica
magnetyczna

Labirynt Kolory

Labirynt Matematyczny

Parking - magnetyczny
labirynt

Cukierki. Magnetyczny
labirynt

Labirynt Wzory

99 zł

Matematyczny labirynt, przedstawiający mrówki w mrowisku. Tunele
wycięte są w płaskiej drewnianej tabliczce, pokrytej płytką z pleksi,
która zapobiega wypadaniu i pogubieniu się kolorowych kulek. Każdy
tunel kończy się dołkiem z przyporządkowaną mu cyfrą od 1 do 10
oraz rysunkiem takiej samej ilości słodyczy w określonym kolorze.
Do każdego dołeczka, za pomocą magnetycznego długopisu na
sznurku, należy doprowadzić taką liczbę kolorowych kulek, jaką
określa cyfra oraz rysunek, dopasowując przy tym barwę kulek do
koloru, w jakim został namalowany rysunek słodyczy. Wymiary:
29,5 x 29,5 x 1,6 cm.

99 zł

Magnetyczne labirynty. Zabawa magnetycznym labiryntem to duże
wyzwanie dla sprawdzenia umiejętności motorycznych małego
gracza. Magnetycznym ołówkiem prowadzimy kolorowe kuleczki
przez labirynt ucząc dziecko koordynacji, skupienia oraz liczenia
i sortowania. Pomoc ta, rozwija wyobraźnię przestrzenną, precyzję
dziecka oraz uczy rozpoznawać kolory. Drewniana plansza przykryta
jest bezpieczną pleksi, dzięki czemu jest to produkt bezpieczny dla
dzieci oraz wytrzymały. wym. 30 x 23 x 1,5 cm

99 zł

Magnetyczne labirynty. Zabawa magnetycznym labiryntem to duże
wyzwanie dla sprawdzenia umiejętności motorycznych małego
gracza. Magnetycznym ołówkiem prowadzimy kolorowe kuleczki
przez labirynt ucząc dziecko koordynacji, skupienia oraz liczenia
i sortowania. Pomoc ta, rozwija wyobraźnię przestrzenną, precyzję
dziecka oraz uczy rozpoznawać kolory. Drewniana plansza przykryta
jest bezpieczną pleksi, dzięki czemu jest to produkt bezpieczny dla
dzieci oraz wytrzymały. karty pracy; wym. 29,5 x 29,5 x 1,6 cm

137 zł

Zabawa magnetycznym labiryntem to duże wyzwanie dla sprawdzenia umiejętności motorycznych małego gracza. Magnetycznym
ołówkiem prowadzimy kolorowe kuleczki przez labirynt ucząc dziecko koordynacji, skupienia oraz liczenia i sortowania. Pomoc ta, rozwija
wyobraźnię przestrzenną, precyzję dziecka oraz uczy rozpoznawać
kolory. Drewniana plansza przykryta jest bezpieczną pleksi, dzięki
czemu jest to produkt bezpieczny dla dzieci oraz wytrzymały. wym.
35,5 x 1,5 x 33,5 cm. 5 szt. dwustronnych kart pracy z zadaniami
o zróżnicowanym poziomie trudności.

125 zł

Zabawa magnetycznym labiryntem to duże wyzwanie dla sprawdzenia umiejętności motorycznych małego gracza. Magnetycznym
ołówkiem prowadzimy kolorowe kuleczki przez labirynt ucząc dziecko koordynacji, skupienia oraz liczenia i sortowania. Pomoc ta, rozwija
wyobraźnię przestrzenną, precyzję dziecka oraz uczy rozpoznawać
kolory. Drewniana plansza przykryta jest bezpieczną pleksi, dzięki
czemu jest to produkt bezpieczny dla dzieci oraz wytrzymały. wym
35,5 x 1,5 x 23,5 cm, 10 szt. dwustronnych kart pracy z zadaniami
o zróżnicowanym poziomie trudności.

99 zł

Magnetyczne labirynty. Zabawa magnetycznym labiryntem to duże
wyzwanie dla sprawdzenia umiejętności motorycznych małego
gracza. Magnetycznym ołówkiem prowadzimy kolorowe kuleczki
przez labirynt ucząc dziecko koordynacji, skupienia oraz liczenia
i sortowania. Pomoc ta, rozwija wyobraźnię przestrzenną, precyzję
dziecka oraz uczy rozpoznawać kolory. Drewniana plansza przykryta
jest bezpieczną pleksi, dzięki czemu jest to produkt bezpieczny dla
dzieci oraz wytrzymały. karty pracy
wym. 29,5 x 29,5 x 3 cm
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Plansza manipulacyjna
magnetyczna

Labirynt - Kot Mruczek

Cena

Zdjęcie

Opis

169 zł

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 natomiast
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

69 zł

Labirynt kot i kwiat Wykonane z drewna, posiadają dwa poręczne
uchwyty. Zabawa nimi polega na takim balansowaniu podłożem,
aby kulka przeszła cały rysunek. Przezroczysta pleksa zapobiega
wypadaniu kulki z labiryntu. Ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, cierpliwość oraz sprawność manualną. Kolor oznacza kolejny
poziom trudności: wym. 44 x 28,5 x 4 cm
LABIRYNTY PRZESTRZENNE

TKCI4121

TKCI0741

TKCI0740

62

Rakieta

Sześcian manipulacyjny

Sześcian manipulacyjny
duży

265 zł

Wielofunkcyjna zabawka drewniana umożliwiająca dziecku wiele różnorodnych możliwości zabawy. Panel rakiety wyposażony w labirynt
z klockami; zegar; liczydło; dzwonek; lustro i tablicę manipulacyjną.
wym. 37 x 37 x 62 cm, wiek: 18 mies.

135 zł

Kolorowe sześciany manipulacyjne z niespodziankami. Na każdej
ścianie sześcianu kolejna atrakcja usprawniająca motorykę rąk i rozwijająca wyobraźnię. Brzegi sześcianów łagodnie wykończone. Ruchome tarcze z pokrętłem labirynty manipulacyjne z drewnianymi
koralami ruchome bryły geometryczne. wym. 20 x 20 x 37,5 cm

245 zł

Kolorowe sześciany manipulacyjne z niespodziankami. Na każdej ścianie sześcianu kolejna atrakcja usprawniająca motorykę rąk i rozwijająca wyobraźnię. Brzegi sześcianów łagodnie wykończone. Ruchome
tarcze z pokrętłem labirynty manipulacyjne z drewnianymi koralami
ruchome bryły geometryczne. wym. 29 5 x 29,5 x 58 cm; od 3 lat
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PRZEWLEKANKI

TKNS0357

Przewlekanka - Duży
but

55 zł

Kolorowy but z otworami, przez które przewleka się sznurowadło
zakończone drewnianymi pałeczkami. Doskonała pomoc przy nauce
sznurowania butów.
Wym. 28x9x9cm

TKNS0524

Przewlekanka –
Żaglówka

40 zł

Stabilna, wykonana z drewna, z licznymi otworami w żaglu, przez
które przewleka się sznurek, zakończony drewnianą pałeczką. Kierunek przewlekania może być pionowy i poziomy. Manipulacja pałeczką
pozwala na ćwiczenie sprawności palców i wpływa na prawidłową
koordynację wzrokowo-ruchową.
Wys. żaglówki 20cm

TKTW2013

Przewlekanka guziki

20 zł

dł. 16 cm, szer. 4,5 cm

TKVG5627

Jabłuszko.
Przewlekanka

29 zł

Dzięki kulistemu kształtowi, dziecko może wygodnie je chwycić
i ćwiczyć sprawność obydwu rąk. wym. 8 x 8,7 x 8 cm, wykonane z drewna

TKEN2103

Kwiat manipulacyjny

42 zł

śr. podstawy: 12 5 cm, wys. 33 cm

63
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TKNS0413

Przewlekanka –
Kamizelka

41 zł

Drewniana, z dużymi otworami do przewlekania. Zabawa wyrabia
nawyk prawidłowego sznurowania i wiązania, ćwiczy koordynację
wzrokowo-ruchową, cierpliwość.
Wym. 21x21cm

TKNS0352

Przewlekanka - Ser

29 zł

Kawałek żółtego sera z dziurami, przez które dziecko próbuje przesunąć drewnianą myszkę. Zabawa ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.
Wym. 15x7x10cm

TKEU0009

Drewniane
przewlekanki

59 zł

4 przewlekanki
wym. 16 x 14 x 5 4 cm

100 zł

Małe dżdżownice są bardzo zadowolone ponieważ mają dostać nowe
kolorowe ubranka. Wybór jest ogromny – jest wiele pięknych kolorów
i atrakcyjnych kształtów. Nie jest łatwo się zdecydować co ubrać –
więc dżdżownice postanowiły rzucać kostkami aby wybrać ubranka.
Każda część ubranka nawlekana jest jedna po drugiej w zależności
co wskażą dwie kostki. Trzeba znaleźć odpowiedni kształt i kolor.
42 drewniane klocki; 1 kostka z kolorami; 1 kostka z kształtami;
od 3 lat

18 zł

Drewniany bucik ze sznurówkami, składający się 4 malowanych
deseczek, które należy nałożyć na siebie, zachowując kształt buta.
Następnie należy przewlec dwie sznurówki przez dziurki w każdym
z butów w taki sposób, aby móc je później zasznurować.
wym. szer. 9,3 cm, gr. 1 cm, dł. 15 cm.
wiek: 3+

134 zł

Dwustronne zwierzątka wykonane z drewna wraz z postaciami
i przedmiotami z podwórka przez które można przewlekać sznureczki wg kart pracy.
20 drewnianych elementów; 2 sznurki; 30 kart pracy do odwzorowania; 1 ulotka; od 3 lat

TKBU2391

Nawlekanka –
Gąsienice

TKHE2610

Tenisówka.
Przewlekanka

TK375128

Farandola - edukacyjne
przewlekanki

64

www.nowaszkola.com		

infolinia 801 5555 08

Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

ZABAWKI MANIPULACYJNE

TKNS2054

Tola. Lalka
manipulacyjna

119 zł

Duża miękka lalka wystrojona w kilka warstw ubranek z których
każde posiada wiele różnorodnych zapięć w postaci drewnianych
i plastikowych guzików, napów, rzepów, suwaków, sznurowadeł
i klamerek. Dziecko bawiąc się lalką rozwija zdolności z zakresu
małej motoryki i uczy się samodzielności. Dziecko może posadzić
sobie lalkę na kolanach i trenować sprawność manualną w ten sam
sposób jak podczas samodzielnego ubierania się.
wys. 75 cm

TKNS2060

Pan Kot przytulanka

46 zł

Duża i bardzo miękka maskotka. Tego miłego kotka można posadzićna łóżku, wozić w wózku a wieczorem zabrać go ze sobą do
spania. wys. 70 cm, wiek: 6 m-cy +

92 zł

Treningowy but to wspaniała zabawka służąca do nauki ubierania.
Idealny do zabawy w pierwszych miesiącach życia. Każde dziecko
z pewnością zainteresuje się: sznurówkami, piszczkiem, zamkiem
błyskawicznym, guzikiem, zatrzaskiem, lusterkiem oraz grzechotką.
Zabawa korzystnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka (umiejętności językowe, logiczne myślenie), rozwój fizyczny (motoryka duża, motoryka mała, zmysły) oraz społeczny (komunikacja,
samoocena, emocje).
wym. 11 x 13 x 18 cm
od 12 mies. 1 szuka

159 zł

Kolorowa makatka Jabłonka to pomoc edukacyjna o naprawdę szerokim zastosowaniu. Poza oczywistym doskonaleniem umiejętności
manipulacyjnych i rozwijaniem motoryki dłoni w czasie korzystania
z 6 typów różnych zapięć (guziki, napy, rzepy, klamerki, suwak,
sznurowadło) z makatką można również doskonalić umiejętności
językowe i matematyczne. Forma drzewa z kolorowymi, ruchomymi elementami i ukrytym w jego wnętrzu wesołym mieszkańcem,
to idealna zachęta do formułowania krótkich wypowiedzi ustnych.
Ruchome listki, jabłuszka, motylki i kwiatki świetnie sprawdzają się
natomiast przy przeliczaniu, porównywaniu i określaniu stosunków
przestrzennych. Praca z makatką wsparta jest dodatkowo dobrym
systemem motywacyjnym. Kłopotliwe dla małych rączek zmagania
ze sznurowaniem, zamykaniem i otwieraniem suwaka i klamerek
nagrodzone są spotkaniem z uśmiechniętą 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

209 zł

Przygotowuje do samodzielnego ubierania się. Duża piankowa
kostka pokryta wytrzymałym, niepalnym materiałem. Na bokach
kostki umieszczonych jest 6 różnych owadów i zwierząt, których
kształty urozmaicają zabawę. Różne rodzaje zapięć (sznurowadła, guziki o różnej średnicy, klamerki) są doskonałe do ćwiczeń
manipulacyjnych.
dł. boku 30 cm

TKKA0461

TKNS1603

WSNS0945

65

Treningowy but

Makatka
manipulacyjna
Jabłonka

Kostka manipulacyjna
z motylem
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KORALE

TKNS0538

Korale drewniane

72 zł

Zestaw drewnianych elementów w 5 kształtach. Służą do rozpoznawania kształtów przestrzennych, kolorów, tworzenia zbiorów,
rytmów. Kształcą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i cierpliwość.
72 elem. o wym. 3 cm; 2 sznurki o dł. 1 m

TKIV0126

Szpulki. Przewlekanki
edukacyjne

59 zł

Zestaw szpulek z otworami, służący do ćwiczeń manipulacyjnych oraz
umożliwiający dziecku sortowanie według koloru. Można go również
wykorzystać przy wprowadzaniu pojęcia liczby. Duże otwory w każdej ze szpulek pozwalają na łatwe wykonanie kolorowego liczydła.
szpulki w 3 kolorach, 6 kolorowych sznureczków + 2 z plastikowymi zaciskami;
wys. i śr. 3 cm

TKCR5089

Drewniane koraliki

49 zł

Mix drewnianych korali. 454 g

PIRAMIDY MANIPULACYJNE

TKHE2108

TKWP0002

TK375067

66

Kaktusy. Drewniana
nakładanka
manipulacyjna

Mega kaktus emocje

Duże manipulo

69 zł

Podstawa w kształcie koła, składa się z 5 elementów w formie
puzzli. Elementy posiadają też drewniany słupek - jeden z gwintem,
a reszta z kołeczkami. Przez słupki należy przełożyć kolorowe
klocki, posiadające formę różnych figur, których jest po 3 z każdego
rodzaju (niebieska trójkąty, czerwone pięciokąty, pomarańczowe
koła, żółte prostokąty i zielone kwadraty). Każdy kołek różni się od
siebie kształtem oraz ilością i rozmieszczeniem bocznych kołeczków
i można przełożyć przez niego tylko jeden rodzaj klocków.
wym. śr. podstawy 22 cm, wys. 12 cm
wiek: 1,5 roku +

439 zł

Mądry kaktus wprowadzi dzieci w świat emocji, kształtów i dobrej
zabawy. Zwiększa koordynację ruchów ciała, uczy wyobrażenia
przestrzennego oraz ćwiczy logiczne myślenie. Kaktus, dzięki swojej
budowie pozwala dzieciom ćwiczyć orientację kierunkową, natomiast
dwustronne elementy w dwóch kolorach, pomagają uczyć rozpoznawania emocji oraz kształtów. Nauka, zabawa i gra w jednej bezpiecznej zabawce. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
wym. kaktus : wys. 41, podstawa 31 cm; 6 dysków w 2 kolorach; wym.

117 zł

Zestaw do manipulacji dla najmłodszych. Złożony z trzpieni kolorowych nakładek o różnych kształtach i śrub zabezpieczających.
30 elem. w tym 20 kolorowych elementów do nakładania
6 trzpieni i 6 nakrętek blokujących; od 2 lat
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MONTESSORI

TKAO2042

Zapachowe buteleczki.
Pomoce Montessori

199 zł

Zestaw buteleczek dzięki którym dziecko poprzez doświadczanie
uwrażliwia swój zmysł węchu identyfikuje rozróżnia i przyporządkowuje zapachy. Można je napełniać dowolnymi substancjami.
8 buteleczek

TKAO2043

Smakowe pojemniki.
Pomoce Montessori

99 zł

Zestaw 8 buteleczek przy pomocy których dziecko bawiąc się uwrażliwia swój zmysł smaku identyfikuje, rozróżnia i przyporządkowuje
smaki.

240 zł

Zbudowana jest z 10 drewnianych klocków pomalowanych na różowo których wielkość zmienia się trójwymiarowo, tzn. najmniejszy
sześcian ma szerokość 1 cm największy 10 cm. Pomoc służy do
wykształcenia pojęć: duży–większy–największy, mały–mniejszy–
najmniejszy, większy niż... Pomaga w rozwoju motoryki koordynuje
ruchy kształci struktury porządku.

TKAO2007

Różowa wieża. Pomoce
Montessori

TKAO0002

Dźwiękowe cylindry.
Pomoce Montessori

250 zł

Dwa pudełka zawierające 6 par drewnianych cylindrów wypełnionych
różnym materiałem. Niebieskie i czerwone cylindry tworzą pary
umożliwiające prowadzenie ćwiczeń rozwijających zmysł słuchu.
Dzieci dobierają w pary cylindry wydające dźwięk o tym samym natężeniu bądź układają w kolejności według stopnia natężenia dźwięku.

TTAO0007

Puzzle botaniczne

85 zł

Zestaw drewnianych plansz z puzzlami, dzięki którym dziecko poznaje świat roślin: budowę liścia, kwiatu i drzewa. Poszczególne
elementy dziecko może wyjąć i włożyć tak jak tradycyjne puzzle.
3 drewniane plansze; wym. 25 x 25 cm

TKAO2001

Blok z cylindrami 1.
Pomoce Montessori

172 zł

rosnąca wysokość i rosnąca średnica; 1 szt.
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TKAO2002

Blok z cylindrami 2.
Pomoce Montessori

172 zł

stała wysokość i rosnąca średnica; 1 szt.

TKAO2003

Blok z cylindrami 3.
Pomoce Montessori

172 zł

malejąca wysokość i rosnąca średnica; 1 szt.

TKAO2004

Blok z cylindrami 4.
Pomoce Montessori

172 zł

rosnąca wysokość i stała średnica; 1 szt.

TKAO0004

Wprowadzenie do
systemu dziesiętnego 1.
Pomoce Montessori

162 zł

Zestaw wprowadza dziecko w budowę systemu dziesiętnego. Pojedyncza perełka to jedność pręcik – dziesiątka kwadrat – setka
a sześcian – tysiąc. Biorąc do ręki poszczególne elementy dziecko
odczuwa różnicę w wymiarze i ciężarze. 1 sześcian; 1 kwadrat; 1
pręcik; 1 pojedyncza perełka; tacka do prezentacji o wym. 11,5 x
29,5 x 8,5 cm

389 zł

Brązowe schody wprowadzają zmianę dwóch wymiarów jednocześnie. Klocki fascynują dzieci swoją prostotą największe zaś swoim
ciężarem. Dziecko doskonale doświadcza związku wielkości klocka
z jego wagą. Schody wprowadzają nowe zależności i pojęcia: gruby–cienki, gruby–grubszy–najgrubszy, cienki–cieńszy–najcieńszy. Kolejne klocki różnią się wymiarem podstawy: najmniejszy 1
x 1 cm największy 10 x 10 cm. Wykonane z masywnego drewna
lakierowane na kolor ciemnego brązu. 10 prostopadłościennych
klocków o wys. 20 cm

259 zł

Zestaw składa się z dziesięciu czerwonych sześciennych belek o różnej
długości. Długość wzrasta odpowiednio o 10 cm (od 10 cm do 1 m)
a tym samym wzrasta masa każdej z belek. Materiał umożliwia
doświadczanie różnicy długości przedmiotów a przez to przyswojenie
i utrwalenie pojęć wielkości (długi – krótki) poznanie i utrwalenie
pojęć proporcji stosunków i porównywania wielkości (długi–dłuższy–
najdłuższy, krótki–krótszy–najkrótszy). wym. 25 x 100 x 2,5 cm

59 zł

Drewniane ramki obszyte materiałem wyposażone w elementy
umożliwiające dziecku ćwiczenie zapinania oraz sznurowania a więc
czynności z którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas ubierania. Praca z ramką pomaga opanować umiejętność zapinania guzików, zasuwania suwaków, zapinania sprzączek co sprzyja rozwojowi
motoryki i usprawnianiu koordynacji ruchów. wym. 31 x 36 x 2 cm

TKAO2010

Brązowe schody.
Pomoce Montessori

TKAO0001

Długie beleczki.
Pomoce Montessori

TKAO0009

Ramka do ćwiczeń do
sznurowania. Pomoce
Montessori
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TKAO0010

Ramka do ćwiczeń
z dużymi guzikami.
Pomoce Montessori

TKAO0011

Ramka do ćwiczeń
z zamkiem
błyskawicznym.
Pomoce Montessori

Cena

Zdjęcie

Opis

59 zł

Drewniane ramki obszyte materiałem wyposażone w elementy
umożliwiające dziecku ćwiczenie zapinania oraz sznurowania a więc
czynności z którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas ubierania. Praca z ramką pomaga opanować umiejętność zapinania guzików, zasuwania suwaków, zapinania sprzączek co sprzyja rozwojowi
motoryki i usprawnianiu koordynacji ruchów. wym. 31 x 36 x 2 cm

59 zł

Drewniane ramki obszyte materiałem wyposażone w elementy
umożliwiające dziecku ćwiczenie zapinania oraz sznurowania a więc
czynności z którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas ubierania. Praca z ramką pomaga opanować umiejętność zapinania guzików, zasuwania suwaków, zapinania sprzączek co sprzyja rozwojowi
motoryki i usprawnianiu koordynacji ruchów. wym. 31 x 36 x 2 cm

TKAO0012

Ramka do ćwiczeń ze
sprzączkami. Pomoce
Montessori

59 zł

Drewniane ramki obszyte materiałem wyposażone w elementy
umożliwiające dziecku ćwiczenie zapinania oraz sznurowania a więc
czynności z którymi dziecko spotyka się każdego dnia podczas ubierania. Praca z ramką pomaga opanować umiejętność zapinania guzików, zasuwania suwaków, zapinania sprzączek co sprzyja rozwojowi
motoryki i usprawnianiu koordynacji ruchów. wym. 31 x 36 x 2 cm

TKAO6011

Puzzlowa mapa
Europy. Pomoce
Montessori

172 zł

Mapa przedstawiająca Europę z zaznaczonymi kolorowymi państwami. Dziecko poprzez zabawę odkrywa położenie państw.
szer. 59 wys. 40

TKAO6001

Globus Lądy–Wody.
Pomoce Montessori

165 zł

Zgodnie z zasadą pedagogiki M. Montessori w poznawaniu świata należy wyjść od całości. Pierwszą pomocą dla małego dziecka
powinien być ten globus. Wody zaznaczone są na niebiesko i są
gładkie lądy wykonane są z szorstkiego materiału. Poprzez doświadczenia dotykowe i spostrzeganie wzrokowe dziecko dowiaduje się
że Ziemia jest kulista są na niej wody i lądy. Globus można zdjąć
i obracać w rękach.

TKAO6002

Globus Kontynenty.
Pomoce Montessori

225 zł

Kontynenty zaznaczone są różnymi kolorami woda na niebiesko.
Dziecko poznaje nazwy i wielkości poszczególnych kontynentów.
Globus można zdjąć i obracać w rękach. wys. 54, śr 24 cm
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SORTOWANIE

TKNS0494

Sortuję i liczę. Duży
zestaw magnetyczny

79 zł

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

Maxi zestaw do
sortowania

249 zł

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.

119 zł

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

135 zł

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

34 zł

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.

36 zł

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.

TKLR6216

Zestaw do sortowania

TKEO1310

Sorter obrazków

TKTY9260

Koła do sortowania
duże

TKTY0001

Koła do sortowania
małe
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TKTY6723

Miseczki do sortowania
liczmanów

30 zł

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

TKTP2291

Pojemnik na drobiazgi

7 zł

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

TKNS0312

Cylindry

55 zł

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

95 zł

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

132 zł

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)

127 zł

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

TKNS0541

TK305119

TWNS0539
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Skrzynka z bryłami

Abak do sortowania

Rytmy
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TKEO1204

Geometryczne rytmy.
Gra edukacyjna

135 zł

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+

TKNS0361

Cyfry i kołeczki. 1–10

70 zł

Niekonwencjonalne liczydło wprowadzające pierwsze pojęcie ilości,
segregowania oraz operacji na konkretach. Można stosować jako
grę po dodaniu kostki. drewniane klocki o wym. 7 x 12 x 1,3 cm

TKNS0362

Cyfry i kołeczki. 11–20

140 zł

Niekonwencjonalne liczydło wprowadzające pierwsze pojęcie ilości,
segregowania oraz operacji na konkretach. Można stosować jako
grę po dodaniu kostki. drewniane klocki o wym. 7 x 12 x 1,3 cm

KOSTKI

TKEI0101

Wielofunkcyjne
magnetyczne kostki
dydaktyczne małe

TTEI0106

Wielofunkcyjne
magnetyczne kostki
dydaktyczne duże

TKEI0056

Kostki do gry
w wiaderku

72

62 zł

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

219 zł

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

99 zł

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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TKVO3549

Duże kostki do gry 1–6

24 zł

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

23 zł

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

24 zł

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

WSNS1887

Kostka z kieszonkami

92 zł

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

WSNS1935

Kreatywne kostki
matematyczne
z cyframi

107 zł

bok sześcianu 30 cm

WSNS1936

Kreatywne kostki
matematyczne
z oczkami

109 zł

bok sześcianu 30 cm
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TKNS1886W

Karty pracy do kostki
z kieszeniami

28 zł

4 zestawy kart o tematyce: emocje, kolory, ułamki, kropki dostosowane wielkością do sześcianu z kieszeniami.
24 szt. wym. 11 x 11 cm

TKNS4201

Karty pracy
do Sześcianu
z kieszonkami. Zestaw
2

28 zł

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

TKNS4205

Karty pracy
do Sześcianu
z kieszonkami. Zestaw
3

28 zł

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

TKIV1859

Edukacyjna kostka
matematyczna

37 zł

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

TKAN5971

Edukacyjna kostka
piankowa

23 zł

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
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LICZYDŁA

TKWD0241

Liczydło z żyrafą

53 zł

wys. 23 cm, szer 28 cm; drewniana rama

TKAG4423

Liczydło

14 zł

wys. 14 cm; szer. 10 cm

TKSH2246

Kulkowe liczydło

68 zł

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

TKCS6103

Liczydło na obręczy

49 zł

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

62 zł

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

339 zł

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.

TKFI1530

TWNS0543

75

Koralikowe liczydło

Liczydło na stelażu
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Korale matematyczne
100 szt.
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23 zł

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).

TKTL1059

Korale matematyczne
20 szt.

22 zł

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).

TKTL1058

Wieszak na korale
matematyczne

39 zł

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.
MOZAIKI DREWNIANE I PLASTIKOWE

TKNS4075

TKGR0566

Mozaika geometryczna

Stuku-puku

TKTL1068

Mozaika XXL

TKNS0542

Edukacyjna mozaika na
magnesie

76

56 zł

Geometryczna układanka pozwoli poprzez zabawę poznać i zapamiętać kształty podstawowych figur geometrycznych. Rozwija
logiczne myślenie i orientację na płaszczyźnie.
92 kolorowe elementy; podstawa; siatka; karta wzorów; od 3 lat

53 zł

Ciekawa pomoc rozwijająca zmysł obserwacji, spostrzegawczość
i precyzję. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazka wg wzoru, a następnie przybicie elementów pinezkami do korkowej podstawy. Kolorowe elementy zachęcają również do tworzenia własnych obrazków.
wym. podstawy: 18 x 19,5 cm; 6 kart z wzorami; 56 elem.; młoteczek; pinezki

155 zł

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.

180 zł

Kolorowe elementy wykonane z drewna, podklejone magnesem,
stanowią możliwość różnorodnej kombinacji kształtów i wzorów.
Dużym atutem tangramu jest metalowa płaszczyzna, na której dzięki
magnesom można budować trwałe układy wzorów.
250 elementów; wym. podstawy 37 x 28,5 x 2 cm
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TKGK8649

Nazwa

Sześciany. Układanka
logiczna

TKGK7924

Cegiełki. Mozaika
logiczna

TKCI2559

Edukacyjna Mozaika
drewniana

TKDJ3130

TKTL1022

TKVO5824

77

Geoform. Walizka figur
magnetycznych

Edukacyjna mozaika
w drewnianym pudełku

Przybijanka maxi
zestaw

Cena

Zdjęcie

Opis

45 zł

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+

62 zł

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+

79 zł

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

115 zł

Drewniana rozkładana walizka z uchwytami do tworzenia kolorowych mozaik. Wewnętrzne ściany walizki pełną funkcję tablic, na
których układa się drewniane magnetyczne klocki. Klocki układać
można według własnego zamysłu lub odwzorowywać schematy
z dołączonych kart pracy. wym. tablicy 30 x 30 cm, 42 szt. klocków, 24 karty pracy.

53 zł

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

176 zł

Doskonała gra do ćwiczeń koordynacji ręka–oko oraz motoryki.
Dzieci mają możliwość zabawy według własnych pomysłów lub
też na podstawie załączonych szablonów ze wzorami.
zestaw zawiera w przezroczystym pojemniku: 200 figur mozaikowych (grubość 3 mm), 4 drewniane młotki, 4 płyty korkowe
(25 x 15,5 x 1 cm), 1 pudełeczko z około 250 gwoździkami, 4
szablony-wzory; od 4 lat.
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TTNS0311

Logiczne sześciany

199 zł

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

TKTY7114

Geometryczne
kształty z tworzywa
- plastikowa mozaika
1 cm

56 zł

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

57 zł

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

TKTY7142W

Kart pracy do mozaiki
0,5 i 1 cm

28 zł

wym. 11,5 x 11,5 cm,
24 szt.;
pudełko

152 zł

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.

TKGU1353

78

Gra Figury i kształty
magnetyczne
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CZAS

TKNS2007

Zegar magnetyczny

129 zł

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

26 zł

wym. 11,5 x 11,5 cm

TKTY5070

Zegar

14 zł

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

TKNS0252

Piramidka - Składany
zegar

38 zł

5 klocków z drewna, które po nałożeniu na trzpienie tworzą zegar. Posiada walory edukacyjne oraz kształci spostrzegawczość
i logiczne myślenie.
ruchome wskazówki
5 klocków o wym. od 11,5 x 3 cm do 15 x 3 cm
2 trzpienie o dł. 13 cm
wym. podstawy: 15 x 5,5 cm
wys. nakładanki: 19 cm

TKLR0573

Tarcza zegarowa do
zapisu czasu

21 zł

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

79
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OBSERWACJA

TKIV1740

TKNV8027

TKNV8030

TKLR1963

TKIV1059

TKLR2446

80

Pojemniki do
obserwacji

Megalupa

Lupa Peryskop

Pęsetki duże

Megalupa ręczna

Kolorowe okulary

39 zł

Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obserwacji małych obiektów
w przyrodzie: owadów, 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

21 zł

Przyrząd do obserwacji nie tylko małych, żywych owadów, ale także
rybek oraz roślin i drobnych przedmiotów. Pojemnik może być również
małym wiwarium do hodowli roślin. W pokrywie umieszczona jest
lupa, a wokół niej malutkie otwory umożliwiające dopływ powietrza.
powiększenie 2x; wym. pudełka: śr. 10 cm, wys. 11,5 cm; 1 szt.

39 zł

Praktyczna lupka z obszernym pojemnikiem, umożliwiającym obserwowanie żywych owadów i innych preparatów. Pojemnik może
być umieszczony w podstawie, a odpowiedni zestaw lusterek i szkieł
daje możliwość obserwacji obiektu od góry i od dołu. wym. 7 x
13,5 cm; 1 szt.

59 zł

Zestaw dużych plastikowych pęsetek, wygodnych do trzymania
w rączce i chwytania owadów oraz niewielkich przedmiotów. Specjalne wgłębienia na paluszki pomagają utrzymać pęsetkę stabilnie w dłoni a ząbkowana końcówka zapobiega wyślizgiwaniu się
chwytanych przedmiotów. Posługując się pęsetką dziecko trenuje
zdolności manualne i wzmacnia uchwyt dłoni oraz wyrabia nawyk
właściwego trzymania długopisu. W zestawie znajduje się 12 pęsetek po 2 z każdego koloru. wymiary: szer. 5,5 cm, gr. 2 cm.,
wys. 51 cm. wiek: 5+

46 zł

Lekka lupa, średnica 10 cm, powiększenie 2 x za pomocą wysokiej
klasy plastikowej soczewki. Wewnętrzne lupy: 20 mm średnica 3
x i 4 x powiększenie. Rączka z gumy umożliwia łatwe chwytanie
i zabezpiecza przed wyślizgnięciem się lupy z ręki. wym. 19,5 x
10,8 x 3 cm (szkło o śr. 10 cm )

40 zł

Okulary z wymiennymi szkłami. Można umieszczać dwa szkła w jednym okularze dzięki czemu dziecko może porównywać i mieszać
barwy. Dodatkowo dołączone jest szkło zniekształcające, które daje
efekt obrazu widzianego okiem owada. Zestaw zawiera: oprawkę,
cztery pary szkieł czerwone, żółte, niebieskie, przeźroczyste, zniekształcające i instrukcję. od 3 lat
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ZWIARZĄTKA FIGURKI

TKMJ0001

Zwierzęta egzotyczne.
Figurki zwierząt

TKMJ0002

Zwierzęta leśne. Figurki
zwierząt

TKMJ0003

Zwierzęta
gospodarskie. Figurki
zwierząt

TKMJ0004

Zwierzęta polarne.
Figurki zwierząt

TKMJ0005

Zwierzęta morskie.
Figurki zwierząt

TKMJ0006

Młode zwierzęta.
Figurki zwierząt

TKMJ0007

Prehistoryczne
zwierzęta. Figurki
zwierząt XL

TKLR0789

81

Owady jumbo

115 zł

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych.
Kolory i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzywa. w zestawie 7 zwierząt:
słoń (16 x 10 x 8,7 cm), tygrys (15,5 x 3,8 x 6,5 cm), lew (14 x
4 x 6 cm), zebra (11 x 4 x 9 cm), żyrafa (13,7 x 3,7 x 13,7 cm),
leopard (14 x 3 x 5,5 cm), kangur (13 x 4 x 9 cm)

85 zł

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych.
Kolory i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzywa. w zestawie 8 zwierząt:
łoś (12 x 7,5 x 10,5 cm), wilk (10 x 2,5 x 6 cm) , lis (7 x 2 x 5
cm), wiewiórka (4 x 1,5 x 5 cm), borsuk (7 x 2,5 x 3 cm), sarna
(9 x 2,5 x 7,5 cm), jeleń (12 x 6 x 13,5 cm), bóbr (8,5 x 3 x 3 cm)

85 zł

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych.
Kolory i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzywa. w zestawie 7 zwierząt:
kura (4,5 x 2 x 4,5 cm), świnia (9,8 x 3 x 4,6 cm), owca (10 x 3
x 7 cm), baran (10 x 3,5 x 8 cm), krowa (14 x 4 x 7,5 cm), koń
(12,5 x 4 x 11 cm), kozioł (11 x 3 x 9,5 cm)

59 zł

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych.
Kolory i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzywa. w zestawie 5 zwierząt:
niedźwiedź polarny (10 x 6 x 3,5 cm); niedźwiadek polarny (6 x
4 x 3,5 cm); wilk polarny (11 x 5 x 3 cm); lew morski (9 x 6,5 x 9
cm); pingwin (4 x 6 x 3 cm)

105 zł

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych.
Kolory i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzywa. w zestawie 5 zwierząt:
wieloryb (24 x 3 x 12 cm); orka (20 x 6,5 x 8 cm); rekin (16 x
4,5 x 7,5 cm); delfin (12,5 x 4 x 4,5 cm); foka (11 x 4 x 6 cm)

65 zł

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych. Kolory i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają
jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzywa. 8 szt.: źrebak,
byczek, cielę, prosię, owieczka, szczeniak, kocię, jelonek, wys. od.
2,5 do 7 cm, wiek 3+

149 zł

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych. Kolory i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają
jak prawdziwe. Wykonane z trwałego tworzywa. 6 szt.: T-rex, triceratops, brachiozaur,smilodon, sarkozuch, mamut, wys. od 3,5
do 13 cm, wiek 3+

145 zł

Duże owady, wykonane z tworzywa sztucznego. W każdym
z nich uwzględniono cechy charakterystyczne a dzięki temu, że
są malowane, każdy z nich przypominają prawdziwe owada. Mucha, ważka i osa posiadają też przezroczyste, lśniące skrzydła.
W zestawie znajduje się biedronka, mrówka, motyl, mucha, osa,
ważka oraz świerszcz. Wymiary: mniejsze owady 8 cm, świerszcz
15 cm. wiek: 3+
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MAKATKI

TKNS1660

Makatka drzewo na 4
pory roku

329 zł

Duże, kolorowe drzewko to nie tylko wyjątkowa dekoracja każdego wnętrza szkolnego czy przedszkolnego, ale i ciekawa pomoc
edukacyjna kształtująca wiedzę przyrodniczą. Drzewko rozwija
się i zmienia wraz z nastaniem kolejnych pór roku. W ciągu roku
zmienia się kolorystyka jego korony, z czasem opadają liście, a widoczne wiosną kwiatki przeobrażają się w duże, smaczne jabłka.
Makatka może więc być idealnym wsparciem zajęć przyrodniczych,
jak i ciekawym materiałem zachęcającym do samodzielnych wypowiedzi o pierwszych, własnych obserwacjach przyrody. Drzewko,
wykonane z miękkiej pianki pokrytej kolorowym filcem, to również idealne miejsce do ekspozycji dziecięcych prac plastycznych.
Inspirowane kontaktem z przyrodą papierowe ptaki, dekorowane
wydzierankami owoce czy bibułkowe kwiaty z pewnością rozwiną zainteresowania przyrodnicze uczniów i przedszkolaków oraz
wspaniale ozdobią drzewko czterech pór roku. 1 szt.; wym. 130 x
80 cm, 39 elementów ruchomych

TKNS1605

Makatka Kot Pyś
ubierany w pory roku

119 zł

Wesoły kot Pyś zaprasza do zabawy przez cały rok! Kolorowa,
miękka makatka stanowi inspirującą pomoc w czasie zajęć tematycznych oraz pomaga zadbać o wyjątkowo ciepły i sympatyczny
wystrój każdej sali. Ruchome elementy stroju i akcesoria, które kot
trzyma w łapkach można łatwo wymieniać i dostosowywać do aktualnej pory roku. W skład zestawu wchodzą: makatka – postać
kota oraz adekwatne do pory roku nakrycia głowy, stroje, obuwie
i akcesoria (23 szt.). wym. 70 x 30 cm

TKNS1658

W lesie. Makatka
elektrostatyczna

199 zł

Makatka elektrostatyczna z leśną polanką. Aplikacje drzew, leśnych
zwierząt oraz owoców, grzybów, krzaczków i kwiatka do samodzielnego wycięcia. wym.: 91 x 91 cm 21 elem.

159 zł

Kolorowa makatka Jabłonka to pomoc edukacyjna o naprawdę szerokim zastosowaniu. Poza oczywistym doskonaleniem umiejętności
manipulacyjnych i rozwijaniem motoryki dłoni w czasie korzystania
z 6 typów różnych zapięć (guziki, napy, rzepy, klamerki, suwak,
sznurowadło) z makatką można również doskonalić umiejętności
językowe i matematyczne. Forma drzewa z kolorowymi, ruchomymi elementami i ukrytym w jego wnętrzu wesołym mieszkańcem,
to idealna zachęta do formułowania krótkich wypowiedzi ustnych.
Ruchome listki, jabłuszka, motylki i kwiatki świetnie sprawdzają się
natomiast przy przeliczaniu, porównywaniu i określaniu stosunków
przestrzennych. Praca z makatką wsparta jest dodatkowo dobrym
systemem motywacyjnym. Kłopotliwe dla małych rączek zmagania
ze sznurowaniem, zamykaniem i otwieraniem suwaka i klamerek
nagrodzone są spotkaniem z uśmiechniętą 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

79 zł

Błękitna makatka z uśmiechniętym słoneczkiem doskonale dopełni
wystrój każdego wnętrza. Radosna kolorystyka, prosta forma i estetyczne wykonanie znajdą uznanie zarówno wśród przedszkolaków, jak i wśród uczniów. Ruchome elementy makatki pogodowej
(chmury, śnieżki, deszcz) pozwalają układać aktualny stan pogody,
rozwijają zainteresowania przyrodnicze i zachęcają do pierwszych,
samodzielnych obserwacji. 1 szt.; wym. 70 x 50 cm

TKNS1603

TKNS1600

82

Makatka
manipulacyjna
Jabłonka

Makatka Słońce
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TWNS1595

Makatka Kurczątka

139 zł

Piękne, nasycone barwy, proste formy graficzne, drobne elementy
manipulacyjne i duża ilość bezpiecznych luster… makatka z wesołymi kurczątkami to nie tylko element dekoracyjny, ale przede
wszystkim ciekawa pomoc edukacyjna, która wielopłaszczyznowo
oddziałowuje na percepcję dziecka, wzbogaca jego doświadczenia
i rozwija aktywność poznawczą. 5 lusterek, 100 x 65 cm

TKNS1602

Makatka w sadzie

99 zł

wym. 150 x 85 cm, 28 elementów ruchomych

WSNS1912

Benek. Kieszonki
przedszkolaka

279 zł

Dwukolorowe makatki-kieszonki do powieszenia na ścianę przydadzą się jako miejsce na przechowywanie różnorodnych dziecięcych
drobiazgów. Wesołe wzornictwo z pewnością ożywi każde wnętrze.
wym: 86 x 112 cm; 9 kieszonek 24 x 22 cm

WSNS1913

Tofik. Kieszonki
przedszkolaka

279 zł

Dwukolorowe makatki-kieszonki do powieszenia na ścianę przydadzą się jako miejsce na przechowywanie różnorodnych dziecięcych
drobiazgów. Wesołe wzornictwo z pewnością ożywi każde wnętrze.
wym: 86 x 112 cm; 9 kieszonek 24 x 22 cm

Zarówno dla przedszkolaka, jaki i?ucznia ważne jest poczucie przynależności do?danej społeczności. Wiadomo przecież, że?razem
z?koleżankami i?kolegami z?grupy czy klasy łatwiej wykonać
trudne zadanie oraz przyjemniej zbudować domek z?klocków…
Wizualnym symbolem takiej przynależności może być właśnie Makatka – Lokomotywa. W?jej kolorowych wagonikach mogą zasiąść
wszyscy uczniowie i?wspólne udać się w?kolejną, fascynującą podróż! Makatka wykonana jest z?miękkiej gąbki pokrytą przyjemną
w?dotyku tkaniną. Każdy wagonik zawiera 5 okienek – kieszonek
(6 x 7 cm) do?umieszczenia zdjęć dzieci. Dostępność w?ofercie
dodatkowego, pojedynczego wagonika pozwala na?dostosowanie
ilości okienek do?potrzeb danej grupy.
wym. lokomotywy: 41 x 31 cm,
3 wagoniki o?wym. 40 x 23 cm
45 chmurek (15 radosnych, 15 neutralnych, 15 smutnych)

TWNS1599

Makatka lokomotywa
zestaw

185 zł

WSNS1597

Makatka Lokomotywa
- Wagonik

55 zł

83
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KART Y PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIOWĄ INTELEKTUALNĄ

TKHR0196

TKHR0197

TKHR0198

84

Karty pracy dla
uczniów z niepełno
sprawnościową intelek
tualną – Zima

Karty pracy dla
uczniów z niepełno
sprawnościową intelek
tualną – Jesień

Karty pracy dla
uczniów z niepełno
sprawnościową intelek
tualną – Wiosna, Lato

37 zł

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Karty pracy
powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębszym
i ze sprzężeniami. Można je wykorzystywać jako pomoc edukacyjną
w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych, a także w domu. Karty... zawierają ćwiczenia z zakresu
rozumienia mowy, nazywania i poznawania przedmiotów, czynności
i zjawisk. Kształtują one u uczniów funkcje percepcyjne, poznawcze oraz emocjonalno-motywacyjne niezbędne w procesie nauki.
Zadania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, a układ
stron i ćwiczeń odpowiada potrzebom uczniów o znacznie obniżonej
sprawności funkcji percepcyjno-motorycznych i poznawczych. Karty
są zgodne z podstawą programową MEN z 23 grudnia 2008 roku.
Teczka 2: ZIMA zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:
cech charakterystycznych zimy, ważnych świąt przypadających na
okres zimy, odpowiedniego ubioru, zdrowego trybu życia, członków rodziny, zwierząt i roślin w okresie zimy, zwiastunów wiosny.
format A4, oprawa teczka zeszyt B5, 8 stron, plansze 72 karty
w bloku do wyrywania

39 zł

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Karty pracy
powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębszym
i ze sprzężeniami. Można je wykorzystywać jako pomoc edukacyjną
w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych, a także w domu. Karty... zawierają ćwiczenia z zakresu
rozumienia mowy, nazywania i poznawania przedmiotów, czynności
i zjawisk. Kształtują one u uczniów funkcje percepcyjne, poznawcze oraz emocjonalno-motywacyjne niezbędne w procesie nauki.
Zadania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, a układ
stron i ćwiczeń odpowiada potrzebom uczniów o znacznie obniżonej sprawności funkcji percepcyjno-motorycznych i poznawczych.
Karty są zgodne z podstawą programową MEN z 23 grudnia 2008
roku. Teczka 1: JESIEŃ zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:
wspomnień z wakacji, szkoły, zasad zachowania się na ulicy, jesiennej
pogody, owoców i grzybów, ważnych świąt przypadających na okres
jesieni, najważniejszych informacji dotyczących Polski, człowieka –
budowy ciała i zmysłów. format A4 oprawa teczka zeszyt B5, 8 stron
plansze 88 kart w bloku do wyrywania

41 zł

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Karty pracy
powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębszym
i ze sprzężeniami. Można je wykorzystywać jako pomoc edukacyjną
w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych, a także w domu. Karty... zawierają ćwiczenia z zakresu
rozumienia mowy, nazywania i poznawania przedmiotów, czynności
i zjawisk. Kształtują one u uczniów funkcje percepcyjne, poznawcze oraz emocjonalno-motywacyjne niezbędne w procesie nauki.
Zadania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, a układ
stron i ćwiczeń odpowiada potrzebom uczniów o znacznie obniżonej
sprawności funkcji percepcyjno-motorycznych i poznawczych. Karty
są zgodne z podstawą programową MEN z 23 grudnia 2008 roku.
Teczka 3: WIOSNA, LATO zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:
cech charakterystycznych wiosny i lata, ważnych świąt przypadających na okres wiosny i lata, odpowiedniego ubioru na daną porę
roku, miejsca Polski w Europie i Unii Europejskiej, najważniejszych
polskich miast, domu, pomieszczeń i obowiązków domowych, bezpieczeństwa na co dzień, wakacji i podróżowania. format A4, oprawa
teczka, zeszyt B5, 8 stron, plansze 100 kart w bloku do wyrywania
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Nazwa

Cena

Zdjęcie
AUTYZM
Zdjęcie

Opis

Opis

EMOCJE

TKLA6006

TKPP8401

TKPP8420

Zdjęcia dydaktyczne
Emocje

Zdjęcia dydaktyczne.
Emocje i uczucia

Zdjęcia dydaktyczne.
Wyraz twarzy

WSNS0131

Makatka na zdjęcia

TKPP8000

Makatka
z przezroczystymi
kieszonkami

85

199 zł

Zestaw zdjęć przedstawiających różne sposoby wyrażania emocji.
Przedstawiają one twarze dzieci, u których poprzez mimikę twarzy
wyrażane są różne emocje. Zadanie może polegać na rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, na udzielaniu odpowiedzi na pytania 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.
Zabawa taka sprzyja swobodnym wypowiedziom. Niektóre zdjęcia przedstawiają szczegółowo i wyraziście poszczególne emocje,
a niektóre tak, że można je różnorodnie zinterpretować. 48 zdjęć
o wym. 14 x 19,5 cm

56 zł

Zestaw zdjęć przedstawiających różne sposoby wyrażania emocji.
Przedstawiają one twarze dzieci, u których poprzez mimikę twarzy
wyrażane są różne emocje. Zadanie może polegać na rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, na udzielaniu odpowiedzi na pytania 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.
Zabawa taka sprzyja swobodnym wypowiedziom. Niektóre zdjęcia przedstawiają szczegółowo i wyraziście poszczególne emocje,
a niektóre tak, że można je różnorodnie zinterpretować. 24 zdjęcia
o wym. 21 x 15 cm

56 zł

Zestaw zdjęć przedstawiających różne sposoby wyrażania emocji.
Przedstawiają one twarze dzieci, u których poprzez mimikę twarzy
wyrażane są różne emocje. Zadanie może polegać na rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, na udzielaniu odpowiedzi na pytania 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.
Zabawa taka sprzyja swobodnym wypowiedziom. Niektóre zdjęcia przedstawiają szczegółowo i wyraziście poszczególne emocje,
a niektóre tak, że można je różnorodnie zinterpretować. 48 zdjęć
o wym. 10 x 15 cm

70 zł

Makatka z przezroczystymi kieszeniami pozwala na wygodną prezentację zdjęć i różnej wielkości. Metalowe kółeczka umożliwiają
zawieszenie jej na ścianie.
wym. 65 x 93 cm

56 zł

Makatka wykonana z tkaniny poliestrowej oraz przezroczystej plexi.
Z przodu znajduje się 1 podłużna kieszeń i 12 dużych przezroczystych
kieszeni, natomiast z tyłu znajdują się jeszcze 3 kieszenie zapinane na rzep. Makatka posiada 3 metalowe pierścienie, ułatwiające
przymocowanie jej na ścianie klasowej lub bocznej ścianie mebli.
wym. szer. 48 cm wys. 75 cm.
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Kod

TKWP0002

TKHK1323

TKVO7571

TKAG0002

TKPI9112

TKGU1351

86

Nazwa

Mega kaktus emocje

Jak się czujesz?
Dywaniki dydaktyczne

Twarze i uczucia.
Pomoc dydaktyczna

Memory Humory

Dopasuj kolorami.
Puzzle edukacyjne

Gra Ekspresje

Cena

Zdjęcie

Opis

439 zł

Mądry kaktus wprowadzi dzieci w świat emocji, kształtów i dobrej
zabawy. Zwiększa koordynację ruchów ciała, uczy wyobrażenia
przestrzennego oraz ćwiczy logiczne myślenie. Kaktus, dzięki swojej
budowie pozwala dzieciom ćwiczyć orientację kierunkową, natomiast
dwustronne elementy w dwóch kolorach, pomagają uczyć rozpoznawania emocji oraz kształtów. Nauka, zabawa i gra w jednej bezpiecznej zabawce. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
wym. kaktus : wys. 41, podstawa 31 cm; 6 dysków w 2 kolorach; wym.

189 zł

Zestaw składający się z 15 dywaników przedstawiających stany
emocjonalne. Dywaniki z wizerunkiem chłopca pomogą w wyrażaniu
codziennych emocji, nauczą nazywania ich oraz dyskusji na temat
okoliczności w jakich mogą one nam towarzyszyć. Pozwala również na ćwiczenia rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych,
oraz uczy poprzez naśladownictwo i demonstrację. w zestawie 15
dywaników antypoślizgowych o wym. 29 x 29 cm

75 zł

Dzięki tej pomocy edukacyjnej dzieci mogą tworzyć twarze o różnych
emocjach. Uczą się opisać emocje poprzez przyjemne ćwiczenia na
tym zestawie. Zastosowanie: rozpoznawanie uczuć z wyrazu twarzy, logiczne myślenie, naśladowanie, dokładne opisywanie wyrazu
twarzy, szukanie wyjaśnień określonych wyrazów twarzy, wspomaganie umiejętności wyrażania uczuć przez wyraz twarzy, ćwiczenia
artykulacyjne. 3 podstawowe twarze w różnych kolorach, (10 x 10
cm), 18 ćwiczeń (6 w rzeczywistym rozmiarze, 12 mniejszych), 18
przezroczystych arkuszy (10 fryzur, 6 emocji i 2 akcesoria); od 5 lat.

33 zł

Gra jest doskonałą grą towarzyską dla wszystkich lubiących dobrą
zabawę w wesołym klimacie. Rozwija pamięć, uczy koncentracji,
zbliża rodzinę i uprzyjemnia wolne chwile. Memory humory to podróż
do świata ludzkich uczuć i emocji. Pozwala dziecku rozpoznawać
je bez trudu i nazywać własnymi słowami. Gra najlepiej sprawdza
się przy 2 graczach. w zestawie 48 twardych plakietek o wymiarach 7,5 x 7,5 cm

26 zł

Ciekawa propozycja 3-elementowych puzzli do nauki kolorów oraz
przyporządkowania ich do odpowiednich przedmiotów w tym samym
kolorze. Pierwszy element puzzli przedstawia dany kolor z zabawną
minką (emocje), drugi element przedmioty w różnych kolorach a trzeci element czarno-biały kontur jeszcze innego przedmiotu. Wszystkie
trzy części należy połączyć w odpowiedni sposób, tak aby kolory
zgadzały się ze sobą. 12 kolorów; 36 kartonowych elem.; od 3 lat

119 zł

Rozwija umiejętność wyrażania i rozpoznawania emocji. Gra stymuluje rozwój spostrzegania wzrokowego oraz umiejętność planowania.
Drewniana układanka składa się z tabliczek, zawiera 18 elementów
(6 – oczy, 6 – włosy, 6 – usta), z których można ułożyć 6 twarzy
wyrażających emocje. W zestawie są 3 drewniane kostki z rysunkami
części twarzy – odpowiedniki obrazków na tabliczkach. Gra polega
na układaniu twarzy zgodnie ze wskazaniami z wyrzucanych kostek.
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TKPI9114

Zabawne Kształty.
Zabawa logiczna

23 zł

Wspaniała zabawa logiczna, w której dziecko łączy zabawne kształty
na których nadrukowane są minki (emocje). Dwuelementowe puzzle mogą łączyć się ze sobą w dowolny sposób tworząc przy tym
zabawne buzie a wszystko to zależy od wyobraźni dziecka, które
może skomponować 12 podstawowych kształtów, oraz 132 inne
wyjątkowe kombinacje! Dzieci mogą je nazywać, opisywać, porównywać. Zabawa rozwija wyobraźnię, uczy emocji, ćwiczy motorykę
rąk oraz koordynację oko - ręka. 24 kartonowe elem.; od 3 lat

TKNS0914

Emocje. Szablony

18 zł

6 wzorów o wym. 15 x 15 cm; radość, złość, strach, smutek, zdziwienie, neutralny

TKDN2634

Emocje. Stemple

41 zł

6 szt. Wym. 6,5 x 7 cm radość, złość, strach, smutek, zdziwienie, neutralny

EMOCJE – SERIA POMOCY EDUKACYJNYCH NOWEJ SZKOŁY

WSNS1897

Pufki Emocje

205 zł

Kolorowe, miękkie pufy z nadrukami min wyrażających różne emocje(neutralna, smutna, zła, wystraszona, zaskoczona, radosna). Pufy
mogą służyć do siedzenia oraz do zabaw uczących rozpoznawać,
wyrażać, nazywać i klasyfikować emocje. Ponieważ wszystkie
nasze produkty z serii emocje posiadają te same minki, a każdej
z nich przyporządkowany został określony, zawsze ten kolor, można
łączyć wszystkie propozycje w zestawy i wykorzystywać do wielu
różnych zajęć i zabaw.
6 szt. wym. śr. 30 cm. gr. 8 cm

TKLG0613

Piłeczki Emocje

48 zł

Piłeczki sprawdzą się przy wszystkich zabawach ruchowych, oraz
uczą wyrażania i odczytywania uczuć. Uzupełnieniem zestawu
mogą być Pacynki Emocje NS 2025 oraz Pufki Emocje NS 1897.
6 szt.śr. 15 cm

TKNS2035

Edukacyjne pacynki
Emocje

53 zł

Pomoc edukacyjna która jest wstępną nauką rozpoznawania i wyrażania stanów emocjonalnych. Buźki przedstawione na 6 pacynkach
zachęcają do empatii. Uzupełnieniem zestawu mogą być Piłeczki
Emocje LG 0613 oraz Pufki Emocje NS 1897.

89 zł

Dzieci poprzez przedstawienia teatralne i zabawę z pacynkami poznają świat emocji, dzięki którym łatwiej im poznać i zrozumieć
a później rozpoznać emocje u innych ludzi. Wyrażanie swoich emocji za pomocą pacynek pomaga pokonać nieśmiałość oraz bariery
w komunikacji. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny
z elementami pluszu, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się
na dłoni małego aktora.
wys. 25 cm; 6 pacynek: uśmiechnięta, smutna, przestraszona, zła,
neutralna, zdziwiona

TKNS2034

87

Pacynki emocje

www.nowaszkola.com		

infolinia 801 5555 08

Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

TKNS0386

Odreagowuję złe
emocje. Plakat

17 zł

Plakat z którego dziecko dowie się jak może zachować się, by poczuć
się lepiej, kiedy czuje złość. Dla lepszego zrozumienia oraz dla dzieci
które nie umieją jeszcze czytać, propozycje odreagowania złości,
przedstawione są w formie prostych obrazków, w których złość
symbolizuje zła mina charakterystyczna dla wszystkich produktów
z serii emocje. Dodatkowo obrazki przy których są cukierki, przedstawiają zachowania społecznie aprobowane. Plakat wydrukowany
jest na wysokiej jakości papierze powlekanym folią. Plakat posiada
na rogach 4 pierścienie umożliwiające przymocowanie go do ściany.
wym. 50 x 70 cm

TKNS1102

Moje emocje. Plakat

33 zł

plakat polsko-angielski, wym. 50 x 70 cm

WSNS1887

Kostka z kieszonkami

92 zł

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

TKNS1886W

Karty pracy do kostki
z kieszeniami

28 zł

4 zestawy kart o tematyce: emocje, kolory, ułamki, kropki dostosowane wielkością do sześcianu z kieszeniami.
24 szt. wym. 11 x 11 cm

59 zł

Gra edukacyjna o emocjach została zaprojektowana dla dzieci z myślą
o tych wszystkich trudnych sytuacjach, w których emocje biorą górę nad
właściwą oceną sytuacji. Dzieci uczą się wyrażać i nazywać emocje oraz
szukają synonimów danej postawy. O poziomie umiejętności poprawnego
określania i nazwania własnych uczuć oraz umiejętności zachowywania się
adekwatnie do sytuacji, decyduje zakres znajomości słów. Gra uczy więc
rozpoznawania i nazywania własnych emocji poprzez poszerzanie dziecięcy słownik bierny i czynny o wyrażenia opisujące poszczególne emocje.
Gra rozwija :
- rozpoznawanie uczuć i tworzenie słownika do ich wyrażania
- kształtowanie umiejętności interpersonalnych
- zdobywanie umiejętności rozumienia i nazywania własnych uczuć
- próbę zrozumienia uczuć innych ludzi - empatia
- kształtowanie kompetencji społecznych
- eliminowanie negatywnych uczuć
- rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
- doskonalenie umiejętności komunikowania i odczytywania sygnałów niewerbalnych
- uważne wysłuchiwanie innych osób
- umiejętność psychologicznego kojarzenia słów;
- wzbogacanie słownictwa emocjonalnego
6 zdjęć A4, tafelki opisujące emocje: 6 x 10 szt o wym. 10 x 3 cm,
6 dużych o wym. 21 x 4 cm.
Każdemu rodzajowi emocji odpowiada konkretny kolor. np czerwony
- złość, żółty - radość itd.
Do zestawu dołączona jest instrukcja z propozycjami zabaw.

TKNS0393

88

Moje emocje - pomoc
dydaktyczna
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EDUKACYJNE PUZZLE DREWNIANE EMOCJE

TKWT0590

WYC! Edukacyjne
Puzzle drewniane
Emocje. Radość

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0591

WYC! Edukacyjne
Puzzle drewniane
Emocje. Smutek

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0592

WYC! Edukacyjne
Puzzle drewniane
Emocje.Fear

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0593

WYC! Edukacyjne
Puzzle drewniane
Emocje. Nastrój

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0594

WYC! Edukacyjne
Puzzle drewniane
Emocje. Złość

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

89
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TKWT0595

WYC! Edukacyjne
Puzzle drewniane
Emocje. Zaskoczenie

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0181

Edukacyjne
Puzzle drewniane
Niepełnosprawność.
Czerwona piłka

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0180

Edukacyjne
Puzzle drewniane
Niepełnosprawność.
Przyjaciele

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0200

Edukacyjne Puzzle
drewniane Złe
zachowania. Kradzież

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów
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TKWT0201

Edukacyjne Puzzle
drewniane Złe
zachowania.
Plotkowanie

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0202

Edukacyjne Puzzle
drewniane Złe
zachowania.
Zastraszenie

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0203

Edukacyjne Puzzle
drewniane Złe
zachowania. Bójka

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0205

Edukacyjne Puzzle
drewniane Pomagam
innym. Karmię dziecko

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów

TKWT0207

Edukacyjne Puzzle
drewniane Pomagam
innym. Karmię psa

36 zł

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne tematy takie
jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych. wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów
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PACYNKI

TKNS2063

Dzieci świata. Pacynki
na rękę

TKNS2062

Zawody. Pacynki na
rękę

TTNS2023

TKNS2017

TKNS2018

TKNS2019

92

Pacynki na rękę
Rodzina. Zestaw

Pacynka na rękę mama

Pacynka na rękę tata

Pacynka na rękę syn

225 zł

Zestaw pacynek przedstawiających kobietę i mężczyznę określonych
narodowości, w tym: afrykańskiej, arabskiej, chińskiej, eskimoskiej,
europejskiej, indyjskiej, i indiańskiej. Ilustrują charakterystyczne cechy wyglądu postaci z różnych zakątków świata. Pomocne podczas
zajęć geograficznych, omawianiu tematów o tolerancji i odmienności
kulturowych, 14 szt., wys. 25 cm, wykonane z filcu

249 zł

Zestaw pacynek przedstawiających najpopularniejsze zawody,
w tym: fryzjer, kucharz, lekarz, inżynier, strażak, ogrodnik, prawnik,
mechanik samochodowy, pielęgniarka, policjant, listonosz, żołnierz,
nauczycielka, pilot. Wykonane z filcu z aplikacjami z wielokolorowych
tkanin. 14 szt., wys. 25 cm

99 zł

Kolorowe, miłe w dotyku pacynki uszyte z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Doskonałe do zabaw w teatr, gdzie podczas wcielania się
w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć otaczający świat,
samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych
oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą odgrywać sytuacje zaproponowane przez doroslego lub tworzyć własne historyjki, które
mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz
świetną zabawą pomocną w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji
oraz w nauce języków obcych. Zestaw zawiera pacynki: mama, tata,
syn, córka, babcia, dziadek. 6 szt wym. 25 cm.

23 zł

Kolorowa, miła w dotyku pacynka uszyta z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Doskonała do zabaw w teatr, gdzie podczas wcielania się w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć otaczający
świat, samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą odgrywać sytuacje
zaproponowane przez dorosłego lub tworzyć własne historyjki, które
mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz
świetną zabawą pomocną w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji
oraz w nauce języków obcych. 1szt wym. 25 cm.

23 zł

Kolorowa, miła w dotyku pacynka uszyta z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Doskonała do zabaw w teatr, gdzie podczas wcielania się w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć otaczający
świat, samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą odgrywać sytuacje
zaproponowane przez dorosłego lub tworzyć własne historyjki, które
mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz
świetną zabawą pomocną w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji
oraz w nauce języków obcych. 1szt wym. 25 cm.

23 zł

Kolorowa, miła w dotyku pacynka uszyta z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Doskonała do zabaw w teatr, gdzie podczas wcielania się w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć otaczający
świat, samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą odgrywać sytuacje
zaproponowane przez dorosłego lub tworzyć własne historyjki, które
mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz
świetną zabawą pomocną w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji
oraz w nauce języków obcych. 1szt wym. 25 cm.
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TKNS2020

TKNS2021

TKNS2022

TKAB0001

93

Nazwa

Pacynka na rękę córka

Pacynka na rękę
dziadek

Pacynka na rękę
babcia

Lalka - pacynka
Samanta

Cena

Zdjęcie

Opis

23 zł

Kolorowa, miła w dotyku pacynka uszyta z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Doskonała do zabaw w teatr, gdzie podczas wcielania się w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć otaczający
świat, samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą odgrywać sytuacje
zaproponowane przez dorosłego lub tworzyć własne historyjki, które
mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz
świetną zabawą pomocną w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji
oraz w nauce języków obcych. 1szt wym. 25 cm.

23 zł

Kolorowa, miła w dotyku pacynka uszyta z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Doskonała do zabaw w teatr, gdzie podczas wcielania się w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć otaczający
świat, samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą odgrywać sytuacje
zaproponowane przez dorosłego lub tworzyć własne historyjki, które
mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz
świetną zabawą pomocną w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji
oraz w nauce języków obcych. 1szt wym. 25 cm.

23 zł

Kolorowa, miła w dotyku pacynka uszyta z miękkiej tkaniny z elementami pluszu. Doskonała do zabaw w teatr, gdzie podczas wcielania się w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć otaczający
świat, samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą odgrywać sytuacje
zaproponowane przez dorosłego lub tworzyć własne historyjki, które
mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz
świetną zabawą pomocną w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji
oraz w nauce języków obcych. 1szt wym. 25 cm.

199 zł

Zabawa z lalką rozwija inteligencję językową poprzez kształtowanie
umiejętności budowania wypowiedzi. Ruchome usta i ręce pozwalają
dzieciom odnieść wrażenie, że lalka sama zadaje pytania, podpowiada, tłumaczy skupiając uwagę dzieci na podanych poleceniach
i angażując emocjonalnie w wykonywane zadanie. Lalki mogą być
wykorzystywana przez nauczyciela do realizacji różnych celów kształcenia (w edukacji matematycznej przyrodniczej czy polonistycznej).
Może stać się ona klasowym przyjacielem maskotką która wspólnie
z dziećmi uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
Lalki posiadają duże kieszenie w których przechowują edukacyjne
elementy. Samanta – posiada zestaw liter, wym. 70 cm
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TKAB0002

TKAB0003

TKAB4525

TTNS1944

TTNS2033

94

Nazwa

Lalka - pacynka Jaś

Lalka pacynka Krasnal

Walizka strojów.
Policjant, lekarz,
strażak

Pacynki na rękę
Zwierzęta. Zestaw 1

Pacynki na rękę
Zwierzęta. Zestaw 2

Cena

Zdjęcie

Opis

199 zł

Zabawa z lalką rozwija inteligencję językową poprzez kształtowanie
umiejętności budowania wypowiedzi. Ruchome usta i ręce pozwalają
dzieciom odnieść wrażenie, że lalka sama zadaje pytania, podpowiada, tłumaczy skupiając uwagę dzieci na podanych poleceniach
i angażując emocjonalnie w wykonywane zadanie. Lalki mogą być
wykorzystywana przez nauczyciela do realizacji różnych celów kształcenia (w edukacji matematycznej przyrodniczej czy polonistycznej).
Może stać się ona klasowym przyjacielem maskotką która wspólnie
z dziećmi uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
Lalki posiadają duże kieszenie w których przechowują edukacyjne
elementy. Jaś – zestaw cyferek od 0 do 10, wym. 70 cm

245 zł

Zabawa z lalką rozwija inteligencję językową poprzez kształtowanie
umiejętności budowania wypowiedzi. Ruchome usta i ręce pozwalają
dzieciom odnieść wrażenie, że lalka sama zadaje pytania, podpowiada, tłumaczy skupiając uwagę dzieci na podanych poleceniach
i angażując emocjonalnie w wykonywane zadanie. Lalki mogą być
wykorzystywana przez nauczyciela do realizacji różnych celów kształcenia (w edukacji matematycznej przyrodniczej czy polonistycznej).
Może stać się ona klasowym przyjacielem maskotką która wspólnie
z dziećmi uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
Lalki posiadają duże kieszenie w których przechowują edukacyjne
elementy. W plecaku Krasnala znajduje się: 10 kart muchomorów
z różną ilością kropeczek, 10 kart z liczbami od 1 do 10 oraz 10
żetonów. Elementy można mocować do dłoni lalki za pomocą rzepów, wym. 85 cm

59 zł

Rozkładana, miękka walizka zawiera stroje: lekarza, policjanta i strażaka, idelanie pasujące na lalki: Samantę, Jasia i Krasnala. Dzięki
strojom, te duże pacynki szybko mogą przeistoczyć się w przedstawiciela jednej z trzech ważnych funkcji i poprowadzić lekcję na
temat bezpieczeństwa na drodze, pierwszej pomocy i przepisów
przeciwpożarowych. W walizce granatowa koszula i elementy strojów mocowanych do niej za pomocą rzepów. wym. walizki 25 x
22 x 18 cm, po rozłożeniu: 75 x 67 cm, 30 elem.

69 zł

Kolorowe, miłe w dotyku pacynki uszyte z miękkiego weluru
z elementami pluszu. Doskonałe do zabaw w teatr, gdzie podczas
wcielania się w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć
otaczający świat, samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą
odgrywać sytuacje zaproponowane przez dorosłego lub tworzyć
własne historyjki, które mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz świetną zabawą pomocną w przełamaniu
nieśmiałości, komunikacji oraz w nauce języków obcych. Pacynki
zwierzaki rozwijają wyobraźnię, ułatwiają ich rozpoznawanie, uczą
je nazywać, dzielić na domowe i dziko żyjące a przede wszystkim
zachęcają do świetnej zabawy. W zestawie znajdują się: słoń, miś,
pies, żaba, krowa, kot, 6 szt. wym. 18 cm

66 zł

Kolorowe, miłe w dotyku pacynki uszyte z miękkiego weluru
z elementami pluszu. Doskonałe do zabaw w teatr, gdzie podczas
wcielania się w określone postacie, dzieci mogą lepiej zrozumieć
otaczający świat, samodzielnie odnajdywać rozwiązania w sytuacjach problemowych oraz uczyć się asertywności . Dzieci mogą
odgrywać sytuacje zaproponowane przez dorosłego lub tworzyć
własne historyjki, które mogą się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna, oraz świetną zabawą pomocną w przełamaniu
nieśmiałości, komunikacji oraz w nauce języków obcych. Pacynki
zwierzaki rozwijają wyobraźnię, ułatwiają ich rozpoznawanie, uczą
je nazywać, dzielić na domowe i dziko żyjące a przede wszystkim
zachęcają do świetnej zabawy. W zestawie znajdują się: świnka,
lew, owieczka, żyrafa, koń 5 szt. wym. 18 cm
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MASKOTKI

TKNS2060

Pan Kot przytulanka

46 zł

Duża i bardzo miękka maskotka. Tego miłego kotka można posadzićna łóżku, wozić w wózku a wieczorem zabrać go ze sobą do
spania. wys. 70 cm, wiek: 6 m-cy +

TKNS2059

Króliczek pluszowy
duży

36 zł

Duży, lekki i miękki pluszowy króliczek. Jego Długie uszy zachęcają
dziecko do chwytania, a miękki brzuszek śmiało może pełnić rolę
poduszki. wys. 50 cm, wiek: 6 m-cy +

TKNS2058

Szop pluszowy

24 zł

Zabawna, przyjemna w dotyku przytulanka. Kontrastowe kolory
czerni i bieli przyciągają uwagę maluchów, a cienkie łapki i miękki
ogon ułatwiają chwytanie zabawki. wys. 26 cm, wiek: 6 m- cy +

TKNS2057

Kotek pluszowy

19 zł

Miękka, miła w dotyku i łatwa do chwycenia w rączki przytulanka.
Doskonale nadaje się na przyjaciela zabaw, a dzięki niewielkim
rozmiarom, zawsze można zabrać go ze sobą. wys.25 cm wiek:
6 m-cy +

TKNS2056

Pies pieluszka
przytulanka

20 zł

Przytulanka dla najmniejszych dzieci w postaci miękkiego materiału z głową pieska, przeznaczona do zabawy, przytulania i ssania.
wym. 34 x 30, wiek: 0 +

95
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TKNS2055

Żaba pluszowa sensoryczna

17 zł

Siedząca miękka żabka, która na końcach łapek oraz w tułołowiu
posiada ziarenka grochu. Groszek sprawia, że żabka ma nieco większą wagę oraz dostarcza wrażeń sensorycznych stymulujących zmysł
dotyku. wys. 15 cm, wiek: 6 m- cy +

TKNS2040

Miś siedzący 32 cm

27 zł

Miś siedzący brązowy o wym. 32 cm

21 zł

Miś siedzący brązowy, sprawdza się zarówno jako towarzysz dzięcięcych zabaw np. podczas spacerów jako pasażer małego wózeczka,
jak i miły lokator w dziecięcym pokoju, mieszkający na dziecięcym
łóżku lub półce.
wym. 24 cm

17 zł

Miś siedzący brązowy, sprawdza się zarówno jako towarzysz dzięcięcych zabaw np. podczas spacerów jako pasażer małego wózeczka,
jak i miły lokator w dziecięcym pokoju, mieszkający na dziecięcym
łóżku lub półce.
wym. 16 cm

TKNS2038

TKNS2037

96

Miś siedzący 24 cm

Miś siedzący 16 cm

Cena
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HISTORYJKI OBRAZKOWE

TKPP3121

Co się wydarzyło?
1. Zestaw kart
edukacyjnych

TKPP3122

Co się wydarzyło?
2 Zestaw kart
edukacyjnych

TKSH1201

I co później? Część 1.
Karty edukacyjne

TKSH1202

I co później? Część 2.
Karty edukacyjne

TKNS4206

TK342280

97

Sekwencje zdarzeń.
Karty edukacyjne

Kolejność Zdarzeń. Kart
edukacyjne

67 zł

Zestawy kart, z których można ułożyć różne historyjki, zaś każdą
z nich tworzy 6 kart. Zgodność dopasowania rysunków na odwrocie
kart potwierdza poprawność ułożenia obrazków w odpowiedniej
kolejności. 48 dwustronnych kart o wym. 9,4 x 11,3 cm. 12 historii
obrazkowych

67 zł

Zestawy kart, z których można ułożyć różne historyjki, zaś każdą
z nich tworzy 6 kart. Zgodność dopasowania rysunków na odwrocie
kart potwierdza poprawność ułożenia obrazków w odpowiedniej
kolejności. 48 dwustronnych kart o wym. 9,4 x 11,3 cm. 8 historii
obrazkowych

155 zł

Dwa zestawy obrazków umożliwiające ułożenie po 24 historyjki
(od 5 do 9 elem. w serii), których bohaterami są ludzie i zwierzęta
w różnych sytuacjach z codziennego życia. Każda z kart, na odwrocie, ma numer przyporządkowany danej historyjce. 145 obrazków
o wym. 10 x 9,2 cm

155 zł

Dwa zestawy obrazków umożliwiające ułożenie po 24 historyjki
(od 5 do 9 elem. w serii), których bohaterami są ludzie i zwierzęta
w różnych sytuacjach z codziennego życia. Każda z kart, na odwrocie, ma numer przyporządkowany danej historyjce. 145 obrazków
o wym. 10 x 9,2 cm

28 zł

Karty ze zdjęciami dzieci, wykonującymi typowe codzienne czynności krok po kroku.
Karty są pomocne przy ustalaniu kolejności zdarzeń, poznawaniu
związków przyczynowo-skutkowych a także podczas nauki języków obcych.
W zestawie znajduje się po 4 karty z 6 sekwencji: przygotowywanie
kanapki, mycie się, gra w piłkę z kolegą, przygotowywanie się do
snu, picie mleka i budowanie z klocków.
24 szt. o wym. 11,5 x 11,5 cm

182 zł

Pomoc dydaktyczna, która pozwoli dziecku krok po kroku ustalić
chronologie wydarzeń, zaczynając od dopasowania jednego obrazka
(co się wydarzyło później) poprzez dopasowania dwóch obrazków: co
się wydarzyło przed, a co po, oraz ułożenie 4-elementowej historyjki
bez żadnej podpowiedzi. Wszystkie elementy muszą być ułożone
zgodnie z kolejnością zdarzeń. Gra rozwija spostrzegawczość, logiczne myślenie, zmysł obserwacji, uczy odczytywania kluczowych
informacji z obrazka, rozumienia związków przyczynowo-skutkowych, opowiadania i wyjaśniania. 52 zdjęcia; 24 karty pracy (2,3
i 4 zdjęcia); od 3 lat
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TKSH2055

Pepi i jego przygody.
Historyjki obrazkowe

110 zł

24 historyjki obrazkowe złożone z różnej ilości kart (1–5). Opowiadają o przygodach małego chłopca Pepi. Doskonała pomoc do
wszelkich zabaw językowych. 72 karty o wym. 9 x 9 cm

35 zł

Gra, której celem jest ułożenie obrazków według logicznego ciągu
zdarzeń, a następnie opowiedzenie utworzonej historyjki, 24 plakietki do złożenia w 6 historyjek oraz 6 kompletów 4 - elementowych
puzzli, wymiary: plakietki: 14 x 7 cm, puzzle 4 x 4 cm wiek: 4+
liczba graczy: 1-6

116 zł

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 rozwiązać.
Karty z symbolem ?! oznaczają zastanowienie się, zaproszenie do
tzw. burzy mózgów. 75 obrazków o wym. 9 x 9 cm

116 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

TKAG6427

TKSH1055

TKSH1207

Ale historia. Gra
edukacyjna

Odwagi! Sytuacje
lękowe. Karty
edukacyjne.

Co teraz? Problemy.
Karty edukacyjne.

Zdjęcie

Opis

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

TK387160

TK387155

98

Puzzle drewniane u lekarza

Puzzle drewniane ogród warzywny

35 zł

Przedstawiają miejsca z życia codziennego: ogród, łazienka, u lekarza. Uczą malucha skupienia uwagi i koncentracji, oraz zachęca do
opowiadania swojej historyjki na podstawie łączonych elementów.
Ułatwiają nie tylko naukę komunikowania się i zachowania w różnych
sytuacjach, to również doskonała pomoc dydaktyczna umożliwiająca
rozwijanie słownictwa oraz pobudzanie wyobraźni dziecka.
od 3 lat; podstawa zawiera rysunek, 16 elem.

35 zł

Przedstawiają miejsca z życia codziennego: ogród, łazienka, u lekarza. Uczą malucha skupienia uwagi i koncentracji, oraz zachęca do
opowiadania swojej historyjki na podstawie łączonych elementów.
Ułatwiają nie tylko naukę komunikowania się i zachowania w różnych
sytuacjach, to również doskonała pomoc dydaktyczna umożliwiająca
rozwijanie słownictwa oraz pobudzanie wyobraźni dziecka.
od 3 lat; podstawa zawiera rysunek, 8 elem.
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Kod

Nazwa

TK387159

Puzzle drewniane w łazience

TKLA6020

Gra językowa
Dlaczego? Ponieważ

TKSH2070

Przed po a pomiędzy.
Obrazki edukacyjne

TKPI9106

Przed, po, pomiędzy
- rozwijamy nasze
umiejętności. Puzzle
edukacyjne

TKPI9120

Dawniej i teraz
przedmioty. Układanka
dydaktyczna

TKAG6700

99

Jak to się robi, lody,
miód, chleb. Układanka
edukacyjna

Cena

Zdjęcie

Opis

35 zł

Przedstawiają miejsca z życia codziennego: ogród, łazienka, u lekarza. Uczą malucha skupienia uwagi i koncentracji, oraz zachęca do
opowiadania swojej historyjki na podstawie łączonych elementów.
Ułatwiają nie tylko naukę komunikowania się i zachowania w różnych
sytuacjach, to również doskonała pomoc dydaktyczna umożliwiająca
rozwijanie słownictwa oraz pobudzanie wyobraźni dziecka.
od 3 lat; podstawa zawiera rysunek, 12 elem.

99 zł

Uniwersalna gra językowa stymulująca do wypowiedzi. Karty wykonane ze sztywnego, trwałego kartonu przedstawiają sytuacje
z codziennego życia. Gra kształci umiejętność analizy przyczynowo-skutkowej. Rozwija umiejętność zadawania pytań i odpowiadania.
40 kart o wym. 13,8 x 12,5 cm; instrukcja; od 4 lat

112 zł

Zestaw 24 kolorowych obrazkowych 3-elementowych sekwencji. Co
wydarzyło się pomiędzy? Co sprawiło, że urwany guzik znów jest
na swoim miejscu? Jak to się stało, że jabłka, które były na drzewie
znalazły się w koszyku? Doskonała pomoc do zajęć językowych.
72 karty o wym. 9 x 9 cm

27 zł

3-elementowe puzzle, które należy ułożyć w odpowiedniej kolejności. Zabawa uczy łączenia przyczyn i skutków zdarzeń, ćwiczy
umiejętność opowiadania, zachęca do nazywania emocji i odczuć,
ćwiczy spostrzegawczość, rozwija słownictwo dziecka i zapewnia
świetną zabawę! 60 kartonowych elem.; od 4 lat

25 zł

Układanka ta zabierze dzieci w podróż do przeszłości. Pozwoli im
odkryć i porównać przedmioty z tym jak wyglądały kiedyś a teraz.
Będą mogły zobaczyć jak z biegiem czasu i rozwoju przedmioty
zmieniły się. 40 elem.; od 4 lat

29 zł

Układanka edukacyjna, ilustrująca kolejność czynności podczas procesów produkcyjnych. Zestaw zawiera 15 tekturowych plakietek
o wym. 9 x 10,5 cm, z rysunkami dotyczącymi produkcji lodów
mleka i miodu, które dziecko ma za zadanie zaklasyfikować do odpowiedniej kategorii a następnie ułożyć w odpowiedniej kolejności.
Poprawność ułożenia układanki można sprawdzić dzięki barwnym
znakom, znajdującym się po bokach plakietek. Wiek: 5+

www.nowaszkola.com		

infolinia 801 5555 08

Kod

Nazwa

TKPI9117

Puzzle. Ślady i faktury
zwierząt

35 zł

Puzzle, które trzeba złożyć w taki sposób, aby dopasować do siebie odpowiednio: ślady łap, skórę lub futro i przyporządkować do
odpowiedniego zwierzaka. Dzięki zabawie dzieci w łatwy sposób
dostrzegą różnicę między zwierzętami. 72 elem.; puzzle wykonane
z kartonu; od 5 lat

TKAG0028

Zwierzaki i ich
przysmaki. Układanka

27 zł

Zestaw zawiera 24 puzzle, z których można ułożyć 12 obrazków
przedstawiających zwierzęta i ich przysmaki.

TKGT1041

Gdzie jest moja mama?
Układanka edukacyjna

55 zł

Zabawna gra dla bardzo małych dzieci, które lubią szukać rodziców
dla swoich zwierzątek. zawartość: 4 tablice przedstawiające małe
zwierzątka oraz 24 karty z wizerunkiem dorosłych zwierząt; od 2 lat

TKAG0029

Małe większe
największe - układanka

26 zł

Zestaw składa się z 40 elementów (8 kompletów po 5 puzzli). Zadaniem dzieci jest ułożenie zwierzątek we właściwej kolejności - od
najmniejszego do największego. Tworzenie szeregów pozwoli dziecku
nabyć pierwsze matematyczne umiejętności oraz zapozna je z nowymi pojęciami: najmniejszy, mniejszy, duży, większy, największy...

40 zł

Układanka składa się 20 par powiązanych ze sobą rysunków, gdzie
przedstawiono zestawienia powszechnie używane w edukacji najmłodszych. Celem układanki jest rozwijanie myślenia logicznego
dziecka, doskonalenie wymowy, kojarzenie faktów oraz rozwijanie
pamięci. Zadaniem graczy jest logiczne dopasowanie rysunków.
Zawartość pudełka: 40 elementów ( 20 par ) o wym. 7 x 7 cm

TKNS0492

Skojarzenia. Gra
edukacyjna

Cena

Zdjęcie

Opis

TKNS0493

Przeciwieństwa. Gra
edukacyjna

40 zł

Gra w której zadaniem jest odszukanie obrazka oraz jego przeciwieństwa, np. słodki – kwaśny, gruby-chudy itd. Wygrywa to
dziecko, które odnajdzie najwięcej par obrazków. Zestaw może
służyć jako układanka dydaktyczna, na podstawie której nauczyciel
scharakteryzuje i utrwali cechy przeciwne przedmiotów i zjawisk.
Oprócz walorów poznawczych gra rozwija pamięć i uczy koncentracji.
40 elementów tekturowych tafelków (20 par) o wym. 7 x 7 cm

TKAG5635

Czyj to cień. Układanka

35 zł

Gra polegająca na dopasowywaniu kształtów postaci do rzucanych
przez nie cieni, 3 warianty gier, 24 kartoniki z postaciami, 24 kartoniki
z cieniami o wym. 7,5 x 7,5 cm, instrukcja wiek: 3+ liczba graczy: 1-4

100
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Kod

Nazwa

TKSH2045

Jaka jest różnica? 1.
Seria obrazków.

TKSH2047

Jaka jest różnica? 2
Seria obrazków

TKDJ8354

Topologia. Gra
edukacyjna

TKDJ8355

Odnajdź kształty
i kolory. Układanka
edukacyjna

TK342231

TKBU2420

101

Topologia warsztat

Gdzie jest Monty?
Układanka logiczna
przestrzenna

Cena

Zdjęcie

Opis

110 zł

Seria sekwencji obrazkowych, które ćwiczą umiejętność wyodrębniania elementów akcji, wiązania przyczyn i skutków oraz logicznego
myślenia. Obrazki posłużą do omawiania różnic, opowiadania historyjek, porównywania szczegółów. wym. 9 x 9 cm, 15 sekwencji
po 4–5 obrazków, razem 73 karty

110 zł

Seria sekwencji obrazkowych, które ćwiczą umiejętność wyodrębniania elementów akcji, wiązania przyczyn i skutków oraz logicznego
myślenia. Obrazki posłużą do omawiania różnic, opowiadania historyjek, porównywania szczegółów. wym. 9 x 9 cm, 15 sekwencji
po 4–5 obrazków, razem 73 karty

66 zł

Gra edukacyjna ucząca określania położenia obiektów w przestrzeni.
Dziecko określa umiejscowienie zwierząt w odniesieniu do obiektów
na obrazku a następnie oznacza je żetonami na planszy. Dwustronne plansze z jednej strony posiadają obrazki a z drugiej klucz do
odpowiedzi z właściwym ułożeniem żetonów na planszy. zestaw
zawiera: 20 dwustronnych kart o wym. 17 x 17 cm; 1 drewnianą
planszę o wym. 20 x 20 cm; 5 drewnianych żetonów o śr. 2,5 cm;
wiek 4+; wymiary opakowania 21,5 x 21,5 x 3 cm

72 zł

Gra wspiera naukę rozpoznawania figur geometrycznych i orientacji w kolorach. Dziecko najpierw stara się odnaleźć na dołączonym
obrazku poszczególne figury a następnie zaznaczyć je na tablicy jednocześnie określając kolor. W zestawie drewniana plansza
o wym. 20 x 20 cm, 12 gwiazdek i 20 obrazkowych kart o wym.
17 x 17 cm, wiek: 4+

182 zł

Układanka zawierająca proste zadania do przedstawienia na planszy.
Zestaw dla grupy 1–4 osobowej. 2 plansze z tektury o wym. 26 x 37
cm; 18 kolorowych kart o wym. 13 x 19 cm; 10 drewnianych figur;
6 podstawek do kart; instrukcja z pudełkiem; od 3 lat

80 zł

Gra logiczna polegająca na odwzorowaniu miejsca znajdowania się
kota Monty 'go i opisaniu zależności kotka z innymi przedmiotami
znajdującymi się w jego otoczeniu. Zależnie od tego co wskaże
rzut kostką, należy odwzorować położenie kota, zgodnie z jednym
z 34 obrazków, posługując się przestrzennymi klockami lub opisem
słownym. W zestawie znajdują się drewniane figurki: dywan 20 x
16 x 0,5 cm, łózko 12 x 4,5 x 7,5 cm i kot 4,5 x 4,5 x 1,2 cm oraz
pluszowa kołdra i poduszka. 34 plakietki ze zdjęciami o wym. 5,5
x 5,5 cm oraz drewniana kostka. Liczba graczy: 2 - 5 wiek: 4+
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Kod

Nazwa

TKPP8410

Sortowanie
i klasyfikacja. Duży
zestaw

TKPP8422

Gdzie jest piesek?
Przyimki miejsca.
Plansze edukacyjne

TKPP3111

TKTL9189

TK337229

TKHR0045

102

Co, gdzie jest?

Prawa i lewa strona.
Domino edukacyjne

Zawody. Karty
edukacyjne

Perskie oko. Zeszyt
ćwiczeń

Cena

Zdjęcie

Opis

109 zł

Zestaw 250 puzzli (2,2 x 2,2 cm) do nauki sortowania, klasyfikowania oraz budowania pojęć matematycznych. Puzzle mogą być
dopasowane na wiele sposobów, pomagają rozwijać umiejętności
myślenia i poszerzania słownictwa. Kategorie obejmują: zwierzęta,
transport, zabawki, kuchnia, ubrania i wiele więcej. od 3 lat

55 zł

Duże plansze przedstawiające zabawnego pieska w różnym położeniu względem jego domku – budy. Zestaw zawiera również dodatkowo dużą budę, 2 psy oraz ruchome elementy – karty z napisami
w języku angielskim, m.in. over, under, inside, next to. 14 plansz
A5, 14 kart z napisami (wym. 6,5 x 2 cm), 2 psy o wys. 20 cm,
buda o wym. 41 x 28 cm

45 zł

Ciekawa gra polegająca na połączeniu wylosowanego obrazka z odpowiednim miejscem na planszy. Identyfikowanie przedmiotów
znajdujących się w domu, ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację.
Gra przygotowana jest również do nauki języka angielskiego, poszerza słownictwo i wprowadza pojęcie rymu. Pomoc sprawdzi się
w utrwalaniu wyrażeń określających relacje przestrzenne między
przedmiotami. plansza o wym. 37 x 48 cm; 36 kartoników – co
stanowi 3 różne gry do zabawy

37 zł

Domino wspomagające naukę orientacji w przestrzeni. Na plakietkach znajdują się rysunki pomagające zrozumieć dzieciom różnice
pomiędzy prawą a lewą stroną. Plakietki rozróżnione zostały na
dwie grypy: czerwoną i niebieską, dzięki czemu przebieg gry może
odbywać się w wersjach: Prawa–lewa, lewa–prawa oraz Prawa–
prawa, lewa–lewa lub na jednoczesną zabawę w dwóch grupach
przedszkolaków. 44 tafelki wym. 8 x 4 cm, wiek: 3+

126 zł

Karty edukacyjne z rysunkami postaci wykonujących charakterystyczne zawody. Na szczegółowych rysunkach z pierwszej grupy kart
uwzględnione zostało miejsce pracy, strój charakterystyczny dla danego zawodu oraz podstawowe narzędzia pracy. Karty z zawodami
podzielone zostały na 10 kategorii po 5 kart: opieka medyczna, służby porządkowe, gastronomia, budownictwo, rzemiosło, rzemiosło
artystyczne, sport, ratownictwo i pierwsza pomoc. W drugiej grupie
kart znajdują się zdjęcia narzędzi pracy, również podzielone na 10
grup, przyporządkowanych do każdej rodziny zawodów. 95 kart
o wym. kart 12 x 8 cm w tekturowym pudełku z magnetycznym
zamykaniem, liczba graczy: wiek: 4+

37 zł

Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, kierowana do uczniów mających problemy z prawidłową analizą
i syntezą wzrokową, co skutkuje trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Pomoc składa się z kart zawierających materiał obrazkowy i literowy
ułożony według stopnia trudności – od najprostszych kształtów do
trudnych wyrazów. A4; 50 kart; teczka
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Kod

Nazwa

Gra sytuacja
i położenie

TKGU5190

TK343121

Siatka logicznych
powiązań 1

TK342224

Warsztat quadriludi.
Świadomość
przestrzenna

TTMP4360G

Morphun Klocki
z Obrazkami

TKED1283

Małe oko rysia

TKAG5475

Sokole oko - rozwijamy
nasze umiejętności

103

Cena

Zdjęcie

Opis

182 zł

Gra rozwija: koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni, różnicowanie i nazywanie emocji, logiczne myślenie. W skład
zestawu wchodzą 4 podstawki o różnym stopniu trudności. Zadaniem dzieci jest dopasowanie kart do odpowiedniego miejsca na
podstawie: 1 podstawa: osoby i emocje, 2 podstawa: owoce i ich
miejsca, 3 podstawa: przedmioty i kierunki położenia, 4 podstawa:
figury geometryczne i ich pary. 4 drewniane, ilustrowane podstawy;
64 drewniane elementy; od 6 lat

185 zł

Rozpoznawanie kolorów, wyodrębnianie cech wspólnych, formułowanie warunków, jakie muszą spełniać dane elementy, określanie
mały–duży. Zadaniem graczy jest uzupełnienie tabelek pasującymi
do nich obrazkami. 24 karty pracy z tabelami (4 serie po 6 tabelek);
12 tabel (31 x 21 cm); 10 tabel (15 5 x 21 cm); 2 tabele (10 5
x 31 cm); 116 obrazków (4 x 4 cm) przedstawiających zwierzęta
(4 różne zwierzęta na każdą serię); opis ćwiczeń do aktywizacji
grupy; od 3 lat; instrukcja

149 zł

Pomoc pozwala dzieciom poznać zasadę podwójnej zależności przedmiotów w zależności od ich kształtów i ich ułożenia w przestrzeni.
Rozwija umiejętności poznawania przestrzeni poprzez różnorodne
ćwiczenia. Tablice z trwałego tworzywa. Blokowanie żetonów w tablicy. Bardzo duża liczba kombinacji. 2 tablice; 18 kart do ćwiczeń;
96 żetonów; od 5 lat

52 zł

Każdy klocek zawiera kolorowy obrazek. Zadaniem dzieci jest m.in.
odszukać 6-elementowe zbiory z uzasadnieniem dlaczego właśnie
te klocki do siebie pasują. Zabawa oprócz ćwiczeń słownikowych
służy również nauce kolorów, tworzenia historyjek, ćwiczy spostrzegawczość oraz refleks. 66 el.
Do zestawu 50 klocków konstrukcyjnych Morphun GRATIS

65 zł

Małe oko rysia jest grą która ćwiczy spostrzegawczość refleks i pamięć. Zadaniem graczy jest odszukanie wśród rozłożonych kolorowych obrazków w jak najkrótszym czasie identycznego obrazka
z tym znajdującym się na wylosowanym kartoniku. Zasady gry
podobne jak w grze Oko rysia ale zestaw jest mniejszy i daje wiele
możliwości układu elementów (nie ma gotowej planszy). Gra jest
doskonałym materiałem do tworzenia własnych wariantów zabaw.
72 elementy o wym. ok. 6 cm; tekturowe pudełko z plastikową
podstawką do gry; wym. sześciokątnego pudełka: wys. 14 cm,
bok dł. 8 cm; od 3 lat

33 zł

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. 4 dwustronne plansze (23,6 x 16 cm);
140 żetonów (2,8 x 2,8 cm)
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Kod

TKED0382

TKHR0045

TKAG4584

TKBU5511

TKBU2408

TKBU2414

104

Nazwa

Rozwijamy nasze
umiejętności - Oko
rysia

Perskie oko. Zeszyt
ćwiczeń

Bystre oczko. 7 gier na
spostrzegawczość

Gra z cukierkami XXL

Gra z cukierkami

Gra Kształty

Cena

Zdjęcie

Opis

109 zł

Gra ćwiczy pamięć spostrzegawczość i refleks. Na dużej planszy
w kształcie koła zostało umieszczone 300 różnych obrazków. Zadaniem uczestników gry jest m.in. odszukanie na dużej planszy w jak
najszybszym czasie identycznego obrazka z tym znajdującym się
na wylosowanym kartoniku. Kto dokona tego pierwszy zdobywa
kolorowy punkt. Wygrywa ta osoba która zdobędzie jak najwięcej
punktów. śr. planszy 64 cm; 300 kartoników (wym. 3 x 3 cm); 18
żetonów; 1–6 graczy

37 zł

Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, kierowana do uczniów mających problemy z prawidłową analizą
i syntezą wzrokową, co skutkuje trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Pomoc składa się z kart zawierających materiał obrazkowy i literowy
ułożony według stopnia trudności – od najprostszych kształtów do
trudnych wyrazów. A4; 50 kart; teczka

67 zł

Celem gry jest odszukiwanie na dołączonych planszach takiego samego obrazka, jaki wcześniej wylosuje się spośród 210 tabliczek.
7 wariantów zabaw do wyboru. Pudełko zawiera: 210 elementów
z tekturowymi obrazkami o wym. 4,2 x 4,2 cm oraz 4 dwustronne
tekturowe plansze o wym. 20 x 33 cm. Gra przeznaczona dla 1 - 8
graczy w wieku 3+

246 zł

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 rozwija spostrzegawczość i ćwiczy refleks. plansza z tkaniny; 3 kostki z kolorami;
41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 13 cm; od 4 lat

89 zł

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 rozwija spostrzegawczość i ćwiczy refleks. plansza z tkaniny (śr. 45 cm); 3 kostki
z kolorami; 41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 7 x
2,5 cm; od 4 lat

89 zł

Każdy gracz rzuca trzema kostkami po czym szuka żetonu który
zawiera wylosowane kształty. Zadanie nie jest łatwe. Gra rozwija
spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi. 41 kolorowych drewnianych żetonów (śr. 3,5 cm); 3 kostki z kształtami; plansza z tkaniny
(śr. 45 cm); od 4 lat
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Zdjęcie
DEFICYTY ROZWOJU

Kod

Nazwa

Cena

Kod

Nazwa

Cena

Opis

Zdjęcie

Opis

LOGOPEDIA

TKNS3064

Lustro logopedyczne 1

299 zł

wym. 60 x 120 cm

TKNS3063

Lustro logopedyczne 2

99 zł

wym. 25 x 25 cm

99 zł

Plastikowe tabliczki z wygodnym uchwytem. Po jednej stronie tabliczki posiadają bezpieczne plastikowe lusterka, z drugiej zaś znajdują
się ścieralną tabliczkę z konturem twarzy. Dziecko najpierw przygląda się sobie w lustrze a następnie obraca tabliczkę w raczkach
i stara się narysować swoją twarz jak najdokładniej odwzorowując
wszystkie szczegóły, które zapamiętało. Tabliczki sucho ścieralne
są wielokrotnego użytku. W zestawie znajdują się 4 lusterka, każde
o innym kolorze ramki. wymiary: śr. 12,5 cm, wys. 22 cm. wiek: 3+

Patrz i rysuj. Tabliczki
z lusterkami

TKLR3373

WMNS0568

Bezpieczne lusterko do
trzymania

69 zł

Bezpieczne lusterko do trzymania Bezpieczne nietłukące się lusterko
z pleksi w ramie z kolorowej płyty MDF o zaokrąglonych brzegach,
z wygodnymi dla dziecka uchwytami do trzymania. Stanowi wsparcie
w zajęciach logopedycznych (zaburzenia rozwoju mowy) a także
w rozwijaniu czynności intelektualnych – w poznawaniu samego
siebie i otoczenia (zjawiska optyczne). wym. 35 x 23 cm

TKBH0884

Lustro-kwadrat 1 szt.

159 zł

wym. 50 x 50 cm; aluminiowa rama; kolor wybrany losowo; 1 szt.

149 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. boku 28 cm

WMNS0551

105

Lustrzane pudełko
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Kod

Nazwa

Cena

TKBH0846

Stabilizator

319 zł

dł. 140 cm; kolor wybrany losowo

TKBH7551

Lustro w aluminiowej
ramie

449 zł

wym. 100 x 65 cm; aluminiowa rama; kolor wybrany losowo

TKBH0790

Lustro-Tryptyk

579 zł

Duże lustro potocznie zwane tryptykiem – pomoc niezbędna i wymagana w każdym gabinecie logopedycznym oraz w kąciku malucha.
Lustro składa się z części głównej o wym. 35 x 100 cm oraz dwóch
rozkładanych skrzydeł o tych samych wymiarach.

TKSH1309

Zabawy z buzią. Karty
logopedyczne

135 zł

Zestaw ćwiczeń ust, twarzy i języka koniecznych podczas żmudnych
ćwiczeń logopedycznych zaprezentowanych w postaci gry kartami.
Kolorowe obramowanie kart rozszerza wachlarz wariantów zabawy.
28 kart o wym. 10 x 10 cm; instrukcja

TKDY0016

Zestaw ilustracji
logopedycznych

149 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.

225 zł

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 indywidualnych
programów terapii dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się
o różnej etiologii. Gry pomagają również rozwijać pojęcia językowe
u wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku
szkolnym. Dołączony poradnik szczegółowo wyjaśnia sposoby posługiwania się materiałami. 398 kart, format A4

TKWS0039

106

Od obrazka do słowa.
Pomoc logopedyczna
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Kod

TTGS5100

Nazwa

Tęczowe wiatraki

Cena

Zdjęcie

Opis

49 zł

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)

TTGS9500

Tęczowe kwiaty

40 zł

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

TKKW1604

Balony neonowe 100
szt.

23 zł

100 szt.

TKSI0608

Bańki mydlane

4 zł

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

TKAP1381

Piórka

10 zł

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

107
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Kod

TKPL1141

Nazwa

Dmuchajka

Cena

Zdjęcie

Opis

42 zł

Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego. Pozwala na kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia ustalenie
prawidłowego toru oddechowego. Jest wspaniałym sposobem na
rozwinięcie umiejętności koncentracji, ponadto uczy spokoju, wycisza.
Drewniana pomoc jest w pełni higieniczna, nadaje się do wielokrotnego użytku, do ćwiczeń w gabinecie logopedycznym i w domu.
w zestawie: dmuchajka z drewna bukowego o śr. 6 cm i wys. 5
cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 1 słomka.

TKJG2005

Turbinka

88 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. w komplecie: dwustronna obręcz z obrazkami,
o różnym stopniu trudności, 10 pierścieni szarych i 10 pomarańczowych; dla 2 osób, od 4 lat

TKDY0005

Komplet płyt CD

735 zł

Zawiera materiał do automatyzacji głosek dentalizowanych dźwięcznych zwartoszczelinowych głoski r oraz relaks dla jąkających się.
Płyty znacznie przyspieszają efekt terapeutyczny.

122 zł

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 drewnianych elementów; 100 słomek

1999 zł

Służy do poprawy płynności mowy, szczególnie terapii jąkania. Zestaw składa się z miniaturowego urządzenia oraz komputerowego
korektora mowy – programu umożliwiającego prowadzenie terapii
z użyciem komputera PC. Daje możliwość terapii w naturalnych warunkach. Dzięki niewielkim wymiarom i wadze urządzenia, szerokiej
gamie algorytmów służących do korekcji jąkania – MAF, DAF, metronomu i FAF, łatwej i szybkiej zmianie metod działania umożliwia
terapię wielu osób w każdym wieku za pomocą jednego urządzenia.
Rekomendacje i nagrody: Złote Godło w konkursie Forum Jakości
Quality International 2012, Medal Europejski 2011.

123 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 zakrywa pola
odpowiadające tym, na których znajduje się piłeczka. podstawa
z tworzywa sztucznego o wym. 22 x 32 cm, składająca się z dwóch
części; 4 karty z obrazkami; piłeczka do tenisa stołowego; 36 żetonów; instrukcja; 2–4 graczy; od 3 lat

TKBE2761

TKDP0026

TKJG2006

108

Logopedyczny labirynt

eduSensus Cyfrowy
korektor mowy edukacyjny program
multimedialny

Dmuchane lotto
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Kod

TKTG0099

TKAB9003

TKTG0001

TKCM3956

TKAB9013

109

Nazwa

Asystent nauczyciela

Słuchawka Junior

Mikrofon MP3

Głuchy telefon

Głuchy telefon. Zestaw

Cena

Zdjęcie

Opis

289 zł

Małe urządzenie w kształcie pudełeczka umożliwiające nagrywanie 30 sekundowych sekwencji wypowiadanych przez nauczyciela
(polecenia do zadań lub prawidłowa wymowa słów). Samo dziecko
może również nagrywać swoje wypowiedzi (dowolne w zabawie,
wiersze lub teksty do odsłuchania i sprawdzenia poprawności). Pod
przezroczystą pokrywką można ukryć obrazki lub słowa do ćwiczeń.
Praca z asystentem dodaje dzieciom odwagi i śmiałości, pozwala na
naukę we własnym tempie. w zestawie 5 szt.; wymagane 3 baterie
AAA (nie dołączono); wym. 8,5 x 8,5 x 2,5 cm

79 zł

Przyrząd pomocny w terapii logopedycznej i nie tylko. Słuchawka
zapewnia akustycznie wyraźny odsłuch własnej mowy. Ćwiczenia
z użyciem słuchawki ułatwiają kształtowanie poprawnej wymowy,
zwiększają poziom koncentracji podczas czytania i nauki języków
obcych. Słuchawka wykonana jest z tworzywa, co umożliwia zachowanie higieny. dł. słuchawki 20 cm

266 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. wbudowana pamięć; 128 MB

272 zł

Fantastyczny zestaw do rozwijania umiejętności językowych i komunikacyjnych. Słuchanie wzmocnionego własnego głosu wpływa
na kontrolowanie tempa i płynności mówienia oraz czytania. Pomoc
stymuluje dziecko do podejmowania wysiłku związanego z budową
zdań, wypowiedzi oraz umiejętnością słuchania – a jednocześnie jest
ciekawą propozycją urozmaicenia ćwiczeń wewnątrz pomieszczenia
jak i na świeżym powietrzu. zestaw 8 słuchawek, 2 metry rurek
harmonijkowych, 12 łączników

359 zł

Zestaw słuchawek wraz z urządzeniem rozdzielającym głos na różne kanały. Pozwala dzieciom bardzo wyraźnie usłyszeć swój szept
a nauczycielowi monitorować wymowę, naukę czytania zapewniając
dyskretną komunikację z wybranym uczniem. W zestawie 7 słuchawek - 6 niebieskich dla uczniów i 1 pomarańczowa dla nauczyciela.
Łącznik z pokrętłem regulujacym łączność pomarańczowej słuchawki
z wybraną niebieską, przytwierdzany do stołu na obrotową przyssawkę. Elastyczne plastikowe przewody o regulowanej długość
od 47 do 180 cm.
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Kod

Nazwa

Cena

Zdjęcie

Opis

ZDJĘCIA

TKDJ0516

Grymasy. Gra na miny

49 zł

Przyjrzyj się zdjęciu na karcie, zapamiętaj je i zrób minę jaką robi
dziecko ze zdjęcia. 72 karty duże i małe, 10,5 x 7 cm i 7 x 5 cm,
wiek: 6+

TKPP8405

Zdjęcia dydaktyczne.
Czynności

56 zł

Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami dzieci wykonujących różne czynności. Doskonała podstawa do ćwiczeń językowych, do układania
i opowiadania historyjek. 46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

119 zł

Materiał do ćwiczeń obserwacji. Sugestywne zdjęcia podzielone na
5 grup po 7 kart przedstawiają sytuacje w których szczególną rolę
odgrywa co najmniej jeden z pięciu zmysłów. Zadaniem dziecka
jest przyporządkowanie żetonów (symboli zmysłów) do danego
zdjęcia. 35 zdjęć o wym. 15 x 21 cm; 5 żetonów symboli 6 x 6
cm; instrukcja; 1–6 graczy; od 4 lat

56 zł

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.
46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

TK336013

Gra 5 zmysłów

TKPP8403

Zdjęcia dydaktyczne.
Codzienne przedmioty

TKPP8416

Zdjęcia dydaktyczne.
Rodzina

56 zł

Seria zdjęć ukazujących różne typy rodzin spędzających 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

TKPP8423

Zdjęcia dydaktyczne.
Dziecięce ubrania

56 zł

Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami różnego rodzaju ubrań. Karty
są doskonałą pomoc do ćwiczeń językowych, do klasyfikowania
i sortowania oraz rozmów na temat odpowiedniego stroju w różnych
porach roku. 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

TKPP8409

Zdjęcia dydaktyczne.
Mój dzień

56 zł

Zestaw kart ze zdjęciami dzieci wykonujących codzienne czynności
o różnych porach dnia. Doskonała pomoc do ćwiczeń językowych,
do układania i opowiadania historyjek, do rozmów na temat dnia
i upływu godzin. 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

205 zł

Duże pakiety 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, do
rozmów o własnych umiejętnościach i ulubionych formach spędzania czasu. Materiał również do zadań opartych na klasyfikowaniu,
sortowaniu, dobieraniu w pary. Zestawy zawierają zdjęcia zwierząt
oraz przedmiotów. 227 zdjęć o wym. 11 x 14 cm

TKPP4446

110

Zdjęcia dydaktyczne.
Umiejętności
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Kod

Nazwa

TKPP4445

Zdjęcia dydaktyczne.
Rzeczowniki
czasowniki
i przymiotniki

TKPP8411

Zdjęcia dydaktyczne.
Zwierzęta

Cena

Zdjęcie

Opis

252 zł

Duże pakiety 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, do
rozmów o własnych umiejętnościach i ulubionych formach spędzania czasu. Materiał również do zadań opartych na klasyfikowaniu,
sortowaniu, dobieraniu w pary. Zestawy zawierają zdjęcia zwierząt
oraz przedmiotów. 275 zdjęć o wym. 11 x 14 cm

56 zł

Zestaw kart z naturalnymi zdjęciami zwierząt wspomagają naukę
nazywania i klasyfikowania zwierząt ze względu na ich wielkość,
kolor sierści, tryb życia i środowisko występowania. 48 zdjęć o wym.
10 x 15 cm

TKPP8421

Zdjęcia dydaktyczne.
Co jest źle?

56 zł

Zestaw zdjęć, których wykorzystanie w grach językowych sprzyja
rozwijaniu spostrzegawczości. Dzieci budują zdania będące argumentacją, uzasadniając nieprawidłowości zaobserwowane na obrazku.
Zdjęcia przedstawiają sytuacje, w których jeden element nie pasuje do
całości obrazka np. woda w kolorze zielonym lecąca z kranu, bałwan
opalający się na plaży. 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

TK388343

Zdjęcia edukacyjne.
Koszyk zakupów

195 zł

Owoce warzywa mięso ryby... Zbiór sugestywnych zdjęć artykułów
spożywczych do zabaw tematycznych. Można z nią ćwiczyć sortowanie kojarzenie np. owoce – konfitury. 105 zdjęć o wym. 14 8 x 12 cm

TKPP8407

Zdjęcia dydaktyczne.
Przeciwieństwa

56 zł

Zestaw kart z kolorowymi zdjęciami przedstawiającymi pary przeciwieństw, np. wysoki–niski, dużo–mało. Doskonała podstawa do
ćwiczeń językowych, rozwijających myślenie i spostrzegawczość. 46
zdjęć o wym. 10 x 15 cm

TKPP8417

Zdjęcia dydaktyczne.
Szkolne przedmioty

56 zł

Uniwersalny zestaw kart z kolorowymi zdjęciami przedmiotów używanych w szkole. 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

TKPP8418

Zdjęcia dydaktyczne.
Skojarzenia - karty do
nauki języka polskiego
i angielskiego

56 zł

Zestaw 48 zdjęć, które tworzą logiczne pary. Należy dobrać dwie
karty kierując się skojarzeniami. Karty posłużyć mogą ćwiczeń językowych, gier memo oraz innych zabaw opartych na zasadach
klasyfikowania i sortowania. 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

111
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DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, PISANIE I CZYTANIE

TKHR1000

TTNS0902

Nasadki trójkątne

Nasadka profilowana

23 zł

Wygodne uchwyty do pisania, nasadki na kredkę i ołówek w kształcie
ergonomicznym, wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego.
Zapewniają prawidłowy uchwyt przyboru do pisania. Pozwalają
nauczyć lub skorygować sposób ułożenia palców. Skłaniają dzieci
do prawidłowego chwytu ołówka lub kredki. przekrój trójkątny; 10
szt. (5 szt. o śr. 7 mm i 5 szt. o śr. 6 mm)

62 zł

Wygodne uchwyty do pisania, nasadki na kredkę i ołówek w kształcie
ergonomicznym, wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego.
Zapewniają prawidłowy uchwyt przyboru do pisania. Pozwalają
nauczyć lub skorygować sposób ułożenia palców. Skłaniają dzieci
do prawidłowego chwytu ołówka lub kredki. 15 szt. w 5 kolorach

TKAG6182

Szlaczki i rytmy rozwijamy nasze
umiejętności

33 zł

W skład zestawu wchodzą 4 dwustronne plansze oraz 108 dwustronnych tafelków zawierających 24 różne 9-elementowe komplety.
Pierwsza strona zawiera propozycje rytmicznych szlaczków. Należy
dokończyć na planszy szlaczki wg wzoru. Można układać szlaczki wg
własnego pomysłu gdyż możliwości są nieograniczone. Druga strona
plansz zawiera propozycje rytmów. Zadaniem gracza jest odnalezienie algorytmu i odtworzenie poprawnego ciągu obrazków. Ćwiczenia
wyrabiają spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia. od 4 lat

TKNS0005

Warsztaty graficzne 1

114 zł

Karty z wzorami o różnej skali trudności, ćwiczące umiejętność prowadzenia linii po wyznaczonym torze. Podstawowe, prostsze wzory.
4 teczki z tworzywa o wym. 21 x 30 cm; 30 kart z wzorami; 10
zmywalnych mazaków. od 4 lat.

114 zł

Karty z wzorami o różnej skali trudności, ćwiczące umiejętność prowadzenia linii po wyznaczonym torze. Bardziej skomplikowane
wzory, które wymagają 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 zmywalnych mazaków. od 5 lat

86 zł

Zestawy szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietów 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 niższego jak i wyższego. W każdym też występują 4 plansze
wykonane z tworzywa, po których można pisać suchościeralnymi
mazakami. 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. od 6 roku życia (1–0,3
cm); w zestawie podwójny szlaczek do kreślenia łamanych ciągłych
z 1 cm odstępem, dwa razy podwójny szlaczek do kreślenia literopodobnych wzorów po śladzie kropkowym

TKNS0006

TKNS3007

112

Warsztaty graficzne 2

Szlaczki graficzne.
Zestaw I. Zielony
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Kod

TKNS3008

Nazwa

Szlaczki graficzne.
Zestaw II. Niebieski

Cena

Zdjęcie

Opis

86 zł

Zestawy szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietów 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 niższego jak i wyższego. W każdym też występują 4
plansze wykonane z tworzywa, po których można pisać suchościeralnymi mazakami. 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. z grafiką oraz
szerokością linii (1cm) przeznaczony jest dla małych dzieci od 4
roku życia; w zestawie: 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.

TKNS3009

Szlaczki graficzne.
Zestaw III. Czerwony

86 zł

Zestawy szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietów 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 niższego jak i wyższego. W każdym też występują 4 plansze
wykonane z tworzywa, po których można pisać suchościeralnymi
mazakami. 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. dla dzieci od 6 roku życia
(1–0,3 cm); w zestawie: podwójny szlaczek do kreślenia łamanych
ciągłych z 1 cm odstępem, dwa razy podwójny szlaczek do kreślenia
literopodobnych wzorów po śladzie kropkowym; gruszki; wisienki

TKNS3040

Zestaw do ćwiczeń
graficznych 1

84 zł

żółty, zielony, pomarańczowy, wym. 35 x 14,8 x 5 cm

TKNS3041

Zestaw do ćwiczeń
graficznych 2

84 zł

fioletowy, granatowy, czerwony, wym. 35 x 14,8 x 5 cm

142 zł

Magnetyczne szlaczki to pomoc edukacyjna dla dzieci doskonaląca
umiejętności grafomotoryczne lub dzieci o obniżonej sprawności
manualnej. Wodzenie metalowej kuleczki po śladzie (przy pomocy
magnetycznego pisaka) rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
ćwiczy prawidłowe kreślenie wzorów literopodobnych i utrwala
prawidłowy sposób trzymania narzędzia do pisania. wym. 35 x
15 cm; 3 wzory

TWNS3056

113

Szlaczki magnetyczne.
Zestaw 1
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Kod

TWNS3057

TKNS0368

TKNS0367

TKNS3037

TKNS3038

TKNS3039

114

Nazwa

Szlaczki magnetyczne.
Zestaw 2

Tablica manipulacyjna
Nutki

Tablica manipulacyjna
Gruszki

Latawce. Tabliczka
grafomotoryczna
dwuręczna

Gwiazdy. Tabliczka
grafomotoryczna
dwuręczna

Kwiatki. Tabliczka
grafomotoryczna
dwuręczna

Cena

Zdjęcie

Opis

142 zł

Magnetyczne szlaczki to pomoc edukacyjna dla dzieci doskonaląca
umiejętności grafomotoryczne lub dzieci o obniżonej sprawności
manualnej. Wodzenie metalowej kuleczki po śladzie (przy pomocy
magnetycznego pisaka) rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
ćwiczy prawidłowe kreślenie wzorów literopodobnych i utrwala
prawidłowy sposób trzymania narzędzia do pisania. wym. 35 x
15 cm; 3 wzory

74 zł

Tablica do ćwiczeń grafomotorycznych i koordynacyjnych. Dzięki
dwóm symetrycznym kształtom nutek, dziecko może trenować jednocześnie obydwie rączki, usprawniając precyzję płynność ruchów,
ćwicząc mięśnie dłoni i ręki oraz koordynację i prawidłowy uchwyt.
Tabliczka wykonana z płyty MDF, wyposażona w 2 drewniane
ołówki na sznurku.
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.
wym. 40 x 35 cm.

74 zł

Tablica do ćwiczeń grafomotorycznych i koordynacyjnych. Dzięki
dwóm symetrycznym kształtom nutek, dziecko może trenować jednocześnie obydwie rączki, usprawniając precyzję płynność ruchów,
ćwicząc mięśnie dłoni i ręki oraz koordynację i prawidłowy uchwyt.
Tabliczka wykonana z płyty MDF
wyposażona w 2 drewniane ołówki na sznurku.
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.
wym. 40 x 35 cm.

43 zł

Tabliczki do ćwiczeń oburącz. Prowadząc drewniane ołówki po wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i przygotowuje rękę
do nauki pisania liter. Należy pamiętać, że tabliczek mogą używać
dzieci u których wykształciła się już sprawność zwana lateralizacją
(ok. 5 r.ż.), czyli przewaga jednej strony ciała nad drugą, widoczna
podczas czynności ruchowych.
wym. 30 x 21 cm,
wykonana z płyty MDF, w zestawie 2 drewniane ołówki
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.

43 zł

Tabliczki do ćwiczeń oburącz. Prowadząc drewniane ołówki po wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i przygotowuje rękę
do nauki pisania liter. Należy pamiętać, że tabliczek mogą używać
dzieci u których wykształciła się już sprawność zwana lateralizacją
(ok. 5 r.ż.), czyli przewaga jednej strony ciała nad drugą, widoczna
podczas czynności ruchowych.
wym. 30 x 21 cm,
wykonana z płyty MDF, w zestawie 2 drewniane ołówki
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.

43 zł

Tabliczki do ćwiczeń oburącz. Prowadząc drewniane ołówki po wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i przygotowuje rękę
do nauki pisania liter. Należy pamiętać, że tabliczek mogą używać
dzieci u których wykształciła się już sprawność zwana lateralizacją
(ok. 5 r.ż.), czyli przewaga jednej strony ciała nad drugą, widoczna
podczas czynności ruchowych.
wym. 30 x 21 cm, wykonana z płyty MDF,
w zestawie 2 drewniane ołówki
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.
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Kod

TKNS0897

Nazwa

Tabliczka
suchościeralna ze
szlaczkiem 1

Cena

Zdjęcie

Opis

41 zł

Tabliczki przygotowujące dziecko do nauki pisania. Zróżnicowanie
linii pozwala na prowadzeniu ołówka w wielu kierunkach. Gładka
powierzchnia umożliwia pisanie mazakami suchościeralnymi.
wykonana z białej płyty laminowanej
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole
wym. 22 x 1,2 x 26,5 cm

TKNS0898

Tabliczka
suchościeralna ze
szlaczkiem 2

41 zł

Tabliczki przygotowujące dziecko do nauki pisania. Zróżnicowanie
linii pozwala na prowadzeniu ołówka w wielu kierunkach. Gładka
powierzchnia umożliwia pisanie mazakami suchościeralnymi.
wykonana z białej płyty laminowanej
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole
wym. 22 x 1,2 x 26,5 cm

TKBP0010

Pisaki do tablic
suchościeralnych

45 zł

6 szt. w 6 kolorach z gąbką do ścierania

32 zł

Ćwiczenia grafomotoryczne na tabliczkach doskonale usprawniają
koordynację wzrokowo - ruchową, są treningiem płynności ruchów,
usprawniają mięśnie dłoni i ręki, wyrabiają nawyk prawidłowego
chwytu długopisu. Szlaczki literopodobne stanowią wstęp do pisania
kształtnych liter i płynnego łączenia ich w całe wyrazy.
Tabliczka wykonana z płyty MDFu wyposażona w drewniany ołówek na sznurku.
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole
wym. 30 x 21 cm
Kolor może ulec zmianie

32 zł

Ćwiczenia grafomotoryczne na tabliczkach doskonale usprawniają
koordynację wzrokowo - ruchową, usprawniają mięśnie dłoni i ręki,
wyrabiają nawyk prawidłowego chwytu długopisu. Szlaczki literopodobne stanowią wstęp do pisania kształtnych liter i płynnego
łączenia ich w całe wyrazy.
Tabliczka z płyty MDF, wyposażona w drewniany ołówek na sznurku.
4 silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym położeniu
i zapobiegają przesuwaniu jej po stole.
wym. 30 x 21 cm
Kolor może ulec zmianie

89 zł

Aplikacja ścienna kotek ze szlaczkiem. Dziecko prowadząc drewniany kołeczek po wielokątnym szlaczku, przygotowuje rękę do nauki
pisania oraz doskonali percepcję wzrokowo - ruchową. Aplikacja
wykonana jest z płyty MDF, natomiast nogi kota uszyte są z tkaniny i wypełnione są kulkami. Do aplikacji dołączony jest drewniany
kołeczek. Wymiary: szer. 92 cm, wys. 32 cm

99 zł

Aplikacja ścienna owieczka z cyferkami. Dziecko prowadząc drewniany kołeczek po rowkach w formie cyferek, przygotowuje rączkę
do nauki pisania oraz doskonali percepcję wzrokowo - ruchową. Aplikacja wykonana jest z płyty MDF, natomiast nóżki owieczki uszyte
są z materiału i wypełnione są kulkami. Do aplikacji dołączony jest
drewniany kołeczek. Wymiary: szer. 92 cm, wys. 40,5 cm

TKNS0895

TKNS0896

TKNS0317

TKNS0319

115

Tabliczka ze szlaczkami
1

Tabliczka ze szlaczkami
2

Kot. Szlaczki na ścianę
z aplikacją

Owieczka. Szlaczki na
ścianę z aplikacją
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Krokodyl. Szlaczki na
ścianę z aplikacją

TKNS0320

Cena

Zdjęcie

Opis

85 zł

Aplikacja ścienna krokodyl ze szlaczkami. Dziecko prowadząc drewniany kołeczek po zygzakowatym szlaczku, przygotowuje rączkę do
nauki pisania oraz doskonali percepcję wzrokowo - ruchową. Aplikacja
wykonana jest z płyty MDF, natomiast ogon krokodyla uszyty jest
z materiału i wypełniony jest kulkami. Do aplikacji dołączony jest
drewniany kołeczek. Wymiary: szer. 92 cm, 28,5 cm

TKNS0318

Pies. Szlaczki na ścianę
z aplikacją

85 zł

Aplikacja ścienna pies ze szlaczkiem. Dziecko prowadząc drewniany
kołeczek po falistym szlaczku, przygotowuje rękę do nauki pisania
oraz doskonali percepcję wzrokowo - ruchową. Aplikacja wykonana
jest z płyty MDF, natomiast nóżki pieska uszyte są z materiału i wypełnione są kulkami. Do aplikacji dołączony jest drewniany kołeczek.
Wymiary: szer. 92 cm, wys. 28,5 cm

WMNS0321

Krowa - duże litery
pisane. Tablica ścienna

105 zł

Tablica ścienna do ćwiczeń grafomotorycznych i nauki pisania wielkich liter.
Wykonana z płyty mdf, ogon z miękkiego weluru.
wym. 89 x 1,2 x 55 cm

WMNS0322

Cielę - małe litery
pisane. Tablica ścienna

99 zł

Tablica ścienna do ćwiczeń grafomotorycznych i nauki pisania małych liter.
Wykonana z płyty mdf, ogon z miękkiego weluru.
wym. 89 x 1,2 x 45 cm

TKAG5581

Puzzle Poznaję literki

33 zł

Ta układanka literkowa to doskonała pomoc dydaktyczna. Pomagająca dziecku opanować znajomość literek.

TKAG4966

Litery i sylaby. Klocki
edukacyjne

27 zł

Klocki edukacyjne dla najmłodszych. Zestaw doskonali u dziecka
znajomość literek i sylab. 18 elementów

TKAL0361

Sylaby do zabawy. Gra
edukacyjna.

29 zł

Gra edukacyjna w 4 wariantach kształcąca słuch fonemowy oraz
koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową koncentrację słuchową
umiejętności bardzo ważne w nauce czytania i pisania. od 5 lat

TKAL0363

Głoski do zabawy
. Gra edukacyjna
- rozwijamy nasze
umiejętności

29 zł

Gra edukacyjna w 4 wariantach kształcąca słuch fonemowy oraz
koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową koncentrację słuchową
umiejętności bardzo ważne w nauce czytania i pisania. od 5 lat

116
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TKAG6076

Nazwa

Litery, sylaby, wyrazy

Cena

Zdjęcie

Opis

59 zł

Zestaw zawiera 136 dwustronnych kartoników z których można wyodrębnić cztery zestawy: 72 kartoniki z których można ułożyć 24 puzzle z trzysylabowymi wyrazami 64 kartoniki z których można ułożyć
32 puzzle z dwusylabowymi wyrazami. Na rewersie 112 kartoników
zawiera małe i duże litery które służą do układania wyrazów oraz
24 kartoniki które zawierają litery i wyrazy ilustrowane obrazkami
opis zestawu z instrukcją przykładowych zabaw i ćwiczeń. od 4 lat

33 zł

Układanka ta 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

46 zł

Bronisław Rocławski. Zestawy 60 kart A5 z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne przez
małe dziecko, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki odstępom
między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich syntez i analiz, doprowadzających dzieci do czytania i pisania.

47 zł

Bronisław Rocławski. Zestawy 60 kart A5 z podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne przez
małe dziecko, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki odstępom
między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich syntez i analiz, doprowadzających dzieci do czytania i pisania.

TKAG5888

Układanka edukacyjna
Sylaby

TKRB0013

Rozsypanki obrazkowe
1. Karty pracy

TKRB0047

Rozsypanki obrazkowe
2. Karty pracy.

TKGR0058

Układanka edukacyjna
Już czytam - rozwijamy
nasze umiejętności

26 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 literek, nazw zwierząt.
1–4 graczy; 4–8 lat; wym. obrazka po ułożeniu: 9 x 9,5 cm;
kostka; instrukcja-książeczka. Szata graficzna może ulec zmianie.

TKZS0010

Rebusy obrazkowe

46 zł

Rozwijają wyobraźnię, kształcą umiejętność kojarzenia, zachęcają
do uważnej obserwacji. Utrwalają znajomość liter, uświadamiają
różnicę między głoską a literą, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. 24 kostki; wym. 7 x 3,5 cm

32 zł

Puzzle edukacyjne, przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i rozpoczynających naukę w szkole. Wprowadzają w świat liter, uczą
rozpoznawania, nazywania i wyszukiwania liter wśród innych, różnicowania liter o podobnych kształtach, przygotowują do nauki pisania liter pojedynczo i w sylabach, uczą tworzenia i czytania sylab
oraz wyrazów jednosylabowych z poznanych liter, przygotowują do
wczesnej nauki czytania metodą globalną czyli całymi wyrazami.
W zestawie pierwszym dziecko musi odszukać na planszy obrazek,
którego nazwa rozpoczyna się od litery na puzzlu. W zestawie drugim
dziecko musi przyporządkować wyraz z brakującą samogłoską do
obrazka z podpisem na planszy. 2 plansze ćwiczeń, 2 komplety puzzli

TKTL1108

117

Od litery do słowa.
Nauka pisania
i czytania
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TKZS0002

Zestaw sylab

45 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. 3,5x7cm
od 6 lat

TKZS0003

Domino sylabowe

45 zł

Na każdej kostce znajdują się dwie sylaby otwarte. Zadaniem dziecka
jest łączenie kostek z takimi samymi sylabami. wym. kostki 3,5 x
7 cm; od 6 lat; 24 kostki

30 zł

Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab
w taki sposób by powstały poprawne formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą swą spostrzegawczość refleks kojarzenie
właściwych słów a także utrwalają poprawną pisownię budowanych
wyrazów. Gra może być wykorzystywane jako pomoc dla terapeutów
logopedów i nauczycieli. od 5 lat

TKAL0410

Sylaby w dominie. Gra
dydaktyczna

TKKG0106

Gra domino Znam
sylaby. Zestaw Mama

32 zł

Domino wspomaga rozwój funkcji poprawnej wymowy, ćwiczy spostrzegawczość wzrokową oraz doskonali analizę i syntezę słuchową
wyrazów. Przeznaczone jest również do wspomagania początkowej
nauki czytania. Wyrazy w dominie to rzeczowniki w mianowniku
liczby pojedynczej lub mnogiej. część 1: wyrazy 2 x 3; część 2:
wyrazy 2 x 2

TKAG6007

Od A… do Z. Tabliczki
edukacyjne.

59 zł

Tablice które służą do nauki liter metodą skojarzeń: litera–wyraz–
obraz. 32 tabliczki o wym. 12 x 16,5 cm; 1 tabliczka z alfabetem
o wym. 23,5 x 16 cm

29 zł

Układanka edukacyjna utrwalająca znajomość literek i wspomagająca naukę czytania prostych wyrazów. Celem układanki jest
dopasowanie wyrazów do ich graficznych odpowiedników, poprzez
uzupełnienie pustego okienka, uwzględniając kolor i kształt kartonika, a następnie odnalezienie i dopasowanie w dolne okienko tego
samego wyrazu, sugerując się już tylko kształtem liter. Pudełko
zawiera 16 dużych, sztywnych kartoników o wym. 12 x 8 cm.
z okienkami. Wiek: 4+

52 zł

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:
280 kolorowych obrazków, 7 plansz do rozgrywania gier, zestaw
kartoników do tworzenia własnych gier, książeczkę z opisami 37
gier, kostka do gry i pionki.

TKAG0345

TKZB0005
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TKAL0007

TKAL0093

Nazwa

Gra Skriba junior

Gra słowna Scriba

Cena

Zdjęcie

Opis

75 zł

Scriba junior to adresowany do dzieci wariant słownej gry Scriba. Gra
zapewnia jej uczestnikom doskonałą zabawę zmuszając do myślenia
i ucząc jednocześnie poprawnej pisowni. Dzieci rywalizując ze sobą
podczas gry uczą się nowych słów, ćwiczą wyobraźnię i koncentrację.
od 5 lat; dwustronna plansza, tabliczki z literkami oraz puste, żetony,
instrukcja, notes z długopisem oraz worek z tkaniny

85 zł

Dwie różne wersje najatrakcyjniejszej i najbardziej emocjonującej gry
słownej. Zasady gry uczą i zmuszają graczy do używania poprawnych
form gramatycznych. Uczestnicy gry poszerzają 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. wymiary pudełka: 38,3 x 25,7 x 5,5 cm; 1–4 graczy; od 9 lat
LITERY

TKNS0299

Obrazkowy alfabet

59 zł

Karty pracy z ćwiczeniami rozwijających umiejętność czytania i pisania. Na karcie pokazany jest wzór litery pisanej, poniżej znajduje się
liniatura na której dziecko może poćwiczyć pisanie odwzorowując
kształt liter po śladzie, a następnie na pisać je już samodzielnie.
43 karty, format A4

TKPP9067

Litery sensoryczne.
Karty

79 zł

Kontrastowe karty z wypukłym, piaskowanym nadrukiem wielkich
i małych liter. Bez polskich znaków. 54 karty o wym. 9 x 7 cm.

TKAP0878

Przewlekanki literki
małe

48 zł

Połączenie nauki z kreatywną zabawą przynosi wspaniałe efekty.
Dzieci szybko zapamiętują alfabet, uczą się poprawnej wymowy oraz
ćwiczą precyzję ruchów. 26 literek w 4 kolorach; 8 sznureczków
w 4 kolorach; od 3 lat

TKAP0879

Przewlekanki literki
wielkie

48 zł

Połączenie nauki z kreatywną zabawą przynosi wspaniałe efekty.
Dzieci szybko zapamiętują alfabet, uczą się poprawnej wymowy oraz
ćwiczą precyzję ruchów. 26 literek w 4 kolorach; 8 sznureczków
w 4 kolorach; od 3 lat

TKNS4089

Literki do nawlekania

35 zł

Literki do nawlekania, ok. 100 szt., ok.. 6 x 4 cm, 15 szt. sznureczków w zestawie
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TKNS1930

Woreczki alfabet

99 zł

Woreczki do wykorzystania na zajęciach gimnastycznych i nie tylko.
W 8 kolorach, z wyszywanymi literami małymi i dużymi.
26 szt.

TKVG5522

Literkowy ślimak

27 zł

Drewniana układanka z literami bez polskich znaków diakrytycznych.
26 elem. wym. 18 x 1,8 x 21 cm

TKAP2166

Litery alfabetu.
Szablony małe

19 zł

26 szt. wym. 11 x 9 cm, wymiary literki ok. 7 x 7 cm, wiek: 3+

TKAP2112

Duże litery. Szablony

48 zł

Szablony litery 26 szt. Wym. 23 x 17 cm. Wymiary literki: 16 x
14 cm. Wiek: 3+

TKAL0386

Literki i cyferki.
Mozaika edukacyjna

54 zł

Zabawka edukacyjna, polegająca na wpinaniu literek i cyferek w perforowaną tabliczkę. Pudełko zawiera: 175 cyferek i znaków matematycznych o wym. 1,5 cm oraz 175 wielkich i małych literek
o wym. ok.. 1,5 cm, tabliczka perforowana o wym. ok. 19,7 x 14,5
cm, książeczka z wzorami do ułożenia. wiek: 4+

TKWD9070

Korale i litery

77 zł

Zestaw koralików w różnych kształtach oraz kostek z literkami do
nawlekania. Dzieci poznają litery tworząc oryginalne naszyjniki ze
swoimi imionami. Całość umieszczona w drewnianej zasuwanej
skrzynce 170 kostek z literkami; 72 korale w kształcie: rybki, motylka, misia, serduszka, kwiatka, gwiazdki itp.; wym. drewnianej
skrzynki 30 x 33 cm; 8 kolorowych sznurków o dł. 75 cm. Produkt
może ulec zmianie.

TKAG3013

Tabliczki z literami.
Alfabet

13 zł

Zabawka edukacyjna w formie lizaków z dwustronnie nadrukowanym
alfabetem. Jest to prosty materiał do wykorzystania w trakcie zabaw
grupowych i ćwiczeń językowych. 18 dwustronnych kartonowych
lizaków o wym. 14 x 7,5 cm
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TKMW0742

Litery piankowe

39 zł

Duże zestawy magnetycznych liter. Wykonane z lekkiej kolorowej
pianki. małe litery drukowane; 57 szt.; wym. 5 cm

TKPG7061

Litery magnetyczne

95 zł

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

329 zł

Dla utrzymania porządku oraz łatwiejszego korzystania z alfabetu
każda z liter ma jedną z 45 przegródek w pudełku – w każdej
przegródce znajdują się 24 płytki. Płytki z małymi literami po jednej
stronie i wielkimi po drugiej – wykonanych z tworzywa sztucznego,
co zwiększa tym samym ich estetykę i wytrzymałość. 39 znaków
literowych + 6 interpunkcyjnych na płytkach 3 x 6 cm; pudełko
drewniane z pokrywą 40 x 40 cm

TKTO0003

Litery pisane

Zdjęcie

Opis

TKTO0005

Litery drukowane

329 zł

Dla utrzymania porządku oraz łatwiejszego korzystania z alfabetu
każda z liter ma jedną z 45 przegródek w pudełku – w każdej
przegródce znajdują się 24 płytki. Płytki z małymi literami po jednej
stronie i wielkimi po drugiej – wykonanych z tworzywa sztucznego,
co zwiększa tym samym ich estetykę i wytrzymałość. 39 znaków
literowych + 6 interpunkcyjnych na płytkach 3 x 6 cm; pudełko
drewniane z pokrywą 40 x 40 cm

TKNS3011

Alfabet. Litery
drukowane

126 zł

Zestaw dwustronnych, plastikowych tabliczek zawierających małe
i wielkie litery alfabetu oraz znaki interpunkcyjne. 326 szt.; wym.
4 x 6 cm
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TKNS3012

Alfabet. Litery pisane

126 zł

Zestaw dwustronnych, plastikowych tabliczek zawierających małe
i wielkie litery alfabetu oraz znaki interpunkcyjne. 326 szt.; wym.
4 x 6 cm

TKPL1143

Drewniany ołówek

3 zł

Ołówek wykonany z drewna bukowego o śr. 1,2 i dł. 11 cm, zakończony drewnianą kulką. Stanowi uzupełnienie do zestawu Alfabet
polski pisany. Litery i cyfry. 1 szt.; kolor wybierany losowo

349 zł

Zestaw składa się z przestrzennych, grawerowanych pisanych liter
(39 wielkich i 39 małych) oraz 10 cyfr. Ma on na celu zaprezentowanie dzieciom wzorów polskich liter i cyfr oraz pomóc w ich zapamiętaniu. Alfabet daje wiele możliwości zabawy: rozpoznawanie
kształtu liter i cyfr z zakrytymi oczami poprzez wodzenie palcem
po wytłoczonym śladzie, przesuwania kulki po śladzie litery, cyfry
zgodnie prawidłowym kierunkiem pisania, czy odgadywanie jaka
to litera lub cyfra poprzez zagadki rysunkowe. W efekcie zabawy
dziecko nie tylko poznaje określoną literę, ogląda ją z różnych stron,
lecz także utrwala reprezentowaną przez nią głoskę. Dodatkowo
zabawka stymuluje rozwój psychoruchowy oraz sprawność grafomotoryczną i manualną. alfabet i cyfry polisensoryczne 88 sztuk;
39 małych liter z dwuznakami; 39 wielkich liter z dwuznakami; 10
cyfr; całość w drewnianej skrzyneczce z podpisanymi przegródkami

139 zł

Wisząca plansza z materiału z kieszonkami wykonanymi z przezroczystego tworzywa. W łatwy sposób można uporządkować umieszczone w kieszonkach litery. Ilość drukowanych liter (małych i wielkich) w zestawie umożliwia wygodną pracę z całym zespołem. wym.
65 x 77 cm; 500 kartoników z literkami i znakami o wys. 11 cm

92 zł

Zestaw klocków z pisanymi małymi literami i polskimi znakami.
Dla łatwego odróżnienia, samogłoski mają kolor czerwony, spółgłoski - niebieski. Można je łączyć ze wszystkimi seriami klocków
Morphun. Doskonałe do zabaw językowych i budowania wyrazów
o zróżnicowanym poziomie trudności .
146 elem.
Do zestawu Książka Literkowe potyczki GRATIS

76 zł

Zestaw klocków z drukowanymi literami (nie posiadają polskich
znaków). Można je łączyć ze wszystkimi seriami klocków Morphun. Doskonałe do zabaw językowych i budowania wyrazów
o zróżnicowanym poziomie trudności w języku polskim i angielskim.
135 elem.
Do zestawu Książka Literkowe zabawy GRATIS

Alfabet polski pisany.
Litery i cyfry

TKPL1124

Makatka z literami

WSNS0360

TTMP1003G

TTMP1001G
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TKNS3031

TKNS3033

TKTO0015

Nazwa

Cena

Literkowe zabawy
podłużne

28 zł

Zestaw kart opartych na zabawie z klockami MP1001 oraz MP1002.
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

19 zł

Zestaw kart pracy, przeznaczony do pracy indywidualnej w domu, na
zajęciach kompensacyjnych i w zespole z podziałem na grupy zadaniowe. Każda z kart ma na celu zaprezentowanie ciekawej zabawy
dydaktycznej z klockami: MP 1001 oraz MP 1002. W zabawowy
sposób karty: Literkowe potyczki pomagają w trudnej sztuce nauki
czytania. Poprzez: 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,
aż do zabaw w kodowanie. Do każdej z kart, umieszczony jest opis
zawartego tam ćwiczenia wraz z występującymi w nim wariantami.
Pomysły mają formę otwartą, którą można rozszerzać już poza nią.
format A4; 18 układów na 32 str.

99 zł

Zestaw liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa (spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czerwonego). W każdej z przegródek
znajduje się 18 samogłosek lub 12 spółgłosek. Na pokrywie pudełka
naniesiona została liniatura (odległość poszczególnych linii od siebie
5,5 cm), dzięki której można doskonalić u dzieci umiejętność 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. Uzupełnienie zestawu
TO0002. Każdy ze znaków powtórzony jest trzy razy, a rodzaj głosek
rozróżniony kolorem. 24 wielkie litery + 6 znaków interpunkcyjnych

Literkowe potyczki.
Karty pracy

Alfabet ruchomy duży.
Litery pisane. Wielkie
litery

Zdjęcie

Opis

TKTO0002

Alfabet ruchomy duży.
Litery pisane. Małe
litery

275 zł

Zestaw liter pisanych wykonanych z kolorowego tworzywa (spółgłoski niebieskiego, a samogłoski czerwonego). W każdej z przegródek
znajduje się 18 samogłosek lub 12 spółgłosek. Na pokrywie pudełka
naniesiona została liniatura (odległość poszczególnych linii od siebie
5,5 cm), dzięki której można doskonalić u dzieci umiejętność 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. W dużym, drewnianym pudełku z przegrodami i pokrywą; wym. pudełka 39 x 63 cm

TKNS3032

Memo Alfabet

30 zł

Gra oparta na znanej zabawie memo. Znakomicie ćwiczy pamięć
wzrokową oraz koncentrację uwagi. Uczy rozpoznawania liter. wym.
7 x 7 cm; 40 elementów
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TKTW2307

Alfabet ruchomy
drewniany

89 zł

Drewniana zabawka edukacyjna na stojaku, z obracanymi literkami do nauki alfabetu. Utrwala w pamięci uczestników wygląd liter
alfabetu dużych oraz małych. Ćwiczy pamięć i spostrzegawczość.
32 litery; wym. 32 x 24 cm; od 3 lat

45 zł

Na każdej karcie znajduje się rysunek, litery drukowane: wielka i mała
oraz schemat wyrazu przedstawiający ilość głosek. Korzystanie z kart
pomaga w ćwiczeniach: zapamiętywania 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. 78 kart; wym. 7,5 x 7,5 cm

359 zł

Na płytkach pokrytych w zależności od rodzajów głosek (samogłoski – czerwone, 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 percepcję sensoryczną. wym. od 12 x 16 cm do 16 x 24 cm; wym. pudełka 22,5
x 15,5 x 11 cm. 32 znaki literowe

375 zł

Na płytkach pokrytych w zależności od rodzajów głosek (samogłoski – czerwone, 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 percepcję sensoryczną. wym. od 12 x 16 cm do 16 x 24 cm; wym. pudełka 22,5 x
15,5 x 11 cm. Seria liter polskiego alfabetu pisanego, uzupełnienie
kompletu TO0025. 29 znaków literowych

2220 zł

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. 150 klocków o wym.
6 x 6 x 16 cm; realizacja ok. miesiąca

899 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 przechowywanie
alfabetu. wym. tabliczek: 6 x 16 cm; wym. tablicy po rozłożeniu:
120 x 100 cm; realizacja ok. miesiąca

TKNS0799

TKTO0025

TKTO0026

TKRB0018

TKRB0015
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Ruchomy alfabet

Alfabet. Litery pisane
szorstkie. Małe litery

Alfabet. Litery pisane
szorstkie. Wielkie litery

Klocki duże drewniane
do demonstrowania
i zabawy

Alfabet ruchomy Glotto
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GLOTTODYDAKTYKA

Glottodywanik.
Litery podstawowe
i niepodstawowe
z zaznaczonym
kierunkiem kreślenia

TKRB0010

335 zł

Bronisław Rocławski. Wielu przedszkolaków zdążyło już polubić
zabawę w wyskakiwanie wyrazów z dywanikowych literek. Glottodywanik z literami doskonali analizę fonemową oraz koordynację
wzrokowo-ruchową. Jest bardzo wygodny w użyciu w warunkach
przedszkolnych, domowych czy plenerowych. Na jednym, sporych
rozmiarów, glottodywaniku, znajdują się litery podstawowe i niepodstawowe. Do pomocy jest dołączona instrukcja, gdzie zamieszczono
szereg istotnych informacji pomocnych przy pracy z tym glottodywanikiem! format 200 x 100 cm

TKRB0001

Klocki Logo

185 zł

Zestaw 44 liter (150 klocków) w funkcjonalnym opakowaniu. Każdy
klocek to 4 podstawowe warianty zapisu litery: wielka, mała, drukowana oraz wpisana w liniaturę). Dół zawiera szlaczek stanowiący
punkt odniesienia, co umożliwia poprawne zapamiętanie kształtu
litery. Pomoc zatwierdzona przez MEN.

TKRB0046

Nauka ortografii
z glottodywanikiem

23 zł

Bronisław Rocławski. Poradnik wyjaśnia w przystępny sposób istotę
i znaczenie pomocy dydaktycznej jaką jest dywanik glottodydaktyczny. Liczne propozycje zabaw zawarte w poradniku pokazują jak
w atrakcyjny, ruchowy sposób pomagają przyswajać ojczysty język.

TKRB0006A

Plansze do początkowej
nauki czytania

17 zł

Bronisław Rocławski. 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.

TKRB0002

Instrukcja do klocków
Logo

29 zł

Instrukcja zawiera propozycje zadań i ćwiczeń.

TKHK0003

Polski alfabet. Mata
podłogowa

199 zł

Mata dywanowa spełnia wiele funkcji: stwarza ciepłą atmosferę
w pomieszczeniu, a w przypadku małych dzieci pozwala na bezpieczną zabawę. Literki pomagają w nauce alfabetu, kolorów i kształtów, a puzzlowy wygląd sprawi dzieciom wiele radości. wym. 200
x 100 cm; 1 szt.

TKMW0929

Mata piankowa
z alfabetem

139 zł

Piankowa kolorowa mata z alfabetem. Doskonała do zajęć edukacyjnych w formie ćwiczeń ruchowych na podłodze. Wszystkie literki są
wyjmowane. 26 sztuk o wym. 30 x 30 cm; grubość pianki 1,3 cm
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TKTY0287

Mata - Gra z alfabetem
do zabaw ruchowych

199 zł

mata winylowa; 122 x 244 cm

169 zł

Duża mata winylowa z alfabetem. Dziecko poprzez zabawy ruchowe utrwala sobie kształt kolejnych liter alfabetu. Gra daje wiele
możliwości prowadzenia ćwiczeń. mata winylowa o boku 137 cm;
5 nadmuchiwanych kostek

149 zł

Przeznaczone jest dla dzieci młodszych (od 6 lat). Ortopudełko
służy do diagnozy i usprawniania widzenia obuocznego – funkcji
wzrokowej niezbędnej w pracy z bliska oraz usprawniania poziomu
koncentracji uwagi wzrokowej i fiksacji wzroku. Od istnienia i poziomu
funkcji obuocznego widzenia zależy opanowanie techniki czytania
i dobra jakość dłuższej pracy do bliży np.: czytanie, precyzyjne ruchy
rąk, przepisywanie tekstów, odrabianie lekcji bez większych trudności
oraz efektywna praca na komputerze. Szczegółowe informacje, jak
korzystać z pomocy, podane są w instrukcji.

149 zł

Dla dzieci starszych, bardziej zaawansowanych w czytaniu. Ortopudełko służy do diagnozy i usprawniania widzenia obuocznego –
funkcji wzrokowej niezbędnej w pracy z bliska oraz usprawniania
poziomu koncentracji uwagi wzrokowej i fiksacji wzroku. Od istnienia
i poziomu funkcji obuocznego widzenia zależy opanowanie techniki czytania i dobra jakość dłuższej pracy do bliży np.: czytanie,
precyzyjne ruchy rąk, przepisywanie tekstów, odrabianie lekcji bez
większych trudności oraz efektywna praca na komputerze. Szczegółowe informacje, jak korzystać z pomocy, podane są w instrukcji.

TKLR0394

TKWI0001

TKWI0002

Mata z alfabetem

Ortopudełko. Poziom I

Ortopudełko. Poziom II

Zdjęcie

Opis

TKWI0003

Kolorowe folie do
czytania

28 zł

Jedną z technik wspomagających i ułatwiających naukę płynnego czytania jest nakładanie na tekst kolorowych folii. W Polsce posługują się nią
nieliczni terapeuci. Folie są skutecznym i najprostszym rozwiązaniem
zmiany koloru tła czytanego tekstu. Stosowanie kolorowych nakładek
jest szczególnie wskazane w przypadku tzw. dysleksji wzrokowo-przestrzennej, czyli zaburzeń percepcji wzrokowej. Za ten proces odpowiadają ośrodki w korze mózgowej zlokalizowane w płacie potylicznym
i ciemieniowym. Zdarza się, że przyczyną problemów w czytaniu są
nieprawidłowości w obrębie cech narządu wzroku, czyli w zakresie
funkcji optycznych. Są to min. kontrola ruchów gałek ocznych, reakcje
na światło, czy fiksacja wzrokowa. Kolorowe folie znacznie ułatwiają
czytanie, przede wszystkim poprzez zmniejszenie zbyt dużego kontrastu między białym papierem a czarnym drukiem. Kolorowe nakładki
z folii równoważą także dopływ światła do oczu. Poprawiają znacząco
wyrazistość tekstu zmniejszając męczliwość oczu i wydłużają dzięki
temu czas koncentracji wzrokowej. 8 szt.; format A5

TKTR0732

Wskaźnik tekstu

59 zł

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. 10 szt.
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DYSORTOGRAFIA

TKGR0034

TKAG0005

TKAG4911

TKTL1057

TKTL1067

TKTL1066

127

Quiz ortograficzny

Krzyżówkowy zawrót
głowy. Układanka

Stopniowanie
przymiotników.
Układanka edukacyjna

Puzzle Logopedyczne.
Ortograficzne Kwiatki
(u ó rz ż ch h)

Piramida P1 ortografia

Piramida P2 ortografia

49 zł

Gra umożliwia wzrokowe zapamiętywanie poszczególnych wyrazów,
co jest kluczem do opanowania ortografii. Zróżnicowanie kart daje
możliwość ćwiczenia poszczególnych trudności ortograficznych np.
tylko ch i h. Dołączony komentarz wyjaśnia zasady pisowni z ó i u,
ch i h, rz i ż. 1–6 graczy; 36 żetonów z literami (śr. 3,5 cm); 80
żetonów-biedronek (śr. 2cm); 90 kart (wym. 7 x 9,2 cm); czytnik
z folii (wym. 4,5 x 7 cm); instrukcja

33 zł

Zabawa towarzyska polegająca na układaniu wyrazów z losowo
wybranych elementów, na których umieszczone są litery z polskiego alfabetu. Gra została stworzona z myślą, o dzieciach w wieku
wczesnoszkolnym po to, by pomóc im w ćwiczeniu kreatywności
językowej i podstaw ortografii. Dzięki grze dziecko w niezauważalny dla niego sposób przyswaja sobie podstawy języka polskiego,
uczy się nowych wyrazów, zapamiętuje podstawowe reguły ortograficzne. Gra ćwiczy koncentrację i jest wspaniałą zabawą dla całej
rodziny. pudełko z 70 elementami i instrukcją z opisem czterech
emocjonujących gier

35 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. 24 dwustronne twarde
kartoniki o wymiarach 7,7 x 7,7 cm; 36 dwustronnych twardych tafelków o wymiarach 7,8 x 2,2 cm; sztywna plansza z zagłębieniami

32 zł

Puzzle edukacyjno-ortograficzne 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
kształcą 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 wpływa
na zapamiętywanie i utrwalanie pisowni tych wyrazów. Dodatkowym elementem, wspierającym proces zapamiętywania, są obrazki
znajdujące się na planszy, ilustrujące kolejne wyrazy z trudnościami
ortograficznymi. Puzzle służą do zabawy indywidualnej i grupowej.

27 zł

Wstęp do nauki zasad ortograficznych. 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. Dzięki nauce poprzez zabawę dzieci szybko
przyswajają i utrwalają tak trudne reguły ortograficzne. W tej pomocy
dzieci na podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów
z ó, u, rz, ż, ch, h - wymiennej. Stanowi wartościową pomoc w nauce
reguł pisowni języka polskiego. 25 trójkątów

27 zł

Kontynuacja Piramidy P1. 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.
Dzięki nauce poprzez zabawę dzieci szybko przyswajają i utrwalają
tak trudne reguły ortograficzne. W tej pomocy dzieci na podstawie
30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch,
h - wymiennej. Stanowi wartościową pomoc w nauce reguł pisowni
języka polskiego. 25 trójkątów
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WYDAWNICTWA ORTOGRAFICZNE, WSPOMAGAJĄCE CZYTANIE I PISANIE

TKHR0072

7 walizek. Inteligencje
wielorakie w nauczaniu
ortografii

66 zł

Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak. Jest to pozycja adresowana do
terapeutów oraz nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej.
Przedstawiona w niej metoda 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, 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

TKWR0003

Małymi kroczkami.
Piszę trudne słówka

28 zł

Opracowanie przygotowane dla uczniów będących na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zestaw zawiera ćwiczenia z zakresu ortografii
połączone z zadaniami kształtującymi motorykę dłoni dziecka.

TKWR0016

Ciche czytanie ze
zrozumieniem. Klasa 2

28 zł

Zbiór ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. Opracowanie zawiera ciekawe i różnorodne testy, połączone dodatkowo
z wykonywaniem zadań plastycznych. Ćwiczenia przeznaczone dla
uczniów klasy 2 nauczania początkowego.

TKWR0017

Ciche czytanie ze
zrozumieniem. Klasa 3

28 zł

Sprawdziany przeznaczone są dla uczniów klas trzecich szkoły
podstawowej. Zawierają 16 testów, z których każdy rozpoczyna
się fragmentem lektury szkolnej. Służą kształceniu i sprawdzaniu
umiejętności: czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów i wyciągania wniosków. Zawierają polecenia z zakresu gramatyki i ortografii,
które zostały ujęte w sposób funkcjonalny, tzn. poszczególne zadania
wynikają z analizy i interpretacji tekstu. Inspirują do redagowania
przez dzieci użytkowych form wypowiedzi takich jak: zaproszenie,
ogłoszenie i zawiadomienie. Na końcu opracowania znajdują się
odpowiedzi, które uczą, podpowiadają oraz wskazują uczniowi
sposoby rozwiązań.

TKRB0011

Książka Prawda czy
fałsz? Zdania

13 zł

Bronisław Rocławski. Mini książeczka służąca dzieciom do doskonalenia czytania ze zrozumieniem. W zapisie ortograficznym wyrazów zastosowano podział liter na podstawowe i niepodstawowe
do pokolorowania.
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TKRB0012

Ksiązka Prawda czy
fałsz? Teksty i kolorowe
obrazki

TKZB0002

TKIW0006

Lubimy sylaby

Czytam sobie. Części
mowy I

Cena

Zdjęcie

Opis

21 zł

Bronisław Rocławski. Ta 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.

23 zł

Małgorzata Bastek, Hanna Łukawska. Książka ta jest kontynuacją
ćwiczeń Piszę, czytam. Zawarte w niej są ćwiczenia usprawniają
wszystkie funkcje poznawcze oraz kształcą technikę czytania i pisania. Książka doskonale nadaje się do nauki w domu z pomocą
rodziców, w przedszkolu, szkole oraz terapii pedagogicznej. format
16 x 23,5 cm; 104 str.; od 5 lat

189 zł

Tematy: Ludzie wokół mnie, orientuję się w najbliższym otoczeniu,
znam swoje ciało. zestaw I zawiera: 64 kolorowe, laminowane
rysunki o wym. 160 x 240 mm; 85 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o wym. 100 x 500 mm. Pomoc w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pozwalająca rozwijać wyobraźnię
i bazować na wszystkich zmysłach: wzrok, słuch i ruch. Przygotowuje
do nauki czytania, poznawania liter, budowania zdań prostych oraz
wprowadza w podstawowe części mowy. książka-przewodnik z około 100-u propozycjami zabaw z zastosowaniem czytania globalnego.
Całość spakowana w pudełku.

189 zł

Tematy: bawię się i tworzę, poznaję świat, wiem co jem i co piję. zestaw II zawiera: 72 kolorowe, laminowane rysunki o wym. 160 x 240
mm; 80 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o wym.
100 x 500 mm. Pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
pozwalająca rozwijać wyobraźnię i bazować na wszystkich zmysłach:
wzrok, słuch i ruch. Przygotowuje do nauki czytania, poznawania
liter, budowania zdań prostych oraz wprowadza w podstawowe części mowy. książka-przewodnik z około 100-u propozycjami zabaw
z zastosowaniem czytania globalnego. Całość spakowana w pudełku.

TKIW0007

Czytam sobie. Części
mowy II

TKZB0001

Zaczynamy czytać
i pisać

31 zł

Małgorzata Bastek. Książka przeznaczona jest dla dzieci od lat
pięciu. Zamieszczone w niej ćwiczenia usprawniają wszystkie funkcje poznawcze oraz w prosty sposób uczą, a następnie kształcą
i doskonalą technikę czytania i pisania. format 20 x 29 cm; 112 str.

TKZB0003

Już czytamy i piszemy

23 zł

Małgorzata Bastek, Hanna Łukawska. Ćwiczenia zawarte w tej
książce doskonalą technikę czytania i pisania w oparciu o zasadę
stopniowania trudności i metodę sylabową, doskonalą technikę
czytania ze zrozumieniem. format 16 x 23,5 cm; 128 str.
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TKHR0002

TKHR0027

Nazwa

Książka Przygotowanie
do nauki pisania

Cyfry i szlaczki

TKHR0037

3 2 1 0... Start.
Czytanie treningowe

TKRB0004

Ksiązka. Kreślę
i łączę litery. Wersja
z pętelkami

TKIM0084

130

Bajki dla dyslektyków

Cena

Zdjęcie

Opis

24 zł

Marta Bogdanowicz. Propozycja składa się z dwóch części: przewodnika metodycznego i 80 kart (A4) z rysunkami przygotowującymi
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do pisania. Stopień
trudności kart podkreślony jest innym rodzajem koloru. Prezentowane ćwiczenia korygują również źle wykształcone nawyki ruchowe
u dzieci starszych.

13 zł

Renata Anna Hływa. 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.

25 zł

Barbara Zakrzewska. Książka adresowana do dzieci, które mają
kłopot z płynnym czytaniem lub czytają 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.

28 zł

Bronisław Rocławski. 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 A5; 152 str.

18 zł

Kamila Waleszkiewicz. Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na
tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać 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. B5, 40 str.
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Kod

TKHR0075

TKHR0076

TKHR0086

TKHR0085

TKHR0067

131

Nazwa

Ćwiczenia kształtujące
umiejętność czytania
tekstu ze zrozumieniem

Uczę się pisać. Książka
dydaktyczna

Suwaki terapeutyczne
Tarcze

Suwaki terapeutyczne
Windy

Suwaki terapeutyczne
Gąsienice

Cena

Zdjęcie

Opis

21 zł

Joanna Bladowska. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, 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. format A4, 100 str.

18 zł

KarinaKosicka.Jesttoilustrowanyzeszytćwiczeńopracowanyzmyśląodzieciach,
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
schematuułożonegozgodniezzasadąstopniowaniatrudności.Najpierwdziecko
kreśli wzory i szlaczki – po śladzie i samodzielnie. Potem po nałożeniu foli 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. format A4, 100 str.

23 zł

Tarcza została oparta na stosowanym przez terapeutów i nauczycieli
kole sylabowym (zwanym też suwakiem zegarowym). Na jego
obwodzie znajdują się sylaby początkowe i końcowe, natomiast
w środku sylaba powtarzająca się we wszystkich wyrazach. Po
przeczytaniu sylab i połączeniu ich w wyraz (pomocne tu są: punktacja, strzałki oraz kolor tła) dziecko wpisuje je do arkusza zwanego
wynikami strzelania do tarczy. W zestawie znajduje się 30 tarcz oraz
pomoce ułatwiające łączenie odpowiednich sylab w wyrazy: strzała
oraz tarcza z okienkiem. Suwaki są bardzo kolorowe, co z pewnością
zachęci dziecko do ćwiczeń. A4, 40 str.

23 zł

Winda jest najczęściej używaną formą suwaka. Składa się z dwóch
części: drzwi windy, na których znajdują się sylaby stałe, oraz paska
z ponumerowanymi sylabami ukazującymi się przy przesuwaniu
w okienku windy. W zestawie znajdują się 24 windy: 16 dwusylabowych (z ruchomą sylabą nagłosową lub wygłosową) oraz 8
trzysylabowych (z ruchomą sylabą śródgłosową). Po dopasowaniu
pasków do wind, przeczytaniu sylab i połączeniu ich w wyraz dziecko wpisuje je do arkusza, który ma kształt budynku. A4, 32 str.

24 zł

Suwak gąsienica oparty jest na stosowanej przez terapeutów i nauczycieli
składance harmonijkowej. Na jej początku lub końcu znajduje się sylaba
powtarzająca się we wszystkich wyrazach. Są to wyrazy dwusylabowe
z sylabami otwartymi, zamkniętymi oraz grupami spółgłoskowymi.
Zadaniem dziecka jest złożenie członu gąsienicy z jej głową poprzez
odpowiednie zagięcie, a następnie przeczytanie sylab i próba połączenia ich w wyraz. Drugi etap pracy z suwakiem polega na zapisywaniu
przeczytanych sylab na specjalnie przygotowanych do tego arkuszach.
Dla suwaka gąsienica jest to arkusz szafa gąsienicy, w której na wieszakach znajdują się koszulki z linijkami do wpisania sylab lub całych wyrazów. W zestawie znajduje się 40 suwaków z powtarzającą się sylabą
początkową (nagłosową) oraz 40 z powtarzającą się sylabą końcową
(wygłosową). Na głowie gąsienicy zawsze zapisana jest sylaba powtarzająca się i od tego, czy jest to sylaba w wygłosie czy nagłosie, zależy
w którą stronę skierowany jest owad: w prawo czy w lewo. A4, 28 str.
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23 zł

Suwak pociąg składa się z dwóch części: pociągu, w którego wagonie znajdują się dwa okna (jedno ma wpisaną stałą cząstkę,
w drugim ukazuje się pozostała część wyrazu), oraz ruchomego
paska, który wsuwa się w okno pociągu i przesuwa tak, aby ukazywał poszczególne cząstki wyrazów. Po połączeniu liter w wyrazy,
dziecko wpisuje je do specjalnego arkusza. W zestawie znajdują się
24 pociągi. Są bardzo kolorowe, co z pewnością zachęci dzieci do
ćwiczeń. format A4, 32 str.

TKHR0077

311 szlaczków
i zygzaków. Ćwiczenia
grafomotoryczne
usprawniające rękę
piszącą

18 zł

Renata Hływa. Książkę przygotowano z myślą o dzieciach, u których
obserwuje się specyficzne trudności w nauce pisania. Rysowanie
przedstawionych tu szlaczków sprzyja kształtowaniu płynności i precyzji ruchów ręki piszącej, doskonaleniu techniki pisania, ćwiczeniu
koncentracji uwagi oraz rozwijaniu 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). A4, 108 str.

TKWR0001

Małymi kroczkami.
Kaligrafia

28 zł

Opracowanie jest przeznaczone dla uczniów klas zerowych i pierwszych szkoły podstawowej. Jego założeniem jest wprowadzenie
najmłodszych uczniów w świat sztuki kaligrafii. Powielone karty
można wykorzystać w trakcie lekcji i zajęć wyrównawczych.

TKWR0005

Małymi kroczkami.
Ćwiczenia
grafomotoryczne

28 zł

Ćwiczenia grafomotoryczne to zestaw kart pracy dla uczniów nauczania początkowego. Zadania mają na celu rozwijanie umiejętności
manualnych, kształtowanie motoryki dłoni. Opracowanie z powodzeniem sprawdza się także podczas zajęć rewalidacyjnych.

18 zł

Anna Szczepańska. Jest to zbiór ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci od lat 7 oraz dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej
i gimnazjalistów. Zamieszczone tu zadania, oparte na graficznych
wzorach zwierząt, rozwijają 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. A4, 72 str.

TKHR0087

TKHR0079

132

Suwaki terapeutyczne
Pociągi

Zwierzakifiguraki. Zadania
grafomotoryczne
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TKHR0008

Lewa ręka rysuje
i pisze. Część 1

TKHR0009

Lewa ręka rysuje
i pisze. Część 2

TKHR0012

Lewa ręka rysuje
i pisze. Część 3

TKRB0017

Ćwiczenia rozwijające
sprawność ruchową
ręki i koordynację
wzrokowo-ruchową

TTHR0074

133

Dyslektyczne ucho.
Zbiór ćwiczeń
stymulujących rozwój
percepcji słuchu

Cena

Zdjęcie

Opis

25 zł

Dla dzieci 5–6 letnich. Marta Bogdanowicz. Ćwiczenia przeznaczone
dla dzieci leworęcznych. Mają na celu przygotowanie do nauki pisania. Zawierają propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do usprawnienia motorycznego ręki oraz współpracy ręki i oka – koordynacji
wzrokowo-ruchowej. A4, 132 str.

29 zł

Dla dzieci 6–7 letnich. Marta Bogdanowicz. Ćwiczenia przeznaczone
dla dzieci leworęcznych. Mają na celu przygotowanie do nauki pisania. Zawierają propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do usprawnienia motorycznego ręki oraz współpracy ręki i oka – koordynacji
wzrokowo-ruchowej. A4, 132 str.

29 zł

Marta Bogdanowicz. Ćwiczenia przeznaczone dla dzieci leworęcznych. Mają na celu przygotowanie do nauki pisania. Zawierają propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do usprawnienia motorycznego
ręki oraz współpracy ręki i oka – koordynacji wzrokowo-ruchowej.
A4, 132 str.

29 zł

Katarzyna Rocławska-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. format 17 x 24 cm, 68 str.

24 zł

Elżbieta Szymankiewicz. Publikacja składa się z zeszytu ćwiczeń
przeznaczonego dla ucznia oraz książki dla nauczyciela. Zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słuchowej i funkcji językowych.
Wykonując zadania, uczeń pracuje na słowach lub pseudosłowach
oraz ćwiczy pamięć słuchową. Wiele ćwiczeń wykonuje tylko ustnie.
Część poleceń kojarzy się ze znanymi zabawami, np. gra memory, łączenie kropek tworzących rysunek. W ostatnim rozdziale znajdują się
opisy zabaw grupowych. Zadaniem dziecka jest wykonywać podane
ćwiczenia, angażując przede wszystkim percepcję słuchową. Z tego
też powodu w poleceniach do ćwiczeń prosi się ucznia, by najpierw
posłuchał, a dopiero potem powiedział. Jeśli ćwiczenie jest zbyt trudne, powinien je najpierw zapisać. A4; książka 76 str.; zeszyt 44 str.
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DYSKALKULIA – LICZMANY

TKTY0002

Warzywa liczmany

84 zł

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

TKTY0002W

Karty pracy liczmany
warzywa

28 zł

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

TKTY0014

Owoce liczmany

57 zł

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

TKTY0014W

Karty do liczmany
owoce

28 zł

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

52 zł

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

134

Zwierzątka. Klocki
złączki
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Cena

TKTY6475W

Złączki zwierzątka.
Karty pracy

28 zł

24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

TKTY0009

Zwierzęta 3 wysokości.
Liczmany

89 zł

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

TKTY0009W

Karty pracy do
Liczmanów 3 wysokości

28 zł

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

TKTY7119

Liczmany sześciany

49 zł

4 kolory, 100 szt. Wym. 2 cm

TKTY7119W

Karty do liczmany
sześciany

28 zł

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

TKLR3372

Liczbowa rodzinka.
Liczmany

99 zł

72 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

135
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TKVO0538

Matematyczna
przewlekanka

42 zł

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. 72 plastikowych
dłoni; 6 sznurków

TKVO1943

Karty do
matematycznej
przewlekanki

56 zł

Zestaw kart do pracy z matematyczną przewlekaną VO 0538. 15
szt.; wym. 17 x 5 cm

TKLR0180

Zwierzęta. Liczmany

59 zł

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

TKMC1145

Misiowa rodzinka.
Liczmany

59 zł

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

47 zł

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

55 zł

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

TKLR0753

136

Karty aktywności.
Misiowa rodzinka
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29 zł

Zestaw kolorowych ogniwek w kształcie figur geometrycznych. Pozwala na układanie dowolnych ciągów rytmicznych. Łączenie ze sobą
ogniwek doskonali zdolności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową. 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 zł

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 zł

ok. 40 sztuk
długość 59mm

TKTY7210

Patyczki do liczenia
długie

79 zł

1000 szt., dł.10 cm, 10 kolorów

TKFI1510

Kolorowe liczby. Klocki
matematyczne

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

TKGR0092

Patyczaki. Układanka
edukacyjna

52 zł

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

TKTY7211

Liczmany
Geometryczne łańcuch

137
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Liczmany magnetyczne
konstrukcyjne

TKNS0390

Cena

Zdjęcie

Opis

172 zł

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

49 zł

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

72 zł

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

TKNS4051

Guziczki Figury

60 zł

200 szt.

TKNS4025

Guziczki różnej
wielkości

68 zł

200 szt.

TKNS4025W

Karty pracy do
Liczmanów guzików

28 zł

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

138
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DYSKALKULIA – CYFRY

TKGU5131

Układanka
matematyczna 1–10

150 zł

Zestaw matematyczny, składający się z drewnianych podstawek
do umieszczania liczmanów i obrazków. 10 tabliczek z dłońmi, 10
z przedmiotami, 10 z cyframi pozwoli rozwijać pojęcie zbioru i liczby.
95 elementów w pudełku, od 3 lat

TKEU0010

Układanka
matematyczna

65 zł

Drewniana układanka matematyczna do nauki figur geometrycznych
i liczenia w zakresie 1–6. wym. 30 x 17 x 5,5 cm

TKNS0361

Cyfry i kołeczki. 1–10

70 zł

Niekonwencjonalne liczydło wprowadzające pierwsze pojęcie ilości,
segregowania oraz operacji na konkretach. Można stosować jako
grę po dodaniu kostki. drewniane klocki o wym. 7 x 12 x 1,3 cm

TKNS0362

Cyfry i kołeczki. 11–20

140 zł

Niekonwencjonalne liczydło wprowadzające pierwsze pojęcie ilości,
segregowania oraz operacji na konkretach. Można stosować jako
grę po dodaniu kostki. drewniane klocki o wym. 7 x 12 x 1,3 cm

TKAG5031

Podróże z cyferkami.
Układanka
matematyczna

39 zł

Układanka - liczbowy pociąg o długości 3 metrów. Każdy z 20
wagoników reprezentuje jedną cyfrę lub liczbę i zawiera odpowiadającą jej ilość załadunku. Dodatkowo na odwrocie puzzli, znajduje
się wierszyk o danej cyferce. Zawartość pudełka: 21 elementów
o wym. ok. 10 x 17 cm wiek: 3+

TKMW0741

Litery i cyfry piankowe

74 zł

Duże zestawy magnetycznych liter i cyfr. z lekkiej kolorowej pianki;
duże litery drukowane oraz cyfry; 108 szt.; wym. 5 cm

TKAG3020

Tabliczki z cyframi
Liczmany

14 zł

Zabawka edukacyjna w formie lizaków z nadrukowanymi cyferkami.
Jest to prosty materiał do wykorzystania w trakcie zabaw grupowych
i matematycznych. liczmany o wym. 14 x 7 5 cm
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TKTO0027

Szorstkie cyfry pisane

119 zł

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. 10 płytek (wym. 10 x 15 cm); wym.
pudełka 13,5 x 7,5 x 8 cm

TKNS1982

Woreczki z cyferkami

58 zł

Kolorowe woreczki wypełnione grochem. 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; 12 szt.

TKNS4090

Cyferki do nawlekania

54 zł

Cyferki oraz znaki matematyczne do nawlekania, ok. 230 szt. 3,5
x 3 cm, 15 sznureczków w zestawie

TKGK7876

Nakładanka Cyferkowe
stopy

37 zł

Nauka liczenia do 10 będzie prawdziwą przyjemnością dzięki kolorowym paluszkom na stopach.
wym. szer. 38 cm; wys. 26,5 cm

TKGK7875

Nakładanka Cyferkowe
dłonie

37 zł

Drewniana nakładanka w 6 kolorach, umili naukę liczenia w zakresie 10.
dł. 38 cm; szer. 21 cm

TKPG7062

Cyfry magnetyczne

99 zł

Zestawy cyfr umieszczonych w plastikowym słoiku, która ułatwia
ich przechowywanie oraz zapobiega zagubieniu. Nieodzowne do
tworzenia pierwszych wyrazów i prostych działań arytmetycznych.
Wyposażone w magnes doskonale przylegają do metalowych powierzchni. 288 szt. w 6 kolorach; wys. 3,5 cm

TKWD9025

Nakładanka liczbowa

23 zł

Drewniane liczby w podstawie, którym odpowiada zbiór elementów. Nakładanka ćwiczy nie tylko dopasowywanie elementu pod
względem kształtu, ale także aspekt porządkowy i kardynalny
liczby. wym. podstawy 30 x 22,5 cm
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MULTIMEDIA

PN0048

PN0047

141

Eduterapeutica
Dyskalkulia

Eduterapeutica
Dysleksja

1299 zł

Eduterapeutica Dyskalkulia wersja 2013 to multimedialny program
diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0–3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości
szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Bogata baza
ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia. Aplikacja nauczyciela.
Dzięki Aplikacji nauczyciela w programie Eduterapeutica Dyskalkulia
przeprowadzisz diagnozę oraz zaplanujesz terapię. W tym miejscu
możesz także kontrolować ten proces i analizować jego efekty.
Program współpracuje z e-dziennikiem! Zestaw gotowych diagnoz,
przygotowanych przez specjalistów, koncentrujący się na pięciu kluczowych dla rozwoju umiejętnościach matematycznych w obszarach:
myślenia przedoperacyjnego i operacyjnego, percepcji, samokontroli i koncentracji, pamięci operacyjno-proceduralnej, myślenia
przyczynowo-skutkowego oraz orientacji w czasie i przestrzeni.
Twoi uczniowie mogą rozwijać umiejętności matematyczne przy
pomocy interaktywnych ćwiczeń multimedialnych, a także zadań
wykonywanych na wydrukowanych z programu kartach pracy. Dzięki
temu w krótkim czasie mają szansę opanować i rozwinąć: syntezę
i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację
w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty
cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym:
porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania
odwrotne, pamięć. Co nowego w programie? test prediagnostyczny, mający na celu sprawdzenie, czy dziecko może zostać poddane
diagnozie multimedialnej, zabawne ćwiczenia i gry zręcznościowe
mające na celu utrwalenie ćwiczonych treści, zestaw dokumentów
dla terapeutów - opinie, sprawozdania, zalecenia, nowe wzory dyplomów dla uczniów, wygodny sposób rejestracji programu przez
Internet. Eduterapeutica jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat,
a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego
również w starszym wieku. Program pomaga w rozwoju kluczowych
kompetencji m.in. wśród uczniów: • z niewielkim deficytem rozwoju
intelektualnego, • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
• różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD), • problemami
ze spektrum autyzmu.

1299 zł

Eduterapeutica Dysleksja wersja 2013 to multimedialny program do pracy
z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w nauce czytania i pisania,
umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej, oceny ryzyka
dysleksji i dyskalkulii oraz diagnozy dysleksji. Bogata baza ćwiczeń oraz kart
pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia. Aplikacja nauczyciela: Dzięki Aplikacji nauczyciela w programie Eduterapeutica Dysleksja przeprowadzisz diagnozę oraz zaplanujesz
terapię. W tym miejscu możesz także kontrolować ten proces i analizować
jego efekty. Program współpracuje z e-dziennikiem! Gotowe diagnozy, przygotowaneprzezzespółspecjalistów,pozwalająnauczycielowilubterapeuciena
sprawdzenie: funkcji językowych, funkcji wzrokowych, pamięci, myślenia.
Przygotowując moduł z ćwiczeniami, wykorzystaliśmy powszechnie uznaną
metodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności
analizy i syntezy wyrazów. Jest to metoda przeznaczona do jednoczesnego
ćwiczeniaczytaniaipisanianatymsamymmaterialeleksykalnym,woparciu
ouaktywnianieanalizatorów:wzrokowego,słuchowegoikinestetyczno-ruchowego. Dzięki temu w krótkim czasie Twoi uczniowie z ryzykiem dysleksji lub
zdiagnozowaną dysleksją rozwojową mają szansę opanować umiejętności:
koncentracji uwagi, sylabizowania i budowania zdań, czytania i pisania, pisania poprawnego ortograficznie. Co nowego w programie? nowe zestawy
ćwiczeńutrwalająceróżnicowanieliterpodobnych,regułyortograficzne, filmy
instruktażowe dotyczące pisania liter, ponad 20 filmów demonstrujących
ćwiczenia ruchowe, mających na celu poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej, usprawnienie motoryki dużej i małej, a także ćwiczenia zaczerpnięte z Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona, zabawne ćwiczenia i gry
zręcznościowe mające na celu utrwalenie ćwiczonych treści np.: ćwiczenia
grafomotoryczne, test prediagnostyczny, mający na celu sprawdzenie, czy
dziecko może zostać poddane diagnozie multimedialnej, zestaw dokumentów dla terapeutów - opinie, sprawozdania, zalecenia, nowe wzory dyplomów dla uczniów, wygodny sposób rejestracji programu przez Internet. *
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* Eduterapeutica jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach
terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku. Program pomaga w rozwoju kluczowych
kompetencji m.in. wśród uczniów: • z niewielkim deficytem rozwoju
intelektualnego, • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
• różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD), • problemami
ze spektrum autyzmu.

PN 0045

PN0046
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Eduterapeutica
Logopedia. Wersja
podstawowa

Eduterapeutica
Logopedia. Wersja
rozszerzona

1799 zł

Eduterapeutica Logopedia wersja 2013 to przyjazne i skuteczne
narzędzie pracy logopedów i terapeutów. Multimedialny program
diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej
terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych. Aplikacja
nauczyciela: Dzięki Aplikacji nauczyciela w programie Eduterapeutica
Logopedia przeprowadzisz diagnozę oraz zaplanujesz terapię. W tym
miejscu możesz także kontrolować ten proces i analizować jego
efekty. Aplikacja nauczyciela umożliwia również przeprowadzenie
wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości
szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Diagnoza logopedyczna w programie Eduterapeutica Logopedia obejmuje takie
obszary jak:artykulacja głosek, mowa spontaniczna oraz budowa
i sprawność narządów mowy. W module diagnozy wykorzystano
atrakcyjne ćwiczenia komputerowe z możliwością nagrania i przechowywania kluczowych wypowiedzi dziecka, co umożliwia analizę
jego postępów poprzez porównanie nagrań przed, w trakcie i po
zakończeniu terapii. Co nowego w programie?test prediagnostyczny, mający na celu sprawdzenie, czy dziecko może zostać poddane
diagnozie multimedialnej,kilkadziesiąt nowych multimedialnych
ćwiczeń, które dopełniają i urozmaicą dotychczasową zawartość
Eduterapeutici Logopedii, zestaw dokumentów dla logopedów - opinie, sprawozdania, zalecenia, nowe wzory dyplomów dla uczniów,
wygodny sposób rejestracji programu przez Internet. Eduterapeutica
Logopedia otrzymała nagrodę główną w konkursie Świat przyjazny
dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. W tej
wersji: ponad 515 interaktywnych ćwiczeń i kart pracy do wydruku,
szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, różnicowanie szeregów, głoska r, 433 drukowanych kart pracy, poradnik metodyczny,
słuchawki z mikrofonem

3399zł

Co nowego w programie? nowe zestawy ćwiczeń utrwalające różnicowanie liter podobnych, reguły ortograficzne, filmy instruktażowe
dotyczące pisania liter, ponad 20 filmów demonstrujących ćwiczenia
ruchowe, mających na celu poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej, usprawnienie motoryki dużej i małej, a także ćwiczenia
zaczerpnięte z Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona, zabawne ćwiczenia i gry zręcznościowe mające na celu utrwalenie ćwiczonych
treści np.: ćwiczenia grafomotoryczne, test prediagnostyczny, mający
na celu sprawdzenie, czy dziecko może zostać poddane diagnozie
multimedialnej, zestaw dokumentów dla terapeutów - opinie, sprawozdania, zalecenia, nowe wzory dyplomów dla uczniów, wygodny sposób rejestracji programu przez Internet. Eduterapeutica
jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych
i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci
z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym
wieku. Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in.
wśród uczniów: • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
• niewielkimi problemami widzenia i słyszenia, • różnymi formami
nadpobudliwości (np. ADHD), • problemami ze spektrum autyzmu.
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TWNS0399

Owocowy ogród. Gra
logiczna

120 zł

Gra logiczna polegająca na układaniu figurek owoców na tablicy wg
schematów z kart pracy. Zadania stopniowane są według trudności.
zadaniem gracza jest przekształcenie układu przy jak najmniejszej liczbie ruchów. Gra rozwija logiczne myślenie i umiejetność
przewidywania.
1 tablica o wym. 34 x 34 cm, wykonana z solidnej płyty z 16 polami
16 owoców,
24 karty pracy o wym. 23 x 11 cm
wiek: 5+

TKIV3002

Gra Minimózg rozwijamy nasze
umiejętności

49 zł

Gra dla dwóch osób. Zadaniem jednego z graczy jest odgadnięcie
czterokolorowego kodu, który ułożył partner. Poprawne ułożenia sygnalizowane są czerwonymi i białymi pionkami. Gra ćwiczy intelekt
i logiczne myślenie. 96 pionków w 8 kolorach; wym. 29,5 x 15 x 3 cm

TKGK0180

Mastermind.
Drewniana gra
logiczna

105 zł

Gra przeznaczona dla dwóch graczy polegająca na odgadnięciu
w jak najmniejszej ilości tur zaszyfrowanego przez przeciwnika
kodu, utworzonego poprzez użycie określonych kolorów w określonej
kolejności. drewniana tablica z otworami o wym. 25 x 2 x 12,5 cm,
60 kołeczków w 5 kolorach, 20 kołeczków czarnych i 20 kołeczków
białych, instrukcja, wiek: 7+

48 zł

Dwustronna gra planszowa dzięki której dzieci będą miały okazję
zaznajomić się z nową rozszerzoną Wspólnotą Europejską. Odwiedzając stolice różnych krajów gracze zbierają flagi narodowe i zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat każdego z państw
członkowskich. dwustronna plansza do gry; 4 pionki; kostka; 100
kartonowych flag; 4 podkładki do układania flag; instrukcja; od 6 lat

33 zł

Quiz zawiera zagadki o przedmiotach i zjawiskach z codziennego
życia człowieka. W grze może uczestniczyć od 2–6 graczy. 100
dwustronnych kart z zagadkami-wierszykami plansza do gry (23
8 x 31 7 cm) 6 pionków kostka do gry od 6 lat. Jest przeznaczona
dla wszystkich małych odkrywców ciekawych świata. To mądra
gra edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawa oparta
jest na schemacie quizu. Zabawne zagadki nie znudzą malucha,
a wręcz przeciwnie zachęcą go do dalszej zabawy i myślenia. Gra
rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu i uczy koncentracji. 100
dwustronnych kart z wierszowanymi zagadkami; planszę do gry; 6
różnokolorowych pionków; kostka do gry

125 zł

Gra pomoże zrozumieć siebie, poznać swoje zachowania, reakcje na konkretne sytuacje życiowe, pozwoli nam odkryć w sobie empatię, poprawi
komunikację interpersonalną, rozwinie umiejętność uważnego słuchania
jak i 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. Dzieciom bardzo
często trudno jest opowiedzieć o sobie, o tym co je trapi. W dorosłym
wieku objawia się to problematyczną formą podejścia do życia. Oprócz
głównych pytań występujących na kolorowej planszy, gra Odkrycia zawiera 30 kart przedstawiających różne scenki z życia wzięte, 4 karty
pytań – służących uczestnikom gry do zadawania dodatkowych pytań.
Stosowanie kart jest szczególnie skuteczne jeśli chodzi o pomoc dzieciom w radzeniu sobie z najrozmaitszymi problemami. Karty ułatwiają
otwarcie się w rozmowie a następnie dzielenie się osobistymi przeżyciami oraz nauczą nas rozwijania swoich wypowiedzi. kolorowa plansza
do gry; 30 kart ilustrowanych; 4 karty do zadawania pytań; 2 karty
do indywidualnej historii; 4 drewniane pionki – kolorowe zwierzątka;
drewniana kostka do gry; książeczka z instrukcją gry

TKDR0276

TKAG4843

TKTL1069
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Unia Europejska - gra
dla najmłodszych

Quiz Encyklopedia dla
malucha. Zagadki

Odkrycia. Poznać
i zrozumieć siebie
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30 zł

Gry cieszące się największą popularnością wśród gier planszowych.
Jasne i proste zasady gry pozwalają grać nawet najmłodszym.
Warcaby to gra strategiczna budząca wiele emocji, rozwijająca wyobraźnię, skłaniająca do myślenia. Chińczyk wprowadza do zabawy
elementy rywalizacji.

TKVG5999

Mozaika z koralikami
i Chińczyk

90 zł

Układanka i chińczyk w jednym zestawie. W drewnianej skrzyneczce znajduje się dwustronna tablica z grami, koraliki w 9 kolorach
i 24 karty pracy z wzorami oraz 4 drewniane kostki do gry. wym.
40 x 3 x 27 cm

TKAL1570

Super 25 gier. Zestaw

43 zł

25 gier to bogaty i niezwykle atrakcyjny zestaw różnego rodzaju
gier planszowych losowych zręcznościowych karcianych. od 5 lat

TKTF2734

Chińczyk – Węże
i drabiny magnetyczne

25 zł

wym. 17 x 17 x 2,5 cm

TKTF2718

Szachy – Chińczyk
magnetyczny

31 zł

wym. 17 x 17 x 2,5 cm

TKTF4856

Szachy – Warcaby

54 zł

wym. 31 x 31 x 2,4 cm

TKTF3810

Szachy – Warcaby
magnetyczne

26 zł

wym. 25 x 25 x 2 cm

TKNS3019

Warcaby i Chińczyk
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TKBB0001

Szachy szkolne
drewniane

60 zł

wym. 28 x 28 cm

TKWD0076

Duży zestaw gier

96 zł

Duży zestaw znanych wszystkim gier: szachy, warcaby, backgammon, gra w kości, chińczyk, gra w karty. pudełko drewniane o wym.
27 x 27 cm; od 5 lat

66 zł

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.

62 zł

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.

27 zł

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.

89 zł

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

TKSH2972

TKSH3960

TKTL1064

TKDR0349
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Schubitrix. Mnożenie
i dzielenie do 100

Schubitrix. Dodawanie
i odejmowanie do 100

Piramida M1.
Dodawanie do 100

Sudoku
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TKMW0818

Kółko - krzyżyk

29 zł

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

43 zł

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)

100 zł

Zadaniem gracza jest ułożenie za pomocą 2 kostek i odbicia w lusterku identycznego wzoru, jaki jest na wcześniej odkrytej karcie. Grając
w parach wygrywa ten, kto pierwszy odtworzy wzór. Zastosowanie
w grze odbicia lustrzanego pozwala łatwo zrozumieć zasady symetrii. 2 plastikowe bezpieczne lusterka z podstawkami; 4 kostki ze
wzorami; 24 karty ze wzorami; 2–4 graczy; od 4 lat

100 zł

Zadaniem gracza jest ułożenie za pomocą 2 kostek i odbicia w lusterku identycznego wzoru, jaki jest na wcześniej odkrytej karcie. Grając
w parach wygrywa ten, kto pierwszy odtworzy wzór. Zastosowanie
w grze odbicia lustrzanego pozwala łatwo zrozumieć zasady symetrii. 2 plastikowe bezpieczne lusterka z podstawkami; 4 kostki ze
wzorami; 24 karty ze wzorami; 2–4 graczy; od 6 lat

185 zł

Magnetyczne, innowacyjne i kreatywne. Dzięki wbudowanym magnesikom można łączyć klocki w dowolny sposób tworząc przestrzenne konstrukcje. Przydatne podczas zajęć matematyki, pobudzają
wyobraźnię przestrzenną, uczą symetrii i geometrii. Dzieci mogą
tworzyć z nich bryły, przedmioty i budować różne skomplikowane
obiekty. W zestawie znajduje się 45 kart pracy (o różnym stopniu
trudności), które wspomogą pracę z klockami IGeo. Zestaw składa
się się z trzech podstawowych figur: kostki, walca i kuli. Każda z nich
jest podzielona na 8 równych części.
24 el., wykonane z drewna bukowego; wym elementów ok. 3 x 3
cm; 45 kart pracy (wym. 8 x 6 cm); od 3 lat

78 zł

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

TKBA0151

TKJG2004

TKJG2003

TKGC0001

TKTL1063
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Kółko i krzyżyk

Gra z lusterkiem. Seria
czerwona

Gra z lusterkiem. Seria
niebieska

Klocki Igeo

Klocki GEO
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TKTL1062

TKVO8151

TKVO8152

TKVO2182

147

Nazwa

Klocki BIO

Karty płaskich modeli.
Zestaw konstrukcyjny
modeli

Karty przestrzennych
modeli. Zestaw
konstrukcyjny modeli

Zestaw konstrukcyjny
modeli

Cena

Zdjęcie

Opis

46 zł

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.

59 zł

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

59 zł

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

140 zł

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
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Zdjęcie
SALA DOŚWIADCZEŃ

Kod

Nazwa

Cena

Kod

Nazwa

Cena

WSNS2112

WSNS2114

Materac Fantazja
Króliczek

Materac Fantazja
Krecik

Zdjęcie

Opis

Opis

299 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

285 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

WSNS2113

Materac Fantazja
Panda

299 zł

Składane materace z wizerunkami wesołych zwierząt. Wykonane
z pianki o wysokiej gęstości pokrytej tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. Materac można położyć na płasko, stwarzając dzieciom miejsce do zabawy, odpoczynku lub ćwiczeń. Materac oparty
o ścianę, tworzy fotelik izolujacy plecy dziecka od chłodnej ściany.
Po skończonej zabawia materac można złożyć, zmniejszając jego
powierzchnię o połowę. Po bokach materaca wszyte zostały dodatkowe elementy imitujace łapki zwierzątek, a na obydwu końcach
znajdują się wygodne uchwyty, ułatwiające składanie i przenoszenie
materaca. Wym. dł. 121 cm, szer. 80 cm gr. 5 cm wym. po złożeniu
dł. 60 cm szer. 80 cm gr. 10 cm. Wiek: od 6 mies.

TKNS2058

Szop pluszowy

24 zł

Zabawna, przyjemna w dotyku przytulanka. Kontrastowe kolory
czerni i bieli przyciągają uwagę maluchów, a cienkie łapki i miękki
ogon ułatwiają chwytanie zabawki. wys. 26 cm, wiek: 6 m- cy +

TK330136

Biało - czarne
zwierzęta. Drewniana
nakładanka

64 zł

Kontrastowe barwy tej nakładanki skupią uwagę malucha i sprawią,
że dziecko szybciej rozwija zdolności widzenia szczegółów.
4 drewniane elementy; wym. 22 x 22 cm;
od 18 mies.

148

www.nowaszkola.com		

infolinia 801 5555 08

Kod

Nazwa

WSNS2150

Fakturowa ścieżka

WSNS2152

Materacyki składane
czarno/białe

TKNS2104

WSNS2111

WSNS2115

WSNS2116

149

Kocyk -mata czarnobiała

Mata lustrzana kwiatek

Kostka z lusterkami
czarno-biała

Kostki owocowe

Cena

Zdjęcie

Opis

339 zł

Zestaw kontrastowych materacy z elementami różnorodnych tkanin,
różniących się kolorem, kształtem figury i odmiennych w dotyku
(szorstkie, gładkie, puszyste). Dziecko może układać je na podłodze w dowolnej kolejności tworząc indywidualne ścieżki sensoryczne
albo ciekawe mozaiki.
elementy sensoryczne: skaden, baranek, futerko, kordura, drelich,
lustro pleksi; 10 kwadratów o dł. boku 40 cm i gr. 3,5 cm, 1 koło
ośr. 40 cm; 4 ćwiartki o bokach o dł 40 cm; wym. po rozłożeniu
1 x 1 m, gr. 5 cm, wym. po złożeniu 50 x 50 gr. 20 cm

239 zł

Składane, 4 - częściowe łączone materacyki, oparte o ścianę mogą
pełnić funkcje fotelika. Położone na płasko tworzą powierzchnię do
zabawy lub ćwiczeń.
wym. po rozłożeniu 1 x 1 m, gr. 5 cm,
wym. po złożeniu 50 x 50 gr. 20 cm

99 zł

Mięciutki czarno - biały welurowy kocyk, mogący spełniać funkcję
maty podłogowej. Koc jest kwadratowy, z jednej strony czarny, zaś
druga strona posiada 8 czarno - białych geometrycznych wzorów
i jedno czerwone serduszko. Dzięki wypełnieniu z watoliny koc
zapewnia dziecku ciepło i izolację od twardego podłoża. Wymiary:
100 x 100 cm

489 zł

Miękka 2- częściowa mata z 5 poduchami w kształcie płatków. Dolna
część w kształcie koła posiada wypełnienie z miękkiej pianki i zapinana jest na suwak. Część górna z płatkami, posiada wypełnienie
z watoliny, które zamkniete zostało w woreczku zamykanym na
suwak, który można wyjąć z maty na czas prania. W środku kwiatka
znajduje się bezpieczne lusterko z plexi o śr. 35 cm. wym. śr. 145
cm, gr. 10 cm Wiek: od 6 mies.

222 zł

Kostka edukacyjna z 4 lusterkami z plexi w kształcie różnych figur
geometrycznych, wykonana z gęstej pianki pokrytej trwałą tkaniną
PCW. Małe lusterka przyciągają uwagę maluchów, które uwielbiają
przyglądać się własnemu odbiciu i żywo reagują na każdy swój ruch.
Lustro dostarcza dzieciom wiele okazji do radości, pomaga skupić
uwagę na dłużej, uczyć się dostrzegania szczegółów, a z czasem
zrozumieć dziecku, że jest odrębną istotą. Lustra mogą też stanowić
pomoc w nauce mówienia. Wym. dł. boku 25 cm wiek: od 1 roku

299 zł

Zestaw miękkich, kolorowych kostek z aplikacjami owoców. Kostki
wykonane z pianki pokrytej miękką tkaniną frotte strzyżoną. Mogą
służyć dzieciom jako duże i lekkie klocki do układania wież i piramid.
Przy ich użyciu można też ćwiczyć z dzieckiem precyzjne rzucanianie
i chwytanie oraz uczyć rozróżniania i nazw kolorów i owoców. 6
szt. Wym. dł. boku 15 cm Wiek: od 6 mies. Dzięki wszytemu suwakowi, pokrycie można zdjąć na czas prania. Można prać w pralce
w temperaturze do 40 st. C.
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TKSR4729

Oczami maluszka.
Książeczka sztućce

20 zł

12 ilustracji, wym. 15x15, wiek: 0-12 m-cy

TKSR4712

Oczami maluszka.
Książeczka owoce

20 zł

12 ilustracji, wym. 15x15, wiek: 0-12 m-cy

TKSR4781

Oczami maluszka.
Karty pracy

29 zł

18 dużych kontrastowych ilustracji na 9 dwustronnych kartach
o wym. 21 x 14,5 cm, wygodna teczka, wiek: 0-12 m-cy

TKSR4743

Oczami maluszka.
Książeczka harmonijka

23 zł

12 ilustracji, wym. 15x15, wiek: 0-12 m-cy

TKBR3801

Świecące potworki.
Mini-zabawka na palec

16 zł

4 szt. w 4 kolorach, śr. 4 cm, dł. 12 cm

TKCM3096

Świecące piłki
sensoryczne

125 zł

Gumowe piłki wypełnione wodą i brokatem. Po odbiciu od podłogi
migają kolorowym światłem. 4 szt. śr. 10 cm
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TKCM2406

Panel lustrzany
akrylowy

329 zł

Bezpieczny, odporny na zarysowania panel z 4 wypukłościami. Odbicie z ciekawym efektem rybiego oka. Wym. 78 x 78 cm

550 zł

Panel służy do oglądania przezroczystych i półprzezroczystych
obiektów. Posiada możliwość ustawienia jednego z 12 kolorów co
umożliwia dzieciom eksperymenty z mieszaniem barw oraz funkcję samodzielnie zmieniających się barw światła. Istenieje również
możliwość nagrywania 30 sekundowych wiadomości głosowych.
Można powiesić go na ścianie w pozycji pionowej i poziomej. wym.
48 x 38,5 cm

499 zł

Sensoryczna kostka emanujaca światłem w 16 różnych kolorach.
Światło w kostce rozprzestrzenia się równomiernie i może posłużyć
jako panel do doświadczeń oraz zabaw z przezroczystymi przedmiotami, zdjęciami RTG albo delikatne oświetlenie pomieszczenia.
6 - cio godzinny cykl ładowania wystarcza na 10 godzin pracy. Max.
obciążenie 80 kg. Sterowanie funkcjami poprzez pilota (zmiana
kolorów, natężenia światła, przycisk włącz/wyłącz) Możliwość
zabawy na zewnątrz.
wym 40 x 40 x 40 cm,
wiek: 3+

TKTG0837

TKCM5544

TKTG4238

TKRV0001
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Panel świetlny A3
z dźwiękiem

Świetlna kostka

Lustrzane kamienie

Światłowody. 100
włókien

Zdjęcie

Opis

529 zł

Błyszczące bryły o opływowych kształtach i gładkiej powierzchni.
Działają jak lustro odbijając twarze i faktury na których leżą, 20 szt
w 4 wielkościach: śr. od 4,5 do 15 cm.

729 zł

Światło w włóknach rozchodzi się równomiernie na całej ich długości. Wiązka wszystkich włókien doprowadzona jest do wspólnego
przewodu, którego koniec podłączony jest do źródła światła. Światłowody są odporne na wodę i mróz i całkowicie bezpieczne dla dzieci.
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Cena

Zdjęcie
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WSNS2164

Domek terapeutyczny
Iglo

2499 zł

Ten duży biały domek to wyjątkowe miejsce, przeznaczone do
zajęć opartych na integracji sensorycznej. Panujący w nim półmrok
pomaga wyselekcjonować bodźce ze środowiska i stwarza warunki
do zabaw z udziałem wybranych zmysłów. Eksperymenty ze światłem, dźwiękiem i dotykiem w tym przytulnym domku, pozwalają
łatwiej się skupić i nauczyć eksplorować świat w inny, nieznany dotąd
sposób. 150 x 150 x 152 cm, dach z tkaniny PCV z dwoma oknami
z siatki o śr. 42 cm, gr. ścian 15 cm. mocne rzepy

WMNS1829

Sowa Zgadula. Pomoc
edukacyjna

145 zł

Skrzynia ma za zadanie skrywać przedmioty, które dzieci poprzez
dotyk będą odgadywać. Wspaniała zabawa kształcąca percepcję
dotykową, wyobraźnię oraz wzbogacająca słownictwo. wym. 39
x 21 x 30 cm; średnica otworu na ręce 7,5 cm

WWNS0908

Kieszonki skarbów

149 zł

Półeczka z czterema woreczkami z tkaniny, każdy w innym kolorze. W woreczkach można schować różne przedmioty, które dzieci
rozpoznają za pomocą dotyku. Wym. 68 x 18 x 21 cm

TKCI8008

Magiczna skrzynka
z zamkami

249 zł

Drewniana skrzyneczka pełni funkcję sortera figur oraz wyposażona jest drzwiczki z róznorodnymi zamkami w tym: na kluczyk, na
kłódkę, sztabkę i obrotową zasuwkę., 6 elem. wym. skrzynki 32
x 28 x 27 cm, wiek: 3+

110 zł

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
przyssawki przytwierdzające. Jest składana i łatwa w przenoszeniu.
wym. ścianki: 117 x 32cm
wym. wydzielonej powierzchni: 32 x 32 x 32 cm
Dostępna w kolorze zielonym lub niebieskim. Kolor wysyłany losowo.

TKTG1014

Ścianka oddzielająca

v
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