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Zapisz się na nasz newsletter na stronie
sklep.nowaszkola.com i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami!
Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66, §1.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bądź
zamienników oferowanych produktów. Zmiany te nie stanowią
przyczyny reklamacji.
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Częstochowa
Częstochowski
Jaworzno
Kłobucki
Lubliniecki
Mysłowice
Myszkowski
Sosnowiec
Zawiercie
Zawierciański
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Rybnik
Bieruńsko-Lędziński
Tychy
Mikołowski
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warmiñsko-mazurskie
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Bartoszycki
Działdowski
Ełcki
Giżycki
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Kętrzyński
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Elbląski
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Wrzesiński
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Średzki
Śremski
Wolsztyński
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Grodziski
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Poznański
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Szanowni Państwo!
Trwający rok szkolny obﬁtuje w wiele zmian w przepisach
prawa oświatowego, które mają znaczący wpływ na obraz polskiego
systemu edukacji. Od września 2017 roku zmieniła się struktura
szkół na wszystkich jej szczeblach, co w konsekwencji pociągnęło
za sobą konieczność wprowadzenia nowej podstawy programowej.
Realizowana reforma wdrażana jest również w obszarze kształcenia
dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W nowym
systemie duży nacisk kładzie się na pomoc psychologicznopedagogiczną dostosowaną do potrzeb ucznia oraz bazowanie w pracy
dydaktycznej i terapeutycznej na jego mocnych stronach. Nowym
rozwiązaniem dla uczniów, którzy mają trudności w funkcjonowaniu,
szczególnie ze względu na stan zdrowia, jest tzw. zindywidualizowana
ścieżka kształcenia. Ta forma pomocy pozwala dziecku realizować
odpowiedni program, z dostosowaniem metod i form ich realizacji
do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychoﬁzycznych.
W odpowiedzi na zmiany w prawie oświatowym, a przede
wszystkim w trosce o potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci
uzdolnionych poznawczo i posiadających różnego rodzaju dysfunkcje
Nowa Szkoła przygotowała niniejszy katalog. W naszej ofercie
znajdziecie Państwo propozycje, które ułatwią przeprowadzenie
diagnozy funkcjonalnej oraz usprawnią udzielanie adekwatnego
i efektywnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Bogaty
materiał edukacyjno – terapeutyczny i inspirujące pomoce dydaktyczne
pozwolą zindywidualizować pracę z dzieckiem, w zależności od jego
potrzeb i predyspozycji.
Z ogromną dbałością zebraliśmy pomoce, które wszechstronnie
usprawniają funkcje poznawcze i motoryczne, a także wspomagają
rozwój w sferze społeczno–emocjonalnej. Dla osób z nieprawidłową
integracją sensoryczną przygotowaliśmy kompleksową ofertę pomocy
terapeutycznych umożliwiającą oddziaływanie wielozmysłowe.
Prezentowany w katalogu sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia
gimnastyczne wspierają rozwój fizyczny dzieci i młodzieży
oraz zapewniają komfort prowadzenia odpowiedniej terapii ruchowej.
Mamy nadzieję, iż nasza oferta będzie dla Państwa przydatnym źródłem
inspiracji w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Życzymy udanych zakupów
zespół nowej szkoły
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Labirynty magnetyczne

Znajdź i policz
EO 1607

Cukierki
129 zł

Magnetyczna gra matematyczna, polegająca na odszukaniu i policzeniu przedmiotów na obrazkach i doprowadzeniu odpowiedniej ilości kulek we wskazaną przegródkę.

EO 1308
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Wzory
129 zł

• wym 35,5 x 1,5 x 23,5 cm,
• 10 szt. dwustronnych kart pracy z zadaniami o zró nicowanym poziomie trudno ci.

EO 0517

Matematyczny
105 zł

• wym. 29,5 x 29,5 x 3 cm, kar ty pracy

EO 5229

105 zł

• wym. 29,5 x 29,5 x 1,6 cm, kar ty pracy

• wym. 29,5 x 1,8 x 35,5 cm

Mrówki matematyczne
EO 1113
• wym. 29,5 x 29,5 x 1,6 cm

Kolory
105 zł

EO 0649

105 zł

• wym. 30 x 23 x 1,5 cm

Niepełnosprawność intelektualna

Plansza manipulacyjna magnetyczna

Parking

NS 3058

EO 1407

• wym. 40 x 40 cm; 2 pisaki, plastikowa szybka

4

172 zł

• wym. 35,5 x 1,5 x 33,5 cm.
• 5 szt. dwustronnych kart pracy

142 zł

Przewlekanki
nawlekanki

Korale drewniane
NS 0538

74 zł

Zestaw drewnianych elementów w 5 kształtach. Służą do rozpoznawania kształtów przestrzennych, kolorów, tworzenia zbiorów, rytmów.
Kształcą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość
i cierpliwość.

Przewlekanie sznurka przez przestrzenne bryły lub płaskie figury to doskonałe ćwiczenie rozwijające precyzję ruchów dłoni, nadgarstka oraz
palców. Manipulując sznurkiem zakończonym uchwytem dziecko utrwala
prawidłowy chwyt pęsetowy oraz rozwija zdolność koncentracji uwagi,
wyobraźnię oraz logiczne myślenie. Kontakt z naturalnym drewnem pobudza sensorykę palców. Zróżnicowana wielkość dziurek oraz uchwytów
umożliwia zastosowanie zasady stopniowania trudności odpowiednio
do wieku rozwojowego oraz możliwości dziecka.

• 90 elem. o wym. 3 cm; 5 sznurków

• wiek: 3+

Tenisówki. Przewlekanka
TB 6320
• wym. 30 x 22,5 x 1 cm
• wykonane ze sklejki

Ser
19 zł

Duży but

NS 0352

30 zł

Żaglówka

NS 0357

57 zł

NS 0524

41 zł

Kawałek żółtego sera z dziurami, przez które dziecko
próbuje przesunąć drewnianą myszkę.

Kolorowy but z otworami, przez które przewleka się sznurowadło zakończone drewnianymi pałeczkami.

Manipulacja pałeczką pozwala na ćwiczenie sprawności
palców i wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową.

• wym. 15 x 7 x 10 cm, drewno

• wym. 28 x 9 x 9 cm, drewno

• wys. aglówki 20 cm, drewno

Farandola
375 128

136 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

Misie przewlekanka
AP 0010

28 zł

Misie do nawlekania, sortowania i przeliczania. Misie mają różne kolory
i inną liczbę otworów.
• 50 elem.; 3 sznurówki do przewlekania, plastikowe wiaderko

sklep.nowaszkola.com
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Guziczki różnej wielkości
NS 4025
• 200 szt., sznureczki

Guziczki Figury
69 zł

NS 4051

Liczmany Łańcuch
62 zł

• 200 szt.

Liczymy z guzikami

TY 6336

48 zł

• 200 szt. w 4 kolorach; wym. 5 x 7 cm

Kwiat
manipulacyjny
42 zł

Pomoc w ćwiczeniu umiejętności grafomotorycznych u dzieci. Zestaw zawiera
pęsetę, nożyczki z pojemnikiem, szczypczyki, pipetę.
• 4 elem., wielko

najwi kszego: 15 cm

Kamizelka
NS 0413

Koraliki plastikowe
NS 4087

69 zł

• 360 szt. o wym. ok. 2 x 1,5 cm; kolorowe sznureczki o d . 90 cm z wygodnymi do przewlekania ko cówkami

Niepełnosprawność intelektualna

42 zł

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

Plastikowe, matowe koraliki o różnych kolorach i kształtach (m.in. walec,
sześcian, graniastosłup).

• wym. 21 x 21 cm, drewno

6

74 zł

• 220 guzików w 5 kolorach op r. ok. 4 cm; 2 sznureczki
z zaciskami; 6 sznurków w 3 kolorach

Zestaw do ćwiczeń
motoryki ręki
LR 5558

TY 0822

EN 2103
•

46 zł

r. pod sta wy: 12,5 cm,
wys. 33 cm, drewno

1

Jabłuszko
VG 5627

30 zł

• wym. 8 x 8,7 x 8 cm, wykonane z drewna

2 Guziki

TW 2013

21 zł

• d . 16 cm, szer. 4,5 cm, drewno

3 Drewniane przewlekanki
EU 0009

62 zł

1

• 4 przewlekanki, wym. 16 x 14 x 5 4 cm

4 Dzikie zwierzęta
VG 5132

2

58 zł

4-elementowe postacie zwierząt należy połączyć sznurówką w odpowiednim kolorze, przewlekając ją przez otowory w elementach.
• wym. ok. 20 cm, s o , lew, zebra, krokodyl, magnetyczne pude ko, wiek: 3+

5 Nawlekanka Gąsienice
BU 2391

102 zł

Nie jest łatwo się zdecydować, w co ubrać dżdżownice, więc postanowiły
one 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.

3

• 42 drewniane klocki; 1 kostka z kolorami; 1 kostka z kszta tami; od 3 lat

6 Przewlekanka Figurki
333 122

36 zł

• 8 figurek w 4 kolorach z tworzy wa sztucznego do przewlekania;
• wym. od 6 do 10 cm; 8 sznurków; d . 90 cm

4

5
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Duże lalki manipulacyjne

Manipulacje

Miękkie, ubrane w kilka warstw, z których każde posiada wiele różnorodnych zapięć w postaci drewnianych i plastikowych guzików, napów, rzepów, suwaków, sznurowaneł i klamerek.
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Bobas

NS 2067

99 zł

• 44 cm
• ubranka: czapka, body, pajacyk, r kawiczki, buty

Kostka manipulacyjna z motylem
NS 0945

215 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.

Tolek

• d . boku 30 cm

NS 2065

Makatka manipulacyjna Jabłonka
NS1603

169 zł

Zabawa z makatką doskonali umiejętności manipulacyjne i rozwija motorykę dłoni
w czasie korzystania z 6 typów różnych zapięć (guziki, napy, rzepy, klamerki, suwak,
sznurowadło) ale również pozwala rozwijać 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.
• wym. 75 x 70 cm, 6 typów zapi

Tola
NS 2054

120 zł

• d . 75 cm
• drewniane guziki, suwaki i
sprzączki, paski, napy, klamerki

, 18 elem. ruchomych

Niepełnosprawność intelektualna

120 zł

• d . 75 cm
• ubranka: kurtka, bluza, buty,
ogrodniczki, okulary

8

Układanki
1

Paleta geometryczna 4 ﬁgury
NS 0153

52 zł

• 12 elem. + podstawka

2

Pociąg. Drewniany pojazd
NS 0412

76 zł

• wym. platformy 10 x 5 cm, 5 platform i 19 elem.

3

1

2

Składanka Mysz
NS 7444

62 zł

• 14 klocków o wys. 14 cm; wym. podstawy: 31 x 6,5 cm

4

Piramidy do sortowania ﬁgur
geometrycznych
VG 5096

52 zł

• 9 elem.: drewniana deska, 4 paliki, 4 kszta tki (ko o, kwadrat,
trójkąt, prostokąt); wym. 30 x 75 x 9 cm; wiek: 18 mies.

3

4

drewniane układanki
warstwowe
5

Zawody
GU 3070

57 zł

• 6 zawodów: stra ak, lekarz, mechanik samochodowy, kucharz,
ekspedientka, murarz;
• 2-elementowe, wym. 28 x 28 x 0,8 cm; wiek: 2+

6

Mój dzień
GK 7566

49 zł

• pomieszczenia w domu i charakterystyczne czynno ci
• 4-warstwowe; wym. 20 x 20 cm

5

drewniane układanki

6

Uczą skupienia uwagi oraz zachęcają do opowiadania swojej historyjki.
Ułatwiają naukę komunikowania się, zachowania w różnych sytuacjach,
rozwijanie słownictwa oraz pobudzanie wyobraźni dziecka.

7

W łazience
387 159

36 zł

• 12 elem.; od 3 lat; podstawa zawiera rysunek

8

U lekarza
387 160

36 zł

• 16 elem.; od 3 lat; podstawa zawiera rysunek

9

Ogród warzy wny
387 155
• 8 elem.; od 3 lat; podstawa zawiera rysunek

36 zł

7
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Kobieta i mężczyzna
Rozwój człowieka

BU 7052

Puzzle warstwowe przedstawiające rozwój człowieka.

Układanka na pierwszej warstwie przedstawia wizerunki postaci babci
i dziadka. Każda kolejna warstwa pokazuje dzieciom jak dziadkowie
wyglądali kolejno gdy byli młodzi, kiedy byli nastolatkami, kilkuletnimi
i kilkumiesięcznymi dziećmi.

• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm; od 4 lat

Mężczyzna
EN 1140

Kobieta
62 zł

EN 1148

132 zł

• 5 warstw o zró nicowanej ilo ci elementów.
• wym. 29 x 2 x 21 cm

62 zł

Dziewczynka i chłopiec
• 28 cz ci o wym. 29 x 14,3 x 1,9 cm; od 4 lat

Dziewczynka
BU 7128

96 zł

Chłopiec
BU 7129

96 zł

Ś  ść ł  ł  ż ś
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4 pory roku
332 911
3

72 zł

N kła dan ka war stwo wa,
Na
przedsta wiają ca drzew ko
prz
p
i zmiany jakie w nim zachodzą
na prze
n
prz strzeni całego roku.
Na każdej
N
d z warstw drzewko
posiada n
p
najbardziej charakterrystycz
styczne cechy dla określonej
p
pory roku.
• wym. 20 x 20 x 1,5 cm
• wiek: 2+

Rozwój motyla
EN 1141
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

sklep.nowaszkola.com

Rozwój kury
59 zł
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EN 1145
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Rozwój drzewa
59 zł

EN 1142
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

59 zł

Gwoździki z kratkami. Zestaw
TY 1405

95 zł

Zestaw do tworzenia kompozycji na białej plastikowej kratce.
Ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.

Karty pracy do gwoździ

Gwoździe małe

Gwoździe duże

Kratki do gwoździ

PG 0098W

PG 0097

PG 0098

PG 0220

29 zł

• do gwoździ: PG 0097 i PG 0098
• 24 kolorowe kar ty; wym. 11 x 11 cm

• 200 gwoź
g
dzików w 5 kolorach;; 5 kratek o wym.
y 15,7
, x 15,7
, cm

56 zł

• 1500 gwoź dzików; r.
0,9 cm; wys. 2,5 cm

Świetlny warsztat mechanika
LR 4122

195 zł

Mali inżynierowie mogą podążać za jednym z 12 dołączonych wzorów
lub stworzyć własny, świecący w ciemności motyw. Zaprojektuj wzór,
a następnie zagraj, zaśpiewaj lub klaśnij dłońmi, a światełka zmienią się
zgodnie z dźwiękiem.
• w zestawie: czarna plansza, pó przezroczysta wiertarka, 2 wiert a, 80 rub
w ró nych kolorach,instrukcja z 12 przyk adami
• wym. planszy 23 x 23 cm; wymagane 3 baterie AAA, nie do ączone do zestawu
• wiek: 3+

Niepełnosprawność intelektualna
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46 zł

• 600 gwoździ; r. 1,3 cm;
wys. 2,8 cm

52 zł

• 5 szt. bia ych, plastikowych kratek do wpinania plastikowych gwoździ i gwoździków (PG 0097 i PG 0098); wym. 27 x 19,5; wys. 2 cm;
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Zdjęcia

Przeciwieństwa
PP 8407
• 46 zdj

Skojarzenia
57 zł

PP 8418

o wym. 10 x 15 cm

• 48 zdj

57 zł
o wym. 10 x 15 cm

Codzienne przedmioty

Dziecięce ubrania

PP 8403

PP 8423

• 46 zdj

57 zł
o wym. 10 x 15 cm

• 48 zdj

Dzieci ze specjalnymi
potrzebami
PP 5033

57 zł
o wym. 10 x 15 cm

Rzeczowniki, czasowniki
i przymiotniki
59 zł

Zdjęcia dzieci o różnych niepełnosprawnościach.

PP 4445
• 275 zdj

255 zł
o wym. 11 x 14 cm

Gra 5 zmysłów
336 013

122 zł

• 35 zdj (5 grup po 7 kart)
• wym. 15 x 21 cm; 5 etonów-symboli 6 x 6
cm; instrukcja; 1–6 graczy; wiek: 4+t

Rodzina
PP 8416

58 zł

• 24 zdj cia o wym. 21
x 15 cm

• 24 szt.; wym. 21 x 14 cm

sklep.nowaszkola.com
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Wprowadzenie do systemu
dziesiętnego

Pomoce Montessori

AO 0004

169 zł

Pojedyncza perełka to jedność; pręcik – dziesiątka;
kwadrat – setka a sześcian – tysiąc. Różnica w wymiarze i ciężarze.
• 1 sze cian; 1 kwadrat; 1 pr cik; 1 pere ka; tacka
o wym. 11,5 x 29,5 x 8,5 cm

Globus Lądy–Wody
AO 6001

179 zł

Brązowe schody
AO 2010

Wody zaznaczone są na niebiesko i są gładkie a 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.

420 zł

Zmiana dwóch wymiarów i ciężaru jednocześnie. Zależności i pojęcia: gruby–cienki, gruby–grubszy–najgrubszy, cienki–cieńszy–najcieńszy.
• 10 klocków o wys. 20 cm z drewna lakierowanego;
kolejne klocki ró nią si wymiarem podstawy: najmniejszy 1 x 1 cm, najwi kszy 10 x 10 cm

Długie beleczki
AO 0001

Globus Kontynenty
AO 6002

• 10 czerwonych belek o d ugo ci od 10 cm do 1 m;
wym. 25 x 100 x 2,5 cm

239 zł

Kontynenty zaznaczone są różnymi kolorami, a woda na niebiesko. Dziecko poznaje nazwy
i wielkości poszczególnych kontynentów. Globus można zdjąć
i obracać w rękach.

Puzzlowa mapa Europy
AO 6011

• wys. 54, r. 24 cm

Puzzle botaniczne. Zestaw

249 zł

AO 0007

Pomoc służy do wykształcenia pojęć: duży–większy–największy, mały–
mniejszy–najmniejszy, większy niż... Pomaga w rozwoju motoryki koordynuje ruchy kształci struktury porządku.

95 zł

Dzięki nim dziecko poznaje świat roślin: budowę liścia,
kwiatu i drzewa. Poszczególne elementy dziecko może
wyjąć i ułożyć tak jak tradycyjne puzzle.

• 10 drewnianych klocków pomalowanych na ró owo; wielko zmienia si trójwymiarowo, tzn. najmniejszy sze cian ma szeroko 1 cm najwi kszy 10 cm.

Niepełnosprawność intelektualna

185 zł

Mapa przedstawiająca Europę z zaznaczonymi
kolorowymi państwami. Dziecko poprzez zabawę
odkrywa położenie państw.

Różowa wieża
AO 2007

279 zł

Doświadczanie różnicy długości przedmiotów i pojęć
wielkości (długi – krótki), proporcji stosunków i porównywania wielkości (długi–dłuższy–najdłuższy,
krótki–krótszy–najkrótszy).

• 3 drewniane plansze; wym. 25 x 25 cm

14

Bloki z cylindrami

1
AO 2001
• rosnąca wysoko

2
185 zł
i rosnąca rednica; 1 szt

3

AO 2002
• sta a wysoko

185 zł

AO 2003

i rosnąca rednica; 1 szt

• malejąca wysoko
1 szt.

185 zł
i rosnąca rednica;

Ramki do ćwiczeń
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.

4
AO 2004
• rosnąca wysoko

185 zł

• wym. 31 x 36 x 2 cm

i sta a rednica; 1 szt.

sklep.nowaszkola.com
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– do sznurowania
AO 0009

– z dużymi guzikami
62 zł

– ze sprzączkami
AO 0012

AO 0010

62 zł

– z zamkiem błyskawicznym
62 zł

AO 0011

62 zł

Kołeczki
Niekonwencjonalne liczydła
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

Cyfry i kołeczki.
1–10
NS 0361

75 zł

Liczby i kołeczki
11–20
NS 0362

142 zł

Kreatywne kostki matematyczne

Kostka z kieszonkami
ka
ami

Duże piankowe kostki

NS 1887

z oczkami
NS 1936

z cyframi
115 zł NS 1935

94 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.

• 1 szt.; bok sze cianu 30 cm; piankowa kostka pokryta
okryta
trwa ą tkaniną PCW

• d . boku 20 cm
• karty pracy do kostki sprzedawane osobno

112
12 zł

Niepełnosprawność intelektualna
l
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Karty pracy
do Kostki z kieszonkami
Zestaw 1
NS 1886W

29 zł

4 zestawy po 6 kart o tematyce:
emocje, kolory, ułamki i kropki dostosowane wielkością do sześcianu
z kieszeniami.
• 24 szt.; wym. 11 x 11 cm

Zestaw 2
NS 4201

29 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

Zestaw 3
NS 4205

29 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

sklep.nowaszkola.com
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0,5 cm

Plastikowa mozaika 0,5 cm
TY 7142

Korale matematyczne

100 plastikowych korali w dwóch kolorach: 50 niebieskich
i 50 żółtych, nawlekanych naprzemiennie dziesiątkami

20 szt.

– duże

1 cm

Plastikowa mozaika 1 cm
62 zł

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

TY 7114

69 zł

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

TL 1059

100 szt.
22 zł TL 9178

23 zł

• 20 drewnianych korali • 100 drewnianych korali
w kolorze czerwonym (10)
w kolorze czerwonym (50)
i niebieskim (10)
i niebieskim (50).

Wieszak na korale matematyczne
TL 1058

39 zł

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

Karty pracy do mozaiki 0,5 i 1 cm
TY 7142W

29 zł

• 24 karty pracy; wym. 11 x 11 cm

figury
geometryczne
Zestawy do ćwiczeń i sortowania
według koloru, kształtu, wielkości
i grubości oraz przeliczania i porównywania.
• pude ko-walizka

– 48 elem.
FI 1560

48 zł

• 48 elem. w 4 kszta tach, 3 kolorach,
2 rozmiarach i 2 grubo ciach; max.
d . boku 8 cm; grubo 6 mm; walizka
o wym. 19 x 17 cm

– 60 elem.
TY 0007

47 zł

• 60 elem. w 5 kszta tach, 3 kolorach,
2 rozmiarach i 2 grubo ciach; max. d .
boku 7,5 cm, grubo 6 mm; walizka
o wym. 23 x 17 cm

Niepełnosprawność intelektualna
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NX 2100

– małe
47 zł

NX 2102

17 zł
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Stojące zegary z obręczą wokół tarczy ułatwiającą
odczytywanie godzin. Ruch wskazówek powoduje
zmianę ilustracji wskazującej porę dnia. Duży zegar
zalecany dla nauczyciela, mały – dla dzieci.

Zegar duży
TY 5073

Zegar mały
72 zł TY 5072

• ø 30 cm

17 zł

Zegar

Stoper elektroniczny

TY 5070

15 zł

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

CM 2077

• du y, czytelny wy wietlacz, przycisk start/stop, zakres
czasowy: 99 min i 59 sek.
• wym. 10,5 x 10 cm, wysuwana podpórka
• wymaga 1 baterii AAA (nie za ączona)

• 10 cm

Ruchomy kalendarz
NS 2006

Zegar i data. Przekładanka
NS 0298

62 zł

Zegar i kalendarz demonstracyjny z przekładanymi cyframi (od 0 do 9)
do określania godzin i dat oraz tarczą zegarową z ruchomymi wskazówkami. Pomocny przy omawianiu pojęcia czasu, wskazywaniu godziny w wersji
cyfrowej i analogowej oraz nauki poprawnego zapisywania daty.
• 1 szt., wym. 47 x 14 x 13,5 cm

Minutnik dla nauczyciela
50 zł

239
9 zł

Kolorowy i funkcjonalny ruchomy kalendarz w 6 językach. Zestaw
taw
pozwala oznaczać kolejne pory roku, pogodę, temperaturę, właściwe
iwe
daty i fazę księżyca. Może mieć również bezpośrednie odniesienie
enie
do życia danego zespołu klasowego, poprzez możliwość umieszczania
ania
magnesów z rodzajami zajęć, którymi zajmuje się danego dnia grupa.
pa.
• tablica magnetyczna (70 x 50 cm), magnesy: pogoda (19 szt.), aktywno cii (18
szt.), dni miesiąca (31 szt.), liczby do uk adania roku (10 szt.), fazy ksi yca
a (8
szt.), strza ki do oznaczania (2 szt.), ramki do oznaczania dni wiątecznych (2 szt.).
szt )

sklep.nowaszkola.com
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AB 5030

179 zł

Urządzenie służące do określania czasu przeznaczonego na zadanie.
• wym. 14 x 18,5 x 5 cm, wymaga 1 baterii AA (nie
do ączona)

Klepsydry duże

Klepsydry. Zestaw klasowy

342 179

47 zł

Klepsydry te odróżniają się od siebie kolorem piasku i pokrywką: 10 minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3 minuty
(żółta), 1 minuta (niebieska) i 30 sekund (czarna).

EI 0188

Klepsydra
99 zł

IV 0940

Latarki kieszonkowe LED
59 zł

Za jej pomocą można dokonać porównania przepływu
czasu od 5 sek. do 3 min. Oprócz piasku pozwala ona
również na eksperymenty z innymi materiałami sypkimi,
np. cukier, sól, mąka.

• tworzywo sztuczne;
• 20 klepsydr w 5 kolorach, estetyczna walizeczka

• 5 szt.; wys. 9 cm; czas: 30 s oraz 1, 3, 5 i 10 min

CM 8012

115 zł

• 12 szt. o d. 15,5 cm, 4 kolory; wymagają 2 baterii AA (nie za ączone)

• 1 torebka srebrnego piasku; instrukcja; wym. r. 8 cm, wys.
14,5 cm
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Waga klasyczna
TY 2040
Do ważenia drobnych produktów.
• d . 33 cm, wys. 11 cm; 2 pojemniki

Waga Małpka
64 zł

VO 0698

Megalupa
82 zł

W łapkach zaczepy do zawieszania bananów. Kiedy ciężar w obu łapkach nie jest równy małpka ma rozgniewane
oczy, a ramiona przechylają się w jedna stronę.
• wys. 18 cm

Niepełnosprawność intelektualna

NV 8027

Pojemniki do obserwacji z lupą
22 zł

IV 1740

42 zł

Do obserwacji żywych i drobnych obiektów lub małe
wiwarium.

Do obserwacji małych obiektów. Kratka na dnie pomaga
w ocenie wielkości obiektów.

• 1 szt., r. 10 cm, wys. 11,5 cm, pow. 2x; w pokrywie lupa; ma e
otwory umo liwiają dop yw powietrza

• 6 szt. oraz podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5 cm,
r. 4,8 cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm

20

Zwierzęta morskie

Zwierzęta polarne

MJ 0005

MJ 0004

•
•
•
•
•
•

109 zł

5 szt.
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)

Prehistoryczne
zwierzęta
MJ 0007

62 zł

• 5 szt.
• 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)

Młode zwierzęta
MJ 0006

152 zł

67 zł

• 6 szt.: T-rex, triceratops, brachiozaur,smilodon, sarkozuch, mamut
amut
• wys. od 3,5 do 13 cm,
• wiek 3+

• 8 szt.: źrebak, byczek, ciel , prosi , owieczka, szczeniak, koci ,
jelonek,
• wys. od. 2,5 do 7 cm,
• wiek 3+

Zwierzęta
egzotyczne

Zwierzęta
gospodarskie

MJ 0001
•
•
•
•
•
•
•
•

122 zł

MJ 0003

7 szt.:
s o (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),
yrafa (13,7 x 3,7 x 13,7 cm),
leopard (14 x 3 x 5,5 cm),
kangur (13 x 4 x 9 cm)

•
•
•
•
•
•
•
•

Zwierzęta leśne
MJ 0002
•
•
•
•
•
•
•
•
•

89 zł

7 szt.:
kura (4,5 x 2 x 4,5 cm),
winia (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),
ko (12,5 x 4 x 11 cm),
kozio (11 x 3 x 9,5 cm)

Owady Jumbo
92 zł

LR 0789

147 zł

Duże owady, wykonane z tworzywa sztucznego. W każdym
z nich uwzględniono cechy charakterystyczne a dzięki temu, że są
malowane, przypominają prawdziwego owada. Mucha, ważka
i osa posiadają też przezroczyste, lśniące skrzydła. W zestawie
znajduje się biedronka, mrówka,
motyl, mucha, osa, ważka oraz
świerszcz.

8 szt.:
o (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),
jele (12 x 6 x 13,5 cm),
bóbr (8,5 x 3 x 3 cm)

sklep.nowaszkola.com
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• 7 szt. wym.: mniejsze owady
8 cm, wierszcz 15 cm, wiek: 3+

Gąsienice spacerowe
Dzięki parom symetrycznych uchwytów pomagają dzieciom zachować
porządek marszu i ułatwiają opiekunom sprawdzenie liczebności grupy.
Dzięki wypełnieniu z miękkiej gąbki, gąsienice świetnie sprawdzają się przy
chodzeniu po śladzie, a po zwinięciu nie zajmują dużo miejsca. To idealne
produkty dla aktywnych grup, które zdobywają umiejętności poza klasą
szkolną oraz dla grup młodszych, potrzebujących dodatkowej opiekunki.

3,5 m
NS 1598

99 zł

• d . 3,5 m, szer. 12 cm, 16 uchwytów

6,5 m
NS 1657

179 zł

• d . 6,5 m, szer. 12 cm, 28 uchwytów

Karty pracy. Przeciwieństwa
Dobre i złe zachowanie
na co dzień
NS 0305

29 zł

• 24 szt., 12 par, wym. 11,5 x 11,5 cm,
• pude ko

Wiem jak pomóc.
Tabliczki magnetyczne
NS 0998

33 zł

Niezbędna pomoc edukacyjna w czasie zajęć doskonalących wiedzę o zasadach bezpiecznego
zachowania oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Sympatyczny
bohater kot Pyś spotyka się tu ze zdarzeniami, które
mogą być udziałem każdego przedszkola i ucznia.

Bezpieczeństwo dzieci
na co dzień

Niespodziewana choroba przyjaciela, wypadek na
drodze, pożar w kuchni, pękający pod łyżwami lód
czy agresja wobec młodszego kolegi… w tak stresujących chwilach nie można tracić głowy! Warto więc
przyjrzeć się niebezpiecznym sytuacjom, racjonalnie
je ocenić i przemyśleć sposoby odpowiedniej reakcji.

NS 0306

• 5 plansz magnetycznych z czerwoną ramką (sytuacje
niebezpieczne); 3 plansze magnetyczne z niebieską
ramką (sposoby wzywania pomocy w sytuacjach zagro enia); 4 ma e plansze magnetyczne (z numerami
telefonów alarmowych)

Niepełnosprawność intelektualna

29 zł

• 24 szt., 12 par, wym. 11,5 x 11,5 cm,
• pude ko
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Zaczarowany ogród. Makatka
NS 1652

499 zł

Makatka z rzepami demonstrująca, jak rosną
poszczególne warzywa i owoce. Kolorowe rzepy
stanowią element samokontroli.
• mata z rzepami (100 x 150 cm) 10 owoców, 11 warzyw

Makatka Lokomotywa
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 pokrytej
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.

Zestaw
NS 1599

189 zł

• wym. lokomotywy: 41 x 31 cm, 3 wagoniki o wym.
40 x 23 cm 45 chmurek (15 radosnych, 15 neutralnych, 15 smutnych)

Wagonik
NS 1597

57 zł

• 1 wagonik, wym. 40 x 23 cm, 15 chmurek humoru (5
radosnych, 5 neutralnych, 5 smutnych)

sklep.nowaszkola.com
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Makatka Kalendarz
NS 1661

219 zł

Niezbędny element wyposażenia każdej klasy szkolnej. Na dużym formacie,
w bardzo czytelny sposób, rozmieszczone są kieszonki, w których umieszcza
się kartoniki z zapisem bieżącego roku, nazwami miesięcy oraz dni tygodnia.
Funkcję dydaktyczną kalendarza podnoszą dodatkowo miękkie plansze
do oznaczania aktualnego stanu pogody (6 sztuk) oraz kolorowe oznaczenia
kolejnych pór roku z typowymi dla nich atrybutami. Ich wzajemne ułożenie
i transparentność kieszonek sprawia, że dzieciom łatwiej jest zaobserwować,
w których miesiącach następuje nadejście kolejnych pór roku. Kieszonki te
są dodatkowo wyróżnione błękitną lamówką. Strzałki wskazujące aktualny
miesiąc i dzień tygodnia umieszczone są na dużych guzikach, co stwarza
doskonałą okazję do dodatkowych ćwiczeń manipulacyjnych. Kartoniki
z odpowiednimi nazwami można wydrukować lub wykonać wspólnie z całą
grupą (nie są dołączone do zestawu). Jeśli poszczególne napisy zostaną
wykonane w języku obcym, kalendarz może się również okazać świetną
pomocą w czasie zajęć językowych.
• wym. 150 x 90 cm

Wydawnictwa

Seria publikacji dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną.

Cztery pory roku

Świat wokół mnie

Świat wokół mnie

PN 0095

PN 0086

PN 0085

149 złł

149 zł

199 zł

W zestawie umieszczono zadania przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia.
Zaproponowane treści nawiązują do pór roku i zmian
w przyrodzie.

Karty demonstracyjne i filmy
sytuacyjne pokazujące, jak
zachowywać się podczas wyjścia do znajomych, wizytyu
lekarza, w kontakcie z osobą
nieznajomą.

• 300 kart pracy
• etap edukacyjny: klasy 1-3 szko-y podstawowej.

• 18 kart i 9 filmów

Cztery pory roku

Wokół pór roku

Świat wokół mnie

PN 0083

PN 0087

PN 0097

199 zł

3 części: Jesień, Zima, Wiosna
- Lato. Materiały interaktywne
stymulują rozwój funkcji poznawczych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
• 27 kart demonstracyjnych oraz
160 wicze mutlimedialnych
• etap edukacyjny: klasy 1-3

Publikacja zawiera, podzielone na działy: Ja i mój dom, Ja
poza domem, Ja w bezpiecznym świecie.
• 46 plansz oraz 223 wiczenia
interaktywne
• etap edukacyjny: klasy 7-8,
gimnazjum

199 zł

149 zł

Trzy obszary tematyczne: Wokół jesieni, Wokół zimy, Wokół
wiosny, wokół lata.

Pakiet materiałów z zakresu kształtowania umiejętności
społecznych.

• 46 kart demonstracyjnych oraz
150 wicze interatywnych
• etap edukacyjny: klasy 4-8,
gimnazjum.

• karty pracy: 200 z wiczeniami, 24 do wicze manualnych,
z emocjami, z historyjkami obrazkowymi
• etap edukacyjny: klasy 7-8,
gimnazjum

Niepełnosprawność intelektualna
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O dojrzewaniu
Publikacja zawiera 25 kart demonstracyjnych, 40 ćwiczeń
interaktywnych oraz 3 animacje (w tym ich wersje dla osób
niedosłyszących i niesłyszących).

Dziewczęta
PN 0088

O dorosłości
PN 0098

Mój dobry rok
167 zł

PN0084

199 zł

Materiały rozwijają kompetencje społeczne osób zaczynających dorosłe życie i wchodzących na rynek pracy.

Trzy działy: Lubię jesień, Lubię zimę, Lubię wiosnę, lubię lato.
Do każdego ćwiczenia dołączone jest nagranie polecenia.

• 164 karty pracy, instrukcje zachowa , 7 historyjek oraz 20 czytanek
• etap edukacyjny: gimnazjum, szko a przysposabiająca do pracy

• 54 karty demonstracyjne oraz 180 wicze interaktywnych
• etap edukacyjny: szko a podstawowa klasy 4-8

Mój dobry rok
PN 0096

153 zł

Materiały oparte na kalendarzu rocznym, nawiązujące
do pór roku.
• karty pracy, wiczenia plastyczne, historyjki i ksią ka kucharska
• etap edukacyjny: klasy 4-8.

Zajęcia rewalidacyjne.
Koncentracja uwagi
PN 0091

199 zł

• Tematy: Dojrzewanie, Intymne cz ci cia a, Budowa narząów
p ciowych, Miesiączka, Higiena i ubiór, Wizyta u ginekologa

Chłopcy
PN 0089

Zajęcia rewalidacyjne.
Orientacja przestrzenna
49 zł

Materiał składa się z dwóch części: pierwsza zawiera karty odnoszące się do pór roku, druga - karty o zróżnicowanej tematyce.

199 zł

• Tematy: Dojrzewanie, Intymne cz ci cia a, Budowa narządów
p ciowych, Erekcja i wytrysk, Higiena i golenie, Wizyta u urologa

PN 0092

Zajęcia rewalidacyjne.
Funkcjonowanie społeczne
49 zł

Integralną częścią publikacji są propozycje ćwiczeń i zabaw
ruchowych, które służą kształtowaniu i rozwijaniu u ucznia
orientacji przestrzennej i kierunkowej.

sklep.nowaszkola.com
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PN 0090

49 zł

Rozwija funkcje percepcyjno-motoryczne, doskonali procesy
emocjonalno-motywacyjne i poznawcze oraz technikę czytania, pisania, komunikowania się.

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia
konwersacji: metoda skryptów i ich
wycofywania
PN 0094

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem:
uczenie samodzielności
PN 0093

25 zł

Publikacja skierowana do rodziców i terapeutów opiera się na rewolucyjnej
technice uczenia - planie aktywności, który może pomóc osobom z autyzmem w codziennych czynnościach. Stosowanie planów aktywności przynosi wspaniałe i szerokie efekty w zwiększaniu samodzielności, rozwijaniu
umiejętności społecznych i uczeniu samokontroli. Książka zawiera materiały jak krok po kroku tworzyć takie plany i uczyć posługiwania się nimi.

Akademia pomysłów.
Zajęcia wyrównawcze
PN 0099

Dziennik obserwacji dziecka
599 zł

Pudełko zawiera ponad 600 kart pracy matematycznych, polonistycznych i przyrodniczych oraz ok. 20 pomocy dyktycznych
dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Gry ortograficzne,
matematyczne i przyrodnicze, kolorowe plansze, dobieranki,
wypychanki, loteryjki, memo, domino i naklejki pomogą prowadzić zajęcia wyrównawcze bez podziału na klasy i o róznym
poziomie trudności.

Kwestionariusz diagnozy
i narzędzia badawcze
w terapii pedagogicznej
IM 0082

IW 0002

29 zł

W oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową – DSM III oraz normy roz wojowe zawarte w programie TECCH. Jego celem jest monitorowanie roz woju dziecka
w wieku przedszkolnym, a jego konstrukcja pozwala na ocenę prawidłowości roz woju dziecka. Zawiera tabele podstawowych umiejętności w zakresie poszczególnych funkcji
charakterystycznych dla określonych grup wiekowych. Podsumowaniem obser wacji jest wykres umiejętności dziecka.

Karty pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

41 zł

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Karty można je
wykorzystywać jako pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, klasach
integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych, a także w domu. Zawierają ćwiczenia z zakresu rozumienia mowy, nazywania i poznawania
przedmiotów, czynności i zjawisk. Kształtują one funkcje percepcyjne,
poznawcze oraz emocjonalno-motywacyjne niezbędne w procesie nauki.

Joanna Tomczak, Renata Ziętara. Kwestionariusz diagnozy podzielony na 9 części. Każda część kwestionariusza dotyczy
innego istotnego zagadnienia koniecznego do właściwej diagnozy zaburzeń
przed rozpoczęciem pracy terapeutycznoreedukacyjnej. Wszystkie części zawierają szczegółowy instruktaż i odpowiednie
narzędzia badawcze.

• format A4, oprawa teczka, zeszyt B5, 8 stron, plansze 88 kart w bloku
do wyrywania

• format A4; 72 str.

Niepełnosprawność intelektualna

25 zł

Publikacja pomaga rodzicom, nauczycielom i terapeutom nauczyć osobę z autyzmem umiejętności rozmowy, która często jest dla nich problematyczna. Książka składa się z wielu opisów przypadków, wykresów i
zdjęć dotyczących metody skryptów i ich wycofywania, która dostarczy
przewidywalną i jasną strukturę pomagającą w prowadzeniu konwersacji.
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Wiosna-Lato

Jesień

Zima

HR 0198 42 zł

HR 0197 40 zł

HR 0196 38 zł

2
Deficyty
rozwoju
27-48

Logopedia

Eta rgowy  ac ówia la .in. na ćwina dhoc  ćwicec arądów aycnh. Dobór ćwiń da zi  dfiti zu pin
bć ukuky a b odho-słuc, na  dik o n e nliżse,
zam ozi.

Piórka

Zabawy z buzią

AP 1381

11 zł

137 zł DY 0016

Zestaw ćwiczeń ust, twarzy i języka koniecznych podczas żmudnych ćwiczeń logopedycznych.

• ok. 150 szt.; 20 g, wi cej piórek w dziale Plastyka

Tęczowe wiatraki
GS 5100

Zestaw ilustracji logopedycznych

SH 1309

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

50 zł

• 6 szt.: 3 ma e ( r. 11 cm), 2 rednie ( r. 21 cm), 1 du y ( r. 32 cm)

Tęczowe kwiaty
GS 9500

42 zł

• 3 szt.; r. 25 cm

Dmuchajka
PL 1141

Dmuchane lotto
43 zł JG 2006

126 zł

Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu Przemieszczanie dmuchaniem piłeczki wraz z wyborem odpooddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego. Pozwala na kon- wiedniego pola na kartach.
trolowanie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia • pi eczka i podstawa (zawierająca 9 zag bie , w których umieszustalenie prawidłowego toru oddechowego.
czono obrazki) z tworzywa sztucznego o wym. 22 x 32 cm,
• dmuchajka z drewna bukowego r. 6 cm, wys. 5 cm; 2 pi eczki
styropianowe r. 2,5 cm; 10 s omek

sk adająca si z dwóch cz ci; 4 karty z obrazkami; pi eczka
do tenisa sto owego; 36 etonów; instrukcja; 2–4 graczy; od 3 lat

Deﬁcyty rozwoju

Bańki mydlane
SI 0608

5 zł

• 1 szt.; wzór wybierany losowo

28

159 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.

Głuchy telefon
CM 3956

275 zł

Fantastyczny zestaw do rozwijania umiejętności
językowych i komunikacyjnych. Stymuluje dziecko
do podejmowania wysiłku związanego z budową
zdań, wypowiedzi oraz umiejętnością słuchania –
a jednocześnie jest ciekawą propozycją urozmaicenia ćwiczeń.
• zestaw 8 s uchawek, 2 metry rurek harmonijkowych,
12 ączników

Głuchy telefon. Zestaw
AB 9013

379 zł

Zestaw słuchawek wraz z urządzeniem rozdzielającym
głos na różne kanały; dzieci bardzo wyraźnie słyszą swój
szept, a nauczyciel monitoruje wymowę.
• 7 s uchawek - 6 niebieskich dla uczniów i 1 pomara czowa dla nauczyciela; ącznik z pokr t em regulującym ączno pomara czowej s uchawki z wybraną
niebieską, przytwierdzany do sto u na obrotową przyssawk ; elastyczne plastikowe przewody o regulowanej d ugo od 47 do 180 cm

sklep.nowaszkola.com
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Lustro logopedyczne małe
NS 3063

Lusterka z tabliczką.
Patrz i rysuj

105 zł

LR 3373

• wym. 25 x 25 cm

102 zł

Po jednej stronie bezpieczne plastikowe lusterka, z drugiej – ścieralna tabliczka z konturem twarzy. Dziecko najpierw przygląda
się sobie w lustrze a następnie obraca tabliczkę i stara się narysować swoją twarz
jak najdokładniej odwzorowując wszystkie
szczegóły, które zapamiętało.
• 4 szt. wielokrotnego u ytku; r. 12,5 cm,
wys. 22 cm; wiek 3+

Bezpieczne lusterko
do trzymania

Lustrzane pudełko
NS 0551

155 zł

NS 0568

2 lusterka przymocowane do dwóch
z trzech ścianek pudełka i jedno lusterko
luzem pozwalają na różnego typu ćwiczenia logopedyczne. Pudełko może również służyć do układania różnych wzorów
i rytmów przy użyciu klocków, korali itp.

72 zł

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).

• d . boku 28 cm, wyk. z pleksi

• wym. 35 x 23 cm

Dysgrafia

Warsztay graﬁczne
Karty z wzorami o różnej skali trudności, ćwiczące umiejętność prowadzenia linii po wyznaczonym torze.
• 4 teczki z tworzywa o wym. 21 x 30 cm; 30 kart z wzorami;
10 zmywalnych mazaków

1
NS 0005
• od 4 lat

Deﬁcyty rozwoju
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2
116 zł

NS 0006
• od 5 lat

116 zł

szlaczki graficzne
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.

Zestaw I. Zielony
NS 3007

88 zł

• 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. od 6 roku ycia (1–0,3 cm); w zestawie
podwójny szlaczek do kre lenia amanych ciąg ych z 1 cm odst pem, dwa
razy podwójny szlaczek do kre lenia literopodobnych wzorów po ladzie
kropkowym

Zestaw II. Niebieski
NS 3008

88 zł

• 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. z grafiką oraz szeroko cią linii (1cm) przeznaczony jest dla ma ych dzieci od 4 roku ycia; w zestawie: drzewa do wicze w p ynnym rysowaniu p tli z zaznaczeniem kierunków kre lenia linii,
parasolki do wicze w kre leniu linii literopodobnych i krótkich prostych,
podwójny szlaczek do kre lenia ciąg ych pó koli i pojedynczych p telek,
podwójny szlaczek do kre lenia ciąg ych pó koli o ró nej wielko ci i ciąg ych
literopodobnych p telek

Ćwina forz ą wępe  nu sa i zają wyki ren
do te zności  iętości: ktałcą koyję wok – ruwą, roją
moyę rąk, ucą padłow uht, reją naęci ęśni, utlą nak
ruw iąza  keke si az załcą oracę w zer.

Zestaw III. Czerwony
NS 3009

88 zł

• 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. dla dzieci od 6 roku ycia (1–0,3 cm); w zestawie: podwójny szlaczek do kre lenia amanych ciąg ych z 1 cm odst pem, dwa razy podwójny szlaczek do kre lenia literopodobnych wzorów
po ladzie kropkowym; gruszki; wisienki

Tablice ścienne do ćwiczeń grafomotorycznych
i nauki pisania liter, wykonane z płyty MDF w kolorze kremowym, ogon z miękkiego weluru

Cielaczek. Alfabet małe litery

Krowa. Alfabet duże litery

NS 0322

NS 0321

102 zł

• wym. 69 x 1,2 x 45 cm

sklep.nowaszkola.com
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• wym. 89 x 1,2 x 55 cm

109 zł

Tabliczki grafomotoryczne
dwuręczne
Prowadząc drewniany ołówek po wzorze 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.
• wykonane z p yty MDF, wym. 30 x 21 cm.

Gwiazdy
NS 3038

Latawce

45 zł

NS 3037

Kwiatki
NS 3039

Szlaczki magnetyczne
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.

45 zł

Tabliczki suchościeralne
ze szlaczkiem
Tabliczki przygotowujące dziecko do nauki pisania. Zróżnicowanie linii
pozwala na prowadzeniu ołówka w wielu kierunkach. Gładka powierzchnia umożliwia pisanie mazakami suchościeralnymi.

• wym. 35 x 15 cm; 3 wzory w zestawie

• wym. 26,5 x 22 x 1,2 cm, p y ta MDF bia a

1
NS 0897

42 zł

Zestaw 1
NS 3056 119 zł

Zestaw 2
NS 3057 119 zł

2
NS 0898

42 zł

Deﬁcyty rozwoju
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45 zł

Litery sensoryczne
PP 9067

Alfabet. Tabliczki
z literami

82 zł

AG 3013

Kontrastowe karty z wypukłym, piaskowanym nadrukiem wielkich i małych liter.

13 zł

Zabawka edukacyjna w formie lizaków
z dwustronnie nadrukowanym alfabetem.
Jest to prosty materiał do wykorzystania
w trakcie zabaw grupowych i ćwiczeń językowych.

• bez polskich znaków, 54 karty
• wym. karty: 9 x 7 cm

• 18 dwustronnych kartonowych lizaków
o wym. 14 x 7,5 cm

Klocki z małymii polskimi
literami
MP 1003G

Klocki
Klo
ocki z wielkimi literami
MP 1001G

95 zł

• 146 elem, czerwone
wone samog oski i niebieskie spó g oski
• ksią ka Literkowe
we Potyczki gratis

alfabet dotykowy
Tabliczki z piaskowymi literkami do ćwiczeń grafomotorycznych. Dziecko
wodząc paclem po szorstkim wzorze poznaje kształty liter, ćwiczy koordynację wrokowo-ruchową oraz aktywizuje zmysł dotyku. Piaskowy wzór ma
wyraźną fakturę i jest bardzo trwały.
• 35 liter, wym. tabliczki : 8 x 10 cm i frez piaskowany ok. 0,5 cm
• czerwone samog oski, niebieskie spó g oski, czcionka elementarzowa

- małe litery
NS 3106

- duże litery
299 zł

NS 3107

299 zł

sklep.nowaszkola.com

79 zł

• 135
13
35 elem. bez polskich znaków diakrytycznych
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Glottodydaktyka
Glottodydaktyka języka polskiego jest istotną częścią systemu edukacyjnego, stworzonego i ciągle doskonalonego
przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego. Glottodydaktyka pozwala każdemu dziecku w przyjaznej i twórczej atmosferze opanować czytanie i pisanie, podstawy
języka obcego oraz matematyki. Bardzo wczesny kontakt
dzieci z literami i cyframi jest bardzo ważny dla ogólnego
rozwoju, do osiągania bardzo dobrych wyników w dalszej
edukacji. Dzieci kształcone w ten sposób, wchodzą w świat
edukacji szkolnej z radością i pewnością siebie, gdyż kraina liter i liczb jest im znana i bliska. Potrafią w prawidłowy
sposób wymawiać głoski, co znakomicie wspomaga naukę
czytania. Są rozbudzone poznawczo, sprawne grafomotorycznie; kreślenie znaków nie stanowi dla nich trudności,
gdyż przyswojone zostaje, dzięki zastosowaniu zindywidualizowanych ćwiczeń. Dzieci uczą się przez zabawę
Klockami Logo, które są wspaniałą pomocą dydaktyczną.
Poznając klocki Logo, na początkowym etapie po prostu się
nimi bawią – budują z nich mosty, palisady, domy, drogi
i inne konstrukcje. Dysleksja oraz inne dysfunkcje, tak często
diagnozowane u uczniów, w świecie glottodydaktyki ojczystojęzycznej po prostu nie istnieją. System profesora Rocławskiego oparty na rzetelnych badaniach naukowych, pomaga każdemu dziecku osiągnąć szkolny i życiowy sukces.

Lubimy sylaby
ZB 0002

24 zł

Książka ta jest kontynuacją ćwiczeń Piszę, czytam. Zawarte
ćwiczenia usprawniają wszystkie funkcje poznawcze oraz
kształcą technikę czytania i pisania. Książka nadaje się do nauki w domu z pomocą rodziców, w przedszkolu, szkole oraz
terapii pedagogicznej.

Nauka ortograﬁi
z glottodywanikiem

Glottody wanik

RB 0046

RB 0010

24 zł

Wyjaśnia istotę i znaczenie pomocy dydaktycznej jaką jest dywanik glottodydaktyczny. Liczne
propozycje zabaw pomagają
przyswajać ojczysty język.
• wym. 17 x 24 cm, 32 str.

339 zł

Doskonali analizę fonemową oraz koordynację
wzrokowo-ruchową. Do użycia w warunkach
przedszkolnych, domowych czy plenerowych.
Na jednym, sporych rozmiarów, glottodywaniku, znajdują się litery podstawowe i niepodstawowe. Do pomocy jest dołączona instrukcja.
• wym. 200 x 100 cm

Klocki Logo
RB 0001

189 zł

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

Instrukcja do klocków Logo
RB 0002

30 zł

Instrukcja zawiera propozycje zadań i ćwiczeń; format A5,
40 str.

Przygotowanie do nauki pisania

Bajki dla dyslektyków

HR 0002

IM 0084

25 zł

Składa się z dwóch części: przewodnika metodycznego
i 80 kart (A4) z rysunkami przygotowującymi dzieci do
pisania i korygującymi złe nawyki ruchowe. Stopień trudności kart oznaczony kolorem.

• format 16 x 23,5 cm; 104 str.; od 5 lat

Pomoc w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają
dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki.
• B5, 40 str

Deﬁcyty rozwoju

Kreślę i łączę litery. Wersja z pętelkami
19 zł
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RB 0004

29 zł

Pomaga w trudnej nauce poprawnego sposobu kreślenia liter i ich łączenia. Ukazane są wzory wszystkich liter
i cyfr wraz z wyraźnie przedstawionym punktem wejścia
i kierunkiem kreślenia.
• format A5; 152 str.

Małymi kroczkami.
Kaligraﬁa
WR 0001

29 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.
• format 21 x 31 cm, 48 str.

Zwierzaki-ﬁguraki.
Zadania grafomotoryczne
HR 0079

19 zł

Zbiór ćwiczeń dla dzieci od lat 7 oraz
uczniów starszych klas. Zamieszczone
zadania, oparte na graficznych wzorach zwierząt, rozwijają motorykę rąk,
doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, orientację kierunkową na płaszczyźnie, koncentrację uwagi oraz
uczą cierpliwości. Książka została podzielona na dwie części – w pierwszej
znajdują się zadania dla dzieci młodszych, w drugiej – dla dzieci. Ćwiczenia ułożone są od najłatwiejszego do
najtrudniejszego.

WR 0005

29 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.
• format 21 x 31 cm, 51 str.

HR 0077

19 zł

Książkę przygotowano z myślą o dzieciach, u których obserwuje się specyficzne trudności w nauce pisania.
• A4, 108 str

• A4, 72 str.

Małymi kroczkami.
Ćwiczenia grafomotoryczne

311 szlaczków i zygzaków. Ćwiczenia
grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą

Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację
wzrokowo-ruchową
RB 0017

30 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.

Lewa ręka
rysuje i pisze

Ćwiczenia przeznaczone dla dzieci leworęcznych, przygotowujące
do nauki pisania. Zawierają propozycje ćwiczeń, które przyczynią się
do usprawnienia motorycznego ręki
oraz współpracy ręki i oka – koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• A4, 132 str.

Część 1
HR 0008

Część 2
HR 0009

HR 0012

WR 0003

29 zł

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

HR 0076

30 zł

• wiek: 6-7 lat

19 zł

Nauka każdej litery przebiega według tego samego schematu ułożonego zgodnie z zasadą stopniowania
trudności. Najpierw dziecko kreśli
wzory i szlaczki, potem po nałożeniu folii kilkakrotnie odrysowuje je po
śladzie, następnie dziecko kaligrafuje
litery różnej wielkości na obrazkach.
Na samym końcu pisze już w liniaturze. 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.
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30 zł

• wiek: 5-6 lat

Część 3

Uczę się pisać
Małymi kroczkami.
Piszę trudne słówka

26 zł

• wiek: 5-6 lat
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Cyfry i szlaczki
HR 0027

14 zł

Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą, doskonalące
prawidłowe kreślenie cyfr i znaków
matematycznych. Dziecko najpierw
rysuje te znaki po śladzie i wypełnia ich wnętrze, 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.

Atacn aw tją di do ćwiń womąch owój uk
wok - jęzowh. Gr i ład obke nesą di i pą
uswć pos ni pięci, uw i ntaj. Mogą bć też worsa w ęci z ikową guą poz jęć kocn-konyy.

Czasowniki: Co robi? Co robią?
NS 1026

Stopniowanie przymiotników
AG 4911

• 40 kart z obrazkami (20 w l. poj. i 20 w l. mn.); 40 etykiet z napisami; 5 zestawów py ta (co robi? co robią?); 10 kart pracy; pude ko

35 zł

Układanka jest przeznaczona dla dzieci z klas początkowych. Zawiera 48 rysunków, które ilustrują
16 zestawów przymiotników w stopniu równym,
wyższym i najwyższym.

Przymiotnik: Jaki? Jaka? Jakie?
NS 1027

• 24 dwustronne kar toniki wym. 7,7 x 7,7 cm; 36
dwustronnych tafelków o wymiarach 7,8 x 2,2
cm; szty wna plansza z „zag bieniami”

54 zł

Dziecko nazywa cechy przedmiotów na obrazkach, tworząc przymiotniki. Pomoc rozwija umiejętność budowania wypowiedzi, wzbogaca
słownictwo, wyobraźnię oraz rozwija koncentrację.
• 36 kart z obrazkami (po 9 z grupy), 3 zestawy py ta jaki? jaka? jakie?,
10 kart pracy z propozycjami wicze , pude ko

Lotto ortograﬁa
AG 0004

33 zł

Zestaw 3 gier polecany dla tych, którzy mają
problemy z dysortografią lub dysleksją.

Rzeczowniki: Kto? Co?
NS 1025

• 6 dwustronnych twardych plansz; 54 dwustronne
tafelki; 16 tafelków do gry Szcz liwa koniczynka; 3 gry or tograficzne; instrukcja

54 zł

Kolorowe karty z obrazkami przedstawiają osoby, rośliny, zwierzęta
i rzeczy. Podczas zabawy, dzieci zdobędą umiejętności klasyfikowania, sortowania, komunikacji oraz obserwacji.
• w zestawie: 40 kart z rzeczownikami (po 10 z grupy) o wym. 8 x 8
cm; 40 etykiet z nazwami rzeczowników; 10 kart pracy z propozycjami wicze ; instrukcja; pude ko

Ortograﬁa na wesoło
AG 6168

54 zł

Pomoc wspomagająca poznawanie i utrwalanie czasowników. Zestaw jest etapem wstępnym do nauki czasowników w 3 osobie, liczby
pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego.

33 zł

Quiz zawiera w wierszykach, zagadkach i rebusach wiele trudnych wyrazów z pułapkami ortograficznymi. Wesoła zabawa, podczas której gracze
utrwalają pisownię wyrazów z, ż, rz, ch, h, ó, u.
• od 6 lat

Ortopudełko
Do diagnozy i usprawniania widzenia obuocznego – funkcji wpływającej na opanowanie
czytania i jakość dłuższej pracy do bliży np.:
precyzyjne ruchy rąk, przepisywanie, odrabianie lekcji oraz efektywna praca na komputerze.

– poziom I
WI 0001

152 zł

• przeznaczone jest dla dzieci m odszych (od 6 lat)

– poziom II
WI 0002

152 zł

• dla dzieci starszych, zaawansowanych w czytaniu

Deﬁcyty rozwoju

Krzyżówkowy zawrót głowy. Układanka

Czynności i odmiana czasowników

AG 0005

AG 6175

33 zł

Układanie wyrazów z losowo wybranych elementów, na których umieszczone są litery z polskiego alfabetu.
• pude ko z 70 elementami i instrukcją z opisem czterech gier

36

33 zł

Układanka edukacyjna dla dzieci z klas I–III.
• 1 dwustronna plansza; 36 dwustronnych tafelków z czasownikami;
24 dwustronne tafelki o wym. 7,4 x 7,4 cm z wierszykami i obrazkami

Dyskalkulia
Warzywa
TY 0002

Karty pracy do liczmanów Warzywa
86 zł

• 144 szt.; od 3, 5 cm do 5,5 cm; kukurydza, ogórek, bak a an,
marchewka, papryka i czosnek

TY 0002W

29 zł

• 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pude ko

Liczbowa rodzinka

Karty pracy liczbowa rodzinka

LR 3372

102 zł

Zestaw kolorowych liczmanów przeznaczonych do nauki
liczenia, sortowania oraz tworzenia rytmów.

Owoce
TY 0014

• 72 szt. liczmanów z tworzywa sztucznego, w tym: tata,
mama, córka, syn, dzidziu oraz kotek; wys. ok.
k. 6 cm; wiek
3+; w plastikowym wiaderku

Karty do liczmanów Owoce
59 zł

TY 0014W

29 zł

• 6 kolorów i 6 kszta tów: winogrono, pomara cza, banan, porzeczka, jab ko, truskawka; ok. 108 elem.

• 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pude ko

Zwierzęta 3 wysokości

Karty pracy do Zwierz t 3 wysokości

Patyczki do liczenia długie

TY 0009W

TY 7210

TY 0009

92 zł

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

4 kolorów, 100 szt., wym. 2 cm

Karty pracy do Sześcianów
52 zł

TY 7119W

Patyczki do liczenia krótkie
29 zł

24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

82 zł

• 1000 szt., d . 10 cm, 10 kolorów

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pude ko

Liczmany Sześciany
TY 7119

29 zł

AG 3686

8 zł

• ok. 40 sztuk
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LR 0004

65 zł

Propozycje 42 rodzajów ćwiczeń rozwijają podstawowe
umiejętności matematyczne i arytmetyczne. w zestawie
numerowana oś (1-20). Uzupełnienie zestawu Liczbowa
Rodzinka LR 3372.
• 21 kart, o liczbowa, przewodnik; wym. karty: 29x 11 cm;
wiek:3+

Paletka kwiatek 2-częściowa

Sortuję i liczę. Zestaw magnetyczny
NS 0494

85 zł

Tafelki z warzywami, owocami, kolorami, cyframi oraz znakami matematycznymi; do przeliczania, sortowania i układania równań.
• 126 tafelków o wym. 5,5 x 5,5 cm, instrukcja, wiek 4–8 lat.

LF 0036

Koła do sortowania małe
13 zł

2-częściowa, zamykana paletka, przeznaczona do rozcieńczania i mieszania farb i sortowania np. koralików,
wykonana z tworzywa sztucznego.
• r. 17, 5 cm
• sprzedawana bez koralików

TY 0001

37 zł

• niebieskie, czerwone i ó te. r. 25,5 cm; 15 szt.

Koła do sortowania duże
TY 9260

35 zł

• 2 nie
n bieskie, 2 czer wone oraz 2 ó te; r. 52 cm; 6 szt.

Gr i b matze re  sboh, rma  kowh załta
szają roji ijętości matzc. Wsiją akwść uc, rowią mśle omtoc, pozą
akwść umłową, wudą cęć sadino kwa ruści.

Maxi Eko domino
Maxi zestaw do sortowania
LR 0217

Zestaw do
Z
d sortowania
i
252 zł

LR 6216

122 zł

Zestaw do zabaw i ćwiczeń matematycznych: sortowania,
porównywania i dopasowywania.

Owoce w koszyczku z przegródkami i kartami pracy (sortowanie wg podanej cechy i przeliczanie).

• 600 liczmanów w por cznym opakowaniu

• 60 szt.; wym. 4 cm, plastikowy koszyk na owoce ( r. 22
cm), 2 szczypce, 3 kar ty, od 3 lat

Deﬁcyty rozwoju

NS 0398

155 zł

Produkt polski, malowany ręcznie. Rozwija koncentrację
uwagi, wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną.
• ca o w drewnianej skrzyni o wym. d . 58, szer. 21, wys.
13 cm; wym. klocka 18 x 8,5 cm

38

Domino liczbowe
NS 0391

50 zł

Na każdej karcie z lewej strony cyfry (0–6), z prawej kropki
w układzie klasycznego domina. Wartościom liczbowym
odpowiadają kolory.
• 54 tafelki; wym. 6 x 8,6 cm, wym. pude ka 14,5 x 13,5 x 3 cm

Dodawanie i odejmowanie do 100

Matematyczne rozgrywki

TM 1041

LW 1030

46 zł

25 zł

Pomoce edukacyjne w formie książeczki z systemem
samokontroli. Doskonała forma ćwiczeń na zajęciach
kompensacyjnych, pozwoli uniknąć powtarzania monotonnych zadań.

• dwa zestawy kart i kar toników: je den dotyczy dodawania, drugi odejmowania; 10 kart po 6 liczb;
60 dwustronnych kar toników z dzia aniami w postaci
dwóch rodzajów zapisu (poziomego i pionowego)

• wym. 17 x 11 cm, 18 kart, do wyczerpania zapasów

Mnożenie i dzielenie do 100
TM 1042

Mistrz mnożenia

46 zł

AG 0011

• dwa zestawy kart i kar toników: jeden dotyczy mno enia, drugi dzielenia; 10 kart po 6 liczb; 30 dwustronnych kar toników z dzia aniami

33 zł

Dzięki zabawie w przystępny i przyjemny sposób
dzieci opanują trudną sztukę liczenia. Gra składa się
z 70 specjalnie oznaczonych kartoników.

4 wrap-ups

Układanka Liczę i dodaję
AG 6748

Cyfrowe zgady wank
wanki
29 zł GK 6897
897

87 zł

Układanka edukacyjna, utrwalająca znajomość cyfr, nazwy owoców oraz wspomagająca naukę liczenia. Polega
na dopasowywaniu dużego puzzla z rysunkami dwóch rodzajów owoców, do dwóch mniejszych puzzli z cyferkami.

Drewniana gra matematyczna, gdzie zadaniem dziecka
jest rzut kostkami do gry i odszukanie odpowiedników
oczek na klockach z cyframi. Można też wprowadzić działania. Zabawa pomaga w utrwaleniu cyfr w zakresie 1–9.

• 48 tekturowych puz zli,. 3-elementowe uk adanek o wym. 7
x 12 cm, instrukcja. Liczba graczy: 1–4; wiek: 5+

• wym. 34 x 23,5 cm; 4 kostki; od 6 lat

System Wrap-ups to cztery zestawy tabliczek – kluczy będących propozycją działań matematycznych w zakresie
dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wrap-ups może znaleźć szerokie zastosowanie podczas zajęć
kompensacyjno-rewalidacyjnych, jak również dla dzieci
z problemami grafomotorycznymi; do pracy indywidualnej
i w grupie. Produkt wykonany z twardego, bezpiecznego
tworzywa w różnych kolorach. Każdy wachlarz składa
się z 10 kluczy spiętych ze sobą w całość oraz sznurka.
Klucze ułożono według wzrostu stopnia trudności. Rewers
daje możliwość skontrolowania poprawności wykonanych
działań. Poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową; małą motorykę; wpływają na zdolności logicznego myślenia
i wyobraźnię; rozwijają zmysły: wzroku, dotyku, słuchu;
wspomagają automatyczne zapamiętywanie; posiadają
system autokontroli.

– dodawanie
LW 0101

95 zł

• 4 szt.

– odejmowanie
LW 0102

95 zł

• 4 szt.

• d . 15 cm; 4 szt. (ka dy zawiera 10 tabliczek)

4 wrap-u
wrap-ups. Starter

– mnożenie

LW 0105

LW 0103

89 zł

• 4 szt., dodawanie, odejmowanie, mno enie,
n dzielenie

Mnożę i dzielę
dzielę
ZB 0006

95 zł

• 4 szt.

Matematyczne rozgrywki
54 zł

ZB 0007

54 zł

Gry rozwijają: umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 100, pojęcie wielokrotności, spostrzeganie i pamięć
wzrokową, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi.

Zestaw gier rozwijających umiejętności matematyczne,
orientację przestrzenną, spostrzeganie i pamięć wzrokową, koncentrację uwagi.

• 45 gier; 5 plansz, 19 arkuszy z elementami gier do wyci cia, 2 kostki, pionki, ksią eczka z opisami gier

• 6 plansz, 40 kart matematycznych do gry, domino, etony,
2 kostki i 4 pionki, ksią eczka z opisem 48 gier
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– dzielenie
LW 0104
• 4 szt.

39

95 zł

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój
kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej do zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1–3 oraz do zajęć ogólnych w klasach 1. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są
do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane
niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich
zawarte są zgodne z podstawą programową.

Umiem liczyć, pisać, czytać

Multimedia

Już Umiem! Zestaw
PN 0067

739 zł

• licencja na 3 komputery

Umiem czytać
PN 0038

Umiem pisać
190 zł

Umiem liczyć

PN 0039

290 zł

Ćwiczenia wspierają funkcje poznawcze: koncentrację uwagi, pamięć
wzrokową i słuchową, rozwijanie funkcji wzrokowych analizy i syntezy,
rozwijanie funkcji językowych, sylabizowanie i budowanie zdań.

Ćwiczenia wspierają funkcje poznawcze: koncentrację uwagi, pamięć
wzrokową i słuchową, rozwijanie funkcji językowych, umiejętności grafomotoryczne, reguły ortograficzne.

• Zestaw zawiera: 33 interakty wne wiczenia klasowe lub indy widualne, 7 interakty wnych gier i zabaw klasowych, 70 kart pracy

• zestaw zawiera: 94 interakty wne wiczenia klasowe lub indy widualne, 6
interakty wnych gier i zabaw klasowych, 120 kart pracy

PN 0040

390 zł

Wspiera funkcje niezbędne dla zdolności rozwiązywania zadań: syntezę
i analizę wzrokową, myślenie przyczyno-skutkowe, orientację w przestrzeni,
spostrzegawczość i koncentrację, rozpoznawanie znaków, myślenie operacyjne, pamięć, umiejętności grafomotoryczne
• zestaw zawiera: 129 interakty wne wiczenia klasowe lub indy widualne, 11
interakty wnych gier i zabaw klasowych, 150 kart pracy

Już Umiem! Matematyka
PN 0070

Już Umiem! Język polski

490 zł

PN 0068

Zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli matematyki klas 4-6, który może być
wykorzystywany na lekcjach, podczas
dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy z liczeniem oraz w
ramach edukacji włączającej skierowanej
do uczniów z deficytami rozwoju. Karty
pracy obejmują wszystkie zagadnienia
przewidziane w podstawie programowej.
• w zestawie: 70 interaktywnych wicze ,
150 kart pracy, 30 kart z siatkami wielocianów foremnych z kartonu przeznaczonego do wycinania i sklejania modeli bry
• wiek: 10-13 lat

Deﬁcyty rozwoju

490 zł

Zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli języka polskiego klas 4-6, który
może być wykorzystywany na lekcjach,
podczas dodatkowych zajęć z uczniami oraz w ramach edukacji włączającej
uczniów z deficytami rozwoju. Karty pracy obejmują zagadnienia związane ze
świadomością językową przewidziane
w podstawie programowej.
• w zestawie: 70 interaktywnych wicze , gier
i zabaw, 150 kart pracy wydrukowanych
z programu
• wiek: 10-13 lat
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Logopedia PRO

Logo-gry v. 3.0
DP 0634

1 420 zł

Zestaw gier sterowanych głosem do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi. Zastosowanie:
profilaktyka i terapia logopedyczna, nauka języka, zajęcia z dziećmi z
zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi. Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
niepełnosprawnością umysłową lub innymi zaburzeniami, opóźnionym
rozwojem funkcji poznawczych.
• Zestaw zawiera: program multimedialny na pendrive przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zaj oraz zestawy tekstów terapeutycznych.
• Program wspó pracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym

Mikrofon
DP 0634MIKROFON

80 zł

Logorytmika v. 3.0
DP 0635

1 420 zł

Logorytmika jest programem multimedialnym, który pokazuje, jak w ciekawy sposób wykorzystać można rytmikę i muzykę w profilaktyce i terapii
logopedycznej. Program przeznaczony do stymulacji najważniejszych
obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu.
Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna, zajęcia z dziećmi z
zaburzeniami słuchu. Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci
z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy,
opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych.
• Zestaw zawiera: program multimedialny na pendrive, przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zaj oraz zestawy tekstów
terapeutycznych.
• Program wspó pracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym

Mikrofon
DP 0635MIKROFON

80 zł

Mówiące obrazki v. 3.0
DP 0636

920 zł

Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu. Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna.
Zestaw zawiera: program multimedialny na pendrive, profesjonalny mikrofon, przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć
oraz zestaw 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.
Jest to również rozwiązanie do pracy z dziećmi, które zaczynają mówić
– ćwiczenia stymulują rozwój percepcji słuchowej, uwrażliwienie na dźwięki, umiejętność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, opanowanie
różnych pojęć językowych. Program szczególnie pomocny jest w terapii
dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem
mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością umysłową lub innymi zaburzeniami, opóźnionym rozwoje funkcji poznawczych.
• Program wspó pracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym

Mikrofon
DP 0636MIKROFON

80 zł

sklep.nowaszkola.com

41

Pakiet PODSTAWOWY v. 3.0

Logopedia Pro

DP 0639

Pakiet GOLD
DP 0633

3 083 zł

Seria 14 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych
wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń
mowy i języka występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
• Zestaw zawiera: 14 programów multimedialnych na pendrive: ponad 2500
interaktywnych wicze i blisko 1000 kart pracy, przewodnik metodyczny
(szczegó owe opisy programów, propozycje scenariuszy zaj oraz tekstów
terapeutycznych)
• Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem
lub wg uznania terapeuty
• Program wspó pracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym

Mikrofon
DP 0633MIKROFON

80 zł

Tablet
DP 0633TABLET

738 zł

Wysokiej jakości TABLET Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe.
• (UWAGA! tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD)

Eduterapeutica
logopedia
Wersja podstawowa
PN 0045

1799 zł

• ponad 515 interakty wnych wicze i kart pracy
• 433 drukowanych kart pracy
• szereg szumiący, syczący, ciszący, ró nicowanie szeregów, g oska r, poradnik metodyczny
• s uchawki z mikrofonem

Wersja rozszerzona
PN 0046

1 721 zł

Seria 5 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i
języka występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3399 zł

• ponad 879 interakty wnych wicze i 600 kart
• 433 drukowanych kart pracy
• szereg szumiący, syczący, ciszący, ró nicowanie szeregów,
g oska r, artykulacja g osek k, g, mowa bezdźwi czna, s uch fonematyczny, jąkanie, poradnik metodyczny
• s uchawki z mikrofonem
• drukarka laserowa

• Zestaw zawiera: 5 programów multimedialnych na pendrive, ponad 1000 interaktywnych wicze i ponad 200 kart pracy, przewodnik metodyczny (szczegó owe opisy programów, propozycje scenariuszy zaj oraz tekstów terapeutycznych), wsparcie techniczne.
• Program wspó pracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym

Mikrofon
DP 0639MIKROFON

80 zł

Zabawy słowem v. 3.0
DP 0641

1 420 zł

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz
wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka. Zestaw
zawiera: dwuczęściowy program multimedialny na pendrive (cz.1 opiera się
na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność
czytania), przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć
oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek,
zagadek i wierszyków. Produkt jest propozycją dla nauczycieli, logopedów
i rodziców jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również
u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
• Program wspó pracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

Mikrofon
DP 0641MIKROFON

80 zł

Multime dialny program wspierający spe cjalistów w rozpoznawaniu
wad wymowy i planowaniu terapii logope dycznej.
Ap lika cja na u czycie la umoż li wia prze prowa dze nie dia gnozy peda go gi cznej z oce ną go to wo ści szkol nej oraz ry zy ka dys lek sji
i dyskalkulii. Dia gnoza lo go pe dyczna obejmuje m.in.: ar ty kula cję
głosek, mowę sponta niczną oraz bu dowę i spra wność na rzą dów
mowy. W mo du le dia gnozy wy ko rzysta no ćwicze nia kom pu te rowe
z moż li wością na gra nia wy powie dzi dziec ka, co umoż li wia analizę je go postę pów po przez po równa nie na grań przed, w trakcie
i po za koń cze niu te ra pii.
test pre diagnostyczny, mający na celu sprawdzenie, czy dziecko
może zostać poddane diagnozie multime dialnej,
kilkadziesiąt nowych multime dialnych ćwiczeń, które do pełniają
i urozmaicą dotychczasową za war tość Eduterapeutici Logope dii,
zestaw dokumentów dla lo gope dów - opinie, spra wozdania, zale cenia,
nowe wzory dyplomów dla uczniów,
wygodny sposób rejestracji programu przez Internet
Eduterapeutica Logope dia otrzymała nagrodę główną w konkursie
Świat przyjazny dziecku organizowanym przez Ko mitet Ochro ny
Praw Dziecka.

Deﬁcyty rozwoju
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Zabawy
logopedyczne
Multimedialne Pakiety Logopedyczne powstały z myślą
o dzieciach, które mają wady wymowy. Są one przeznaczone dla dzieci w wieku 4–9 lat. Ćwiczenia zawarte w pakiecie ćwiczą u dzieci wymowę trudnych
głosek, wspomagając terapię logopedyczną. Program
ma za zadanie: stymulowanie ciekawości poznawczej,
kreowanie i uwzględnianie alternatywnych możliwości
wyboru, formułowanie hipotez, projektowanie, decydowanie o wyborze sposobu postępowania, rozwijanie
umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania, kształtowanie myślenia strategicznego, uczenie
współdziałania w grupie (wspólne przygotowywanie
projektów), stymulowanie zaradności, życiowego sprytu i przedsiębiorczości.

1

3

1

sz, ż, cz, dź

2

ś, ź, ć, dź

3

Mowa bezdźwięczna

KG 0024
KG 0026
KG 0058

135 zł

Eduterapeutica Gimnazjum

135 zł
147 zł

Ćwiczenia zawarte w programie są pomocne
szczególnie przy utrwalaniu głoski w wyrazach
(w różnych pozycjach). Program polecany jest
dla dzieci posiadających umiejętność czytania.

4

s, z, c, dz

5

j, l, r

KG 0025
KG 0027

5

135 zł
135 zł

Dysgraﬁa, dysortograﬁa, dysleksja,
dyskalkulia
13-15 lat

Dysgraﬁa, dysortograﬁa, dysleksja,
dyskalkulia
13-15 lat. Karty pracy

PN 0074

PN 0075

1299 zł

Multimedialny program do diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej i dyskalkulii wśród uczniów w wieku 13-15 lat, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Przeprowadzisz
diagnozę wstępną oraz funkcjonalną, zaplanujesz zajęcia terapeutyczne, zarejestrujesz dane i przeanalizujesz efekty zajęć.
Wyniki przeliczane są przez automatyczny program i stanowią podstawę zakwalifikowania do odpowiednich grup ryzyka, wskazując na słabe oraz mocne strony danego ucznia.
Na podstawie wyników diagnozy powstaje graficzny wykres
zakresu możliwości i deficytów – tzw. Osobisty Profil Kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstawanie specyficznych
trudności w uczeniu się. Po postawieniu diagnozy nauczyciel
lub terapeuta tworzy plan pracy z uczniem. Program zapewnia
również możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych oraz
ewaluacji postępów ucznia i grupy.
Program zawiera: bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych,
zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier edukacyjnych, materiał
do wydruku i stosowania podczas tradycyjnych zajęć, zestaw
filmów z ćwiczeniami ruchowymi. Jest pomocny w edukacji włączającej, w pracy z uczniami w wieku 14-17 lat w oddziałach
terapeutycznych i integracyjnych, a wypadku uczniów z większymi deficytami również w starszym wieku. Program pomaga
w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów, którzy
nie rozwinęli ich wcześniej z powodu: zaniedbań społecznych,
niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego, niewielkich problemów widzenia i słyszenia, różnych form nadpobudliwości
(np. ADHD), problemów emocjonalnych, w tym problemów
ze spektrum autyzmu.

2

4

• w zestawie: p yta DVD-ROM, poradnik metodyczny, wydrukowany
z programu komplet 600 kart pracy

sklep.nowaszkola.com
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119 zł

Zestaw blisko 600 kart w formacie A4 w kolorze czarno-białym, do wypełnienia lub wielokrotnego kopiowania, przeznaczony do wspierania i terapii uczniów w wieku 12-15 lat
wykazujących specyficzne problemy z zakresu szeroko rozumianej dysleksji i dyskalkulii. Dotyczy to zarówno uczniów
ze zdiagnozowaną dysleksją lub dyskalkulią, jak i uczniów,
którzy mimo braku takiej diagnozy wykazują na lekcjach
języka polskiego problemy z czytaniem i pisaniem (w tym
pisaniem czytelnym graficznie i zgodnym z zasadami ortografii) oraz na lekcjach matematyki – z liczeniem i rozwiązywaniem problemów matematycznych. Karty pracy mogą
być zastosowane na zajęciach rewalidacyjnych pozwalających takim uczniom zniwelować braki z wcześniejszych etapów edukacji i stopniowo włączyć się w zajęcia całej klasy.
Karty pracy zawierają ćwiczenia funkcji wzrokowych, funkcji pamięciowych i funkcji językowych oraz
koncentracji, a dopiero na ich bazie uczniowie przechodzą do ćwiczenia samej umiejętności czytania.
W przypadku problemów z pisaniem przechodzimy od abstrakcyjnych ćwiczeń grafomotorycznych do ćwiczeń kaligrafii i pisania ze słuchu.
Również problemy z zakresu dyskalkulii uwarunkowane są
zwykle złożeniem deficytów prostszych funkcji.
Karty pracy zawierają: ćwiczenia percepcji, pamięci, koncentracji, ćwiczenia podstawowych operacji logicznych oraz
ćwiczenia samego liczenia.
Do kart pracy o trzech poziomach trudności dołączono zestaw
testów sprawdzających podstawowe umiejętności szkolne z zakresu czytania, pisania, ortografii oraz liczenia i rozwiązywania
zadań matematycznych.
• ok 600 kart, format A4

Katecheza

EduSensus dysleksja

DYSLEKSJA PRO v. 3.0
DP 0903

1 261 zł

DYSLEKSJA PRO to: kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i
programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej, blisko 1000 ćwiczeń,
ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających
ćwiczenia ruchowe, moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych, aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy
pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie
i zarządzanie bazą uczestników zajęć, możliwość kreowania autorskich
scenariuszy zajęć.
DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części: Ocena ryzyka dysleksji - moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji; Litery - moduł terapeutyczny
dla dzieci w wieku 6-8 lat; Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i
pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat; Trening słuchania,
czytania i pisania cz.1 – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat.
• Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem
lub wg uznania terapeuty

DP 0094

Tablet

149 zł

DP 0903TABLET

Program zawiera 42 lekcje (399 ekranów) dla klas I-III szkoły podstawowej
w tym animacje, pokazy zdjęć, minigry, symulacje, ćwiczenia interaktywne
oraz recytowane modlitwy i piosenki karaoke.

738 zł

Wysokiej jakości TABLET Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe.
• (UWAGA!: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD)

• pendrive z licencją bezterminową na jedno stanowisko komputerowe
• wersja offl ine

Eduterapeutica
Eduterapeutica jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach
terapeutycznych i oddziałach integracyjnych. 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.

Dyskalkulia
PN 0048

1 299 zł

Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami
w wieku 6-9 lat, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Przeprowadzisz diagnozę,
zaplanujesz terapię, poddasz proces kontroli i przeanalizujesz jego efekty.
Program współpracuje z e-dziennikiem. Jest zestawem gotowych diagnoz,
koncentruje 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.
• W programie: test prediagnostyczny, wiczenia i gry zr czno ciowe; zestaw dokumentów dla terapeutów - opinie, sprawozdania, zalecenia; dyplomy dla uczniów; wygodny
sposób rejestracji programu przez Internet

Deﬁcyty rozwoju
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Dysleksja
PN 0047

1 299 zł

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.
Przeprowadzisz diagnozę, zaplanujesz terapię, skontrolujesz ten proces
i przeanalizujesz jego efekty. Program współpracuje z e-dziennikiem.
Gotowe diagnozy pozwalają na sprawdzenie: funkcji językowych
i wzrokowych, pamięci, myślenia.
Moduł z ćwiczeniami wykorzystuje metodę 18 struktur wyrazowych,
która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów.
Jest to metoda przeznaczona do jednoczesnego ćwiczenia czytania
i pisania na tym samym materiale leksykalnym, w oparciu o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
• W programie: zestawy wicze utrwalające ró nicowanie liter podobnych,
regu y or tograficzne; filmy instrukta owe dotyczące pisania liter; ponad 20
filmów demonstrujących wiczenia ruchowe i gry zr czno ciowe; test prediagnostyczny; zestaw dokumentów dla terapeutów - opinie, sprawozdania, zalecenia; wzory dyplomów dla uczniów; wygodny sposób rejestracji
programu przez Internet

Lekcjoteka
• szko a podstawowa klasy 4-6

Historia
DP 4264

199 zł

Język polski
DP 4265

199 zł

Przyroda
DP 0045

199 zł

Matematyka
DP 0046

Uwaga słuchowa

199 zł

Lekcjotek@ jest bazą pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym
podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie.
Scenariusze lekcji to źródło pomysłów na efektywne wykorzystanie
zasobów multimedialnych dostępnych w programie. Program oferuje
dwa tryby pracy. Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj z lekcją”
umożliwia komfortowe zapoznanie się z materiałami multimedialnymi,
przygotowanie lekcji według własnego pomysłu, a następnie zaprezentowanie finalnej i dopracowanej wersji uczniom na urządzeniach
multimedialnych.
• Opracowane zagadnieniawraz z do ączonymi scenariuszami lekcji w formie
drukowanej i elektronicznej (pliki PDF)
• Oko o 50 animacji i ilustracji, ponad 100 symulacji, wicze interaktywnych, prezentacji i filmów, filmy instrukta owe (obs uga tablicy interaktywnej, praca z programem i inne)
• Mo liwo zainstalowania programu niezale nie na 6 stanowiskach komputerowych

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa. To kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną, językową
i emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną. Zawiera ponad 400 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod kątem konkretnych typów zaburzeń.
Beneficjentami są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorośli,
słuchacze szkół językowych (wspomaga naukę 7 języków obcych:
angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego,
arabskiego, rosyjskiego).

matematycznych, motorycznych, językowych i społecznych; doskonalenie umiejętności słuchania i wymowy języków obcych; stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych; doskonalenie umiejętności mówienia i czytania; wzbudzanie i kształcenie
świadomości oraz wrażliwości ortograficznej; rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka; mobilizacja
do pokonywania trudności; wzbudzenie w dziecku poczucia wiary
we własne siły i możliwości; dostarczanie pozytywnych emocji oraz
wspieranie aktywności do osiągnięcia sukcesu; nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

Produkt ma na celu poprawę funkcjonowania osób z autyzmem,
zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD, ADD i innymi zaburzeniami; wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności

Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie z metodyką terapii
pedagogicznej. Program pozwala na spersonalizowanie ścieżek
terapeutycznych.

Diagnoza + Terapia

Terapia

Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO

Zestaw medyczny Uwaga Słuchowa PRO

Dedykowany notebook wraz z instalacją

Dedykowany notebook wraz z instalacją

Listwa zasilająca

Listwa zasilająca

DP 8903

39 620 zł

DP 8903NOTEBOOK

3 844 zł

DP 8903LISTWA

31 zł

DP 8090NOTEBOOK

DP 8090LISTWA

Opaski frotte 4 szt

Opaski frotte 4 szt
DP 8903OPASKI

7 zł

Audiometr medyczny
DP 8903AUDIOMETR

sklep.nowaszkola.com

DP 8090

6 400 zł
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DP 8090OPASKI

39 620 zł

3 844 zł

31 zł

7 zł

Harmonijny rozwój. Zestaw
PN 0072

Przyroda i czas
2900 zł

Twórczość i konstrukcje
Zmysły i ruch
Poznawanie i rozumienie
Przyroda i czas
Ekologia i środowisko
Słowa i znaki
Liczenie i porównywanie

• kar ty pracy: kolorowanki – jezioro, las, ąka, li cie i owoce,
zwierz ta i ich dzieci, zwierz ta i gniazda.
• gra wielkoformatowa „Pory roku” – uk adanie kalendarza
rocznego

490 zł

Gry interaktywne zawierają ćwiczenia swobody wyrazu
plastycznego, sprawności grafomotorycznej, oswajając
z tablicą multimedialną, zapoznają z podstawowymi
kategoriami plastycznymi: kształtem, kolorem, wzorem.
Ćwiczą wyczucie rytmu, koordynację, koncentrację uwagi, współpracę w grupie.
• kar ty pracy: wycinanka-uk adanka geometryczna, wyraamy emocje: „Paluszek-pacynka”, „Co z tego wyjdzie?”,
„Maska zwierzaczka”, „Robimy kotka”;
• gra wielkoformatowa „Miasto” – zawiera kar tony przedstawiające ulice, zakr ty, skrzy owania oraz budynki
miejskie.

Ekologia
PN 0053

490 zł

Gry interaktywne ćwiczące percepcję wzrokową oraz
koordynację dźwiękowo-wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, współpracę w grupie
• karty pracy: „Znajdź ró nice”, „Znajdź gwiazdki”, „Znajdź
trójkąty”, „Znajdź kó ka”, „Po ącz podobne fili anki”, „Po ącz
podobne zwierzaki”
• gra wielkoformatowa „Kierunki i kolory” – polega na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na pod odze kartonów z rysunkami prawych oraz lewych d oni i stóp w ró nych kolorach

• kar ty pracy: „Mapa pogody”: jesie , zima, lato; „Co jest
ro lince potrzebne do ycia? ”, „Karmimy zwierz ta zimą”,
„Ekologia w lesie”, „Ekologia w domu”
• wielkowymiarowa gra ekologiczna „Segregacja mieci” –
dzieci budują cztery makiety pojemników z za ączonych
kolorowych pokry wek oraz tasiemek symbolizujących
obj to pojemnika

Słowa i znaki

PN 0051

Harmonijny rozwój
Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstronny rozwój
dzieci w wieku 5–7 lat. Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele
wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela
programu nauczania. Wszystkie elementy zestawu wykorzystują

naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie,
eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując
też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje
metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku
(multi-touch) tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci
jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Deﬁcyty rozwoju

490 zł

Gry interaktywne ćwiczące umiejętność współzawodnictwa i współpracy, klasyfikowania, koncentrację uwagi;
świadomość kolejności zdarzeń oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, dedukcji.
• kar ty pracy: owoce i warzy wa, zwierz ta le ne i domowe,
ko a i wielokąty; wycinanki-uk adanki, uk adanie historyjek
• gra wielkoformatowa „Sklep” – pozwala na wiczenie
umiej tno ci klasy fikowania na przyk adzie typowej ofer ty
sklepu spo ywczego
• kar tonowe monety - wiczenie podstawowych dzia a
matematycznych

46

490 zł

Rozumienie relacji znaczeniowych między słowami
i znakami, budowy zdania oraz języka symbolicznego, ćwiczenia oddechowe w zakresie wpływającym
na sprawność mowy, koncentracja uwagi, współpraca w grupie.
• kar ty pracy: „ ó w w labiryncie”, „Myszki w labiryncie”;
„Skacząca abka”, „Literki”, „Znajdź takie same misie”,
„Znajdź takie same pranie”
• gra wielkoformatowa „S owa, litery, wyrazy” – rozpoznawanie liter oraz czy tanie globalne.
• litery z polskimi znakami diaktry tycznymi
• scenariusze zabaw

Liczenie i porównywanie
PN 0055

Poznawanie i zrozumienie

490 zł

Rozwijanie świadomości ekologicznej, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, umiejętności współpracy w grupie, rozumienie złożoności i różnorodności ekosystemów

PN 0054

Zmys ły i ruch
PN 0050

490 zł

Rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi
zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, stosownych ubiorów, różnorodności środowisk
oraz związanych z nimi zagrożeń. Rozwijanie percepcji
i analizy wzrokowej, współpracy w grupie, koordynacji
wzrokowo-ruchowej.

Twórczość i konstrukcje
PN 0049

PN 0052

490 zł

Ćwiczenie umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów
równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego, współpraca w zespole,
koncentracja uwagi.
• kar ty pracy: „Po ącz od najmniejszej liczby do najwi kszej”; „Po ącz równoliczne”, „Od najmniejszego owocu
do najwi kszego”, „Od najkrótszej kredki do najd u szej”,
„Desenie na robaczku”, „Ciągi owoców”
• gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” polega na dopasowy waniu kar tonów reprezentujących te same liczby; inne
zabawy: uk adanie liczb i zbiorów w kolejno ci oraz porówny wanie zbiorów, uk adanie i uzupe nianie dzia a
• scenariusze zabaw

sklep.nowaszkola.com
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Strategia bezpieczeństwa
Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa
Uzależnienia Szkoła Podstawowa 7-15 lat
PN 0078

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.
Szkoła Podstawowa. Uzależnienia, Problemy
Emocjonalne, Przemoc i Agresja.
PN 0059

890 zł

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie uzależnień, problemów emocjonalnych, przemocy i agresji, z akcentem na kształtowanie sześciu kluczowych
kompetencji psychologicznych i społecznych uczniów: funkcjonowanie w
grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzenia sobie
z emocjami, samooceny, samoregulacji. Kompetencje te obejmują szereg
szczegółowych umiejętności, które pozwalają na dokonywanie przez
dziecko właściwych wyborów w ramach interakcji społecznych i umożliwiają znajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, a w dorosłym
życiu właściwe pełnienie różnorakich ról społecznych. Program obejmuje
problemy z zakresu agresji i przemocy, problemy emocjonalne i wszelkie
formy uzależnień w zakresie właściwym dla uczniów szkoły podstawowej,
z wewnętrznym podziałem materiałów i działań stosownym do przemian
psychologicznych i społecznych. Zestaw zawiera wskazówki i gotowe materiały przygotować szkolne procedury, plany i regulaminy. Wyposaża
współpracujących pedagogów w skuteczne narzędzia, w tym również
kompletne materiały i scenariusze szkoleń dla nauczycieli. Zapewnia kadrze pedagogicznej umiejętność rozpoznawania sygnałów zagrożeń oraz
wyposaża w narzędzia diagnostyczne pozwalające skutecznie wykrywać
pojawiające się w szkole lub w jej otoczeniu problemy.

390 zł

Program pozwalający wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów szkół podstawowych. Pomaga
w uświadomieniu mechanizmu powstawania uzależnienia, rozpoznawaniu
symptomów oraz właściwego reagowania. Adresowany jest do dyrektorów
placówek, pedagogów i psychologów i nauczycieli. Materiały dostarczają
wiedzy na temat uzależnienia, jego faz, czynników ryzyka, metod rozpoznania oraz sposobów pomocy dla ucznia i jego rodziców w poradzeniu sobie
z uzależnieniem oraz budowaniu zdrowej i silnej osobowości młodych ludzi.
„Uzależnienia” zawierają komplet materiałów potrzebnych szkole do zapobiegania i reagowania na uzależnienia: opis obowiązków prawnych oraz
propozycje tworzenia programu zapobiegania uzależnieniom w szkole,
schematy procedur, poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne i materiały do wewnętrznych szkoleń, formularze diagnostyczne, scenariusze
i materiały na lekcje wychowawcze – prezentacje multimedialne, karty pracy;
scenariusze i materiały na spotkania z rodzicami – m.in. ulotki informacyjne.
Zestaw zawiera:
• p yt CD z 40 dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z mo liwo cią u ycia ich na ekranie i wydruku
• wydrukowane, kolorowe ulotki dla rodziców - 4 wzory po 30 szt.
• plakaty dla uczniów - 4 wzory po 2 szt. w formacie A3
• formularze diagnostyczne do wygodnego kopiowania

Zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę oraz rodziców
w obszarach związanych z bezpieczeństwem w szkole oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów.
Dokumenty można wydrukować i w łatwy sposób przeszukiwać.
Zbiór został podzielony został na trzy moduły, materiały do zajęć profilaktycznych i interwencyjnych z uczniami i rodzicami, profesjonalne narzędzia diagnostyczne oraz program terapeutyczny
do prowadzenia zajęć wychowawczych, wywiadówek z rodzicami
oraz zajęć terapeutycznych z zakresu socjoterapii i psychoedukacji.
Dodatkowo dołączono: plakaty dla uczniów, ulotki informacyjna dla rodziców, formularze diagnoz z obliczaniem wyników.
Program jest oparty na koncepcji socjoekologicznego podejścia do zjawiska
zaburzeń zachowania i polega na: organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności,
profilaktyce i niedopuszczaniu negatywnych zjawisk i zachowań, diagnozie,
oraz wsparciu procesu terapeutycznego - terapia skoncentrowana jest na deficytach sześciu kompetencji: funkcjonowaniu w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzeniu sobie z emocjami, samoocenie, samoregulacji.
Tematy: Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy; Rozpoznawanie symptomów skłonności do agresji; Budowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi
postaw prospołecznych; Stawianie granic oraz stosowanie reguł i norm.
• licencja otwarta dla placówek edukacyjnych

Problemy emocjonalne 13-15 lat

Zestaw zawiera: płytę CD z elektronicznymi dokumentami, również
z możliwością ich edycji i druku:

PN 0076

•
•
•
•
•
•

PN 0077

900 zł

Przemoc i agresja 13-15 lat

poradniki dla nauczycieli i dyrektora
schematy procedur, scenariusze szkole nauczycieli
materia y dla pedagoga, w tym kwestionariusze diagnostyczne
scenariusze spotka z rodzicami i lekcji wychowawczych
prezentacje multimedialne, plakaty - 13 szt., ulotki - 180 szt.
W sensie prawnym odpowiada na wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. Dz.U.
2013 nr 0 poz. 532 o udzielaniu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

900 zł

Problemy emocjonalne 7-12 lat
PN 0057

900 zł

Przemoc i agresja 7-12 lat
PN 0058

Deﬁcyty rozwoju
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900 zł
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Deﬁcyty
społeczno-emocjonalne
49-68
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Emocje
Uświadomienie sobie odczuwanych emocji
oraz umiejętność rozpoznawania każdej
z nich, ułatwia dziecku zrozumienie własnych reakcji, pomaga uporać się z nimi
i rozwija umiejętności komunikacyjne.
Dział emocje, to miejsce, gdzie zgromadzone są wszystkie nasze produkty, odwołujące się do uczuć i nastroju. Znaleźć można tutaj: pacynki, piłki, karty pracy, pufki,
szablony i stemple, posiadające 6 różnych
minek, z których każda przedstawia szczególny nastrój (radość, smutek, strach, złość,
zdziwienie, neutralność). Dzięki temu zaś,
że we wszystkich zestawach minki wyrażające konkretne emocje są identyczne,
a każdej z nich przyporządkowany został
jeden kolor, dziecko z łatwością będzie je
identyfikować.

Pufki
P
Pu
fk Emocje

Piłeczki Emocje

NS 18
1897

LG 0613

215 zł

• 6 szt.
szt w 6 kolorach, ka dy
przedstawia
inny nastrój
przed
• wym. r. 30 cm, gr 8 cm

50 zł

• 6 szt., r. 15 cm, do samodzielnego napompowania

Edukacyjne
pacynki Emocje
NS 2035

55 zł

• wykonane z filcu; wys. 25 cm,
6 pacynek Emocji: u miechni ta, smutna, przestraszona, z a,
neutralna, zdziwiona

Pacynki Emocje
NS 2034

92 zł

• wykonane z mi kkiej tkaniny z elementami pluszu; wys.
25 cm; 6 pacynek: u miechni ta, smutna, przestraszona, z a,
neutralna, zdziwiona

Jak się czujesz? Zestaw dywaników
HK 1323

192 zł

15 dywaników z wizerunkiem chłopca przedstawiających stany emocjonalne. Pomogą w wyrażaniu codziennych emocji, nauczą nazywania ich
oraz dyskusji na temat okoliczności, w jakich mogą one nam towarzyszyć.
• 15 dywaników antypo lizgowych o wym. 29 x 29 cm

Deﬁcyty społeczno-emocjonalne

50

Karty do kostki z kieszonkami
Kostka z kieszonkami
Kos
NS 1887

94 zł

Na każdej
k
ściance znajduje się kieszonka z przezroczystego tworzywa.
szon
Kostka może służyć do zabaw językoKostk
wych, matematycznych lub losowych
wych
w za
zależności od rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach.
czon

-1

-2

NS 1886W

• d . boku 20 cm, lekki sze cian
z pianki, obszyty trwa ą tkaniną
PCW
PC

29 zł

• 24 szt.; wym. 11 x 11 cm; 4 zestawy
kart: emocje, kolory, u amki, kropki

NS 4201

• 24 szt.; 4 zestawy kart: wiczenia
fizyczne, symbole z kolorami, owoce,
oraz kropki; wym. 11 x 11 cm
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Szablony Emocje

Stemple Emocje
DN 2634

NS 0914

42 zł

19 złł

• 6 wzorów o wym. 15 x 15 cm; rado ,
z o , strach, smutek, zdziwienie, neutralnyy

• 6 szt. Wym. 6,5 x 7 cm rado , z o ,
strach, smutek, zdziwienie, neutralny

Odreagowuję złe
emocje. Plakat

Moje emocje. Pomoc
dydaktyczna

NS 0386

NS 0393

18 zł

• wym. 50 x 70 cm

Moje emocje.
Plakat
NS 1102
• plakat polsko-angielski
• wym. 50 x 70 cm

34 zł

62 zł

W tej grze dzieci uczą się wyrażać i nazywać emocje oraz szukają synonimów
danej postawy. O tym, czy dziecko jest
w stanie poprawnie wyrazić i nazwać
to co czuje, decyduje zakres słów. eby
umożliwić precyzyjne nazywanie emocji
proponujemy poszerzać dziecięcy słownik bierny i czynny o wyrażenia opisujące emocje.
• 6 du ych zdj z emocjami na twarzach
dzieci w formacie A4, tafelki opisujące emocje: 6 ma ych po 10 szt. o wym. 10 x 3 cm,
oraz 6 du ych o wym. 21 x 4 cm, ka dej
emocji odpowiada w a ciwy kolor np. czerwony – z o , ó ty – rado , itd.; instrukcja
z propozycjami zabaw

sklep.nowaszkola.com
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-3
29 zł

NS 4205

29 zł

• 24 szt.; 4 zestawy kart: zabawki, pacynki rodzina, wi ta Bo ego Narodzenia i emocje;
j ; wym.
y 11 x 11 cm

1 Memory Humory
AG 0002

33 zł

Podróż do świata ludzkich uczuć i emocji. Gra najlepiej sprawdza się przy 2 graczach.
• w zestawie 48 twardych plakietek o wymiarach
7,5 x 7,5 cm

2 Dopasuj kolorami. Puzzle
edukacyjne
PI 9112

32 zł

3-elementowe puzzle do nauki kolorów oraz przyporządkowania ich do odpowiednich przedmiotów w tym
samym kolorze: 1. dany kolor z zabawną minką (emocje), 2. przedmioty w różnych kolorach, 3. czarno-biały kontur innego przedmiotu. Części należy połączyć.
• 12 kolorów; 36 kartonowych elem.; od 3 lat

3 Zabawne kształty
PI 9114

Emocje

1

LA 6006

2

• 48 zdj

205 zł
o wym. 14 x 19,5 cm

28 zł

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.
• 12 podstawowych kszta tów, oraz 132 inne wyjątkowe kombinacje!
• 24 kartonowe elem.; od 3 lat

Emocje i uczucia
PP 8401

3

57 zł

• 24 zdj cia o wym. 21 x 15 cm

4 Twarze i uczucia
VO 7571

77 zł

Twarze o różnych emocjach.
• 3 podstawowe twarze w ró nych kolorach,
(10 x 10 cm), 18 wicze (6 w rzeczywistym rozmiarze, 12 mniejszych), 18 przezroczystych arkuszy
(10 fryzur, 6 emocji i 2 akcesoria); od 5 lat

5 Gra Ekspresje
GU 1351

122 zł

Gra polega na układaniu twarzy zgodnie ze wskazaniami z wyrzucanych kostek. Rozwija umiejętność
wyrażania i rozpoznawania emocji.

4

5

Wyrazy twarzy
PP 8420
• 48 zdj

• 18 drewnianych tabliczek (6 – oczy, 6 – w osy, 6 –
usta), z których mo na u o y 6 twarzy wyra ających
emocje; 3 drewniane kostki z rysunkami cz ci twarzy

Deﬁcyty społeczno-emocjonalne
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57 zł
o wym. 10 x 15 cm

Puzzle drewniane

   ść  ż       ż     
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• do wyczerpania zapasów

ł

1 Niepełnosprawność.
Czerwona piłka

1

2

WT 0181

2 Pomagam innym.
Karmię dziecko
WT 0205

3 Pomagam innym.
Karmię psa

3

4

WT 0207

4 Złe zachowania.
Zastraszenie
WT 0202

5 Złe zachowania. Bójka
WT 0203

6 Złe zachowania.
5

6

7

Plotkowanie
WT 0201

7 Złe zachowania. Kradzież
WT 0200

Kolekcja edukacyjnych puzzli, poruszających ważne
tematy takie jak: tolerancja, niepełnosprawność, wzajemna pomoc oraz akceptacja samego siebie i innych.

Kaktus emocje
WP 0002

445 zł

Nakładanka kaktus wprowadzi
zi
dzieci w świat emocji, kształtów
w
i dobrej zabawy. Zwiększa koorordynację ruchów, uczy wyobrażeenia przestrzennego oraz ćwiczy
zy
logiczne myślenie.
• dwustronne elementy w 2 kolorach,
h,
wym. kaktusa wys. 41 cm, podstaawa 31 cm; 6 dysków w 2 kolorach;
h;;
wym. ca o ci 31 x 31 x 41; od 12
2
mies.; wyk. z wysokiej jako ci twoo-rzywa sztucznego

8

9

10

• wym. 29 x 21 x 1 cm; 16 elementów
• do wyczerpania zapasów

8 Złość

11 Lęk

9 Zaskoczenie

12 Smutek

10 Zły nastrój

13 Radość

WT 0594

WT 0595

11
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13

WT 0593

ł

WT 0592

WT 0591

WT 0590

Pacynki

1

2

4

5

3

Rodzina
Mama, tata, dziadek, babcia, brat i siostra. Postaci pozwalają zainscenizować ulubione bajki, lepiej zrozumieć otaczający świat i umocnić więź z wychowawcą.
Dzieci tworzą własne rodzinne historyjki, które mogą
się okazać istotnym źródłem informacji dla opiekuna,
oraz świetną zabawą pomocną w przełamaniu nieśmiałości, komunikacji oraz w nauce języków obcych.
• wym. 25 cm

1

Mama

2

Tata

3

Syn

NS 2017
NS 2018
NS 2019

4

Dziadek

5

Babcia

6

Córka

6

NS 2021
NS 2022
NS 2020

ł
7

Pacynki Rodzina. Zestaw
NS 2023

105 zł

• 6 szt.: mama, tata, syn, dziadek, babcia, córka

7
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Dzieci

Emocje

NS 2034

92 zł

• wykonane z weluru

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.
• wym. 25 cm; 6 pacynek

         
 ę      ł ę  
  ą  ś   
  ęż      
ż    ę  
       
ę    ą ą   
      ś
   ł   ś ł ś

Edukacyjne
NS 2035

55 zł

• wykonane z filcu

uśmiechnięta

zdziwiona

naturalna

Zawody
NS 2062

252 zł

Zestaw pacynek przedstawiających najpopularniejsze zawody.
• 14 szt., wys. 25 cm; wykonane z filcu

policjant

żołnierz

strażak

pilot

nauczycielka

mechanik

prawnik

listonosz

lekarz

fryzjer

pielęgniarka

kucharz

inży nier

ogrodnik
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przestraszona

zła

smutna

Stroje
regionalne
NS 2064

199 zł

Pacynki przedstawiają kobietę i mężczyznę z różnych regionów Polski ubranych w charakterystyczne stroje ludowe.
• 12 szt., wys. 25 cm, wykonane z filcu i mi kkich tkanin

łowicki

kujawski

podhala ski

kurpiowski

kaszubski

krakowski

acja
e d uk

n al
regio

na

owanie strojów
wierne odzwor
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mienności
do omawiania od
kulturowych

Dzieci świata
NS 2063

199 zł

Zestaw pacynek przedstawiających kobietę i mężczyznę
określonych narodowości. Ilustrują charakterystyczne cechy wyglądu postaci z różnych zakątków świata. Pomocne podczas zajęć geograficznych, omawianiu tematów
o tolerancji i odmiennościach kulturowych.
• 14 szt. (7 par), wys. 25 cm, wykonane z filcu

para azjatycka

para eskimoska

para india ska

para europejska

para afryka ska

para indyjska

do zaj

geografi
cznych

para arabska
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Duże pacynki edukacyjne

Krasnal
AB 0003

Samanta
249 zł

• w plecaku Krasnala znajduje si : 10 kart muchomorów
z ró ną ilo cią kropeczek, 10 kart z liczbami od 1 do
10 oraz 10 etonów, elementy mo na mocowa do d oni
lalki za pomocą rzepów, wym. 85 cm

AB 0001
• posiada zestaw liter, wym. 70 cm

Jaś
199 zł

AB 0002

Walizka strojów.
Policjant, lekarz, strażak
AB 4525

199 zł

• posiada zestaw cyferek od 0 do 10, wym. 70 cm

65 zł

Rozkładana, miękka walizka zawiera stroje: lekarza,
policjanta i strażaka, idealnie 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 roz o eniu: 75 x 67
cm, 30 elem.

Deﬁcyty społeczno-emocjonalne
ł
j
l
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Maskotki
Misie siedzące. Zestaw
NS 2041

75 zł

Zestaw 4 siedzących pluszowych misiów.
• wym. 16 cm, 24 cm, 27 cm i 32 cm.

Miś siedzący 16 cm
NS 2037

17 zł

Miś siedzący 24 cm
NS 2038

22 zł

Miś siedzący 32 cm
NS 2040

27 zł

Miś siedzący 27 cm
NS 2039

Królik
Królik
NS 2059
• wys. 50 cm, wiek: od 6 mies.

24 zł

Kot
37 zł

NS 2060

39 zł

• wys. 70 cm, wiek: od 6 mies.
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Żaba
NS 2055

15 zł

Miękka żabka na końcach łapek oraz w tułowiu posiada ziarenka grochu – dostarcza wrażeń sensorycznych stymulujących
zmysł dotyku.
• wys. 15 cm, wiek: od 6 mies.

Kotek
NS 2057

19 zł

Miękka, miła w dotyku i łatwa do chwycenia w rączki przytulanka.
• wys. 25 cm; wiek: od 6 mies.

Szop
NS 2058

19 zł

Przytulanka przyjemna w dotyku. Kontrast
czerni i bieli przyciąga uwagę maluchów,
a cienkie łapki i miękki ogon ułatwiają jej
chwytanie.
• wys. 26 cm, wiek: od 6 mies.

Kostki owocowe
NS 2116

249 zł

Zestaw miękkich, kolorowych kostek z aplikacjami owoców. Duże i lekkie klocki nadają się
do układania wież i piramid oraz ćwiczenia precyzjnego rzucaniania i chwytania.
• 6 szt. z pianki pokry tej mi kką tkaniną frot te; wym. d . boku 15 cm; zdejmowane pokrycie mo na pra w pralce w temp. do 40 st. C.; od 6 mies.
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Historyjki obrazkowe

Zestaw kart do układania obrazków wg logicznego ciągu
zdarzeń, a następnie opowiedzenie danej historyjki.

1

Odwagi! Sytuacje lękowe
SH 1055

118 zł

Historyjki obrazkowe ułatwiające poprzez rozmowę radzenie sobie z problemem strachu (lęk przed: ciemnością, psami, skokami przez kozła, dentystą,
pozostaniem samemu, burzą, pająkami) i sposób rozwiązania problemu.
• 75 obrazków o wym. 9 x 9 cm

1

2

2

Pepi i jego przygody
SH 2055

112 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

3

Kolejność zdarzeń
342 280

184 zł

Pomoc dydaktyczna, do ustalania chronologii wydarzeń (co się wydarzyło
później – co się wydarzyło przed, a co po) oraz ułożenie 4-elementowej
historyjki bez żadnej podpowiedzi.
• 52 zdj cia; 24 karty pracy (2,3 i 4 zdj cia); od 3 lat

4
3

4

Klocki fabuły. Zestaw do budowania własnych
historii
LR 0009

169 zł

Ilustrowane kostki przedstawiają różne postaci, czynności, obiekty i sytuacje. Pomagają w budowaniu opowieści przy użyciu pytań: kto?, jak? co?
Plansze z różną scenerią i karty ćwiczeń pomagają w tworzeniu historii.
• 18 ilustrowanych piankowych kostek,6 dwustronnych ilustrowanych plansz,
4 karty wicze ; wiek: 5+

i co później?
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

5
5

6

Część 1
SH 1201

157 zł

6

Część 2
SH 1202

157 zł

opowiedz mi…
Zestawy historyjek obrazkowych, które wspomagają dzieci w odkrywaniu,
uczeniu się i mówieniu. Karty muszą być ułożone w odpowiedniej kolejności. Mechanizm samokontroli umieszczony na tylnej części obrazka
pomaga odnaleźć rozwiązanie.
• w zestawie 30 kart o wym. 15 x 15 x 0,1cm (6 historyjek po 5 kart); wiek: 4+

7
7

8
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Nagłe wypadki
BU 1080

199 zł

8

Odpowiedzialność
BU 1090

199 zł

Drewniane układanki

W łazience

Uczą skupienia uwagi i koncentracji oraz zachęcają
do opowiadania historyjek, dzięki czemu rozwijają
słownictwo oraz pobudzają wyobraźnię dziecka.

387 159
• 12 elem.

U lekarza
36 zł

387 160
• 16 elem.

W ogrodzie
36 zł

387 155

36 zł

• 8 elem.

• od 3 lat;; podstawa
p
zawiera rysunek
y

Miękkie puzzle
Zestaw miękkich, cichych oraz bezpicznych puzzli
z plastikową ramką. Ramka posiada wyżłobienia
ułatwiające wyjmowanie puzzli.
• wym. ramki: 30 x 22,5 cm x 3
• odporne na wod , wiek 3+

ę            ą
ą 
   
 ą ę  ś     ł
 ł    ą  ć ę    ł 
  ą  ż ć          
 ł       ą    ż     ą
   fl  

Szkoła
LP 0047

149 zł

Przedstawiają czynności z zajęć w szkole.
• ilo

elem. 15 x 3

Życie
Ży
i codzienne
LP 0048

149 zł

Przedstawiają czynności z dnia codziennego w:
łazience, kuchni oraz sypialni.
• ilo

elem. 6 x 3
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1

Sekwencje zdarzeń
NS 4206

29 zł

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

Co się wydarzyło?
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

2

Część 1

4

Historie obrazkowe o domu

PP 3121

69 zł

3

1

Część 2
PP 3122

342 346

69 zł

189 zł

Pomoc logopedyczna, która wspomaga naukę budowania zdań z wykorzystaniem liczebników porządkowych. Praca polega na zrozumieniu
krótkich opowiadań w celu ich streszczenia i uporządkowania w kolejności chronologicznej.
• 1 plansza obrazująca dom (wym. 47 x 37 cm), 8 kart magnetycznych z ilustracjami ró nych pomieszcze domowych (wym. 15x15 cm/ 20x15 cm), 6
znaczków magnetycznych z postaciami dzieci (wym. 5,5 – 8 cm), 12 magnetycznych etonów w 4 kolorach (zielony, czerwony, ó ty, granatowy)
z numerami od 1 – 3 (wym. 2 cm), 1 podr cznik dla nauczyciela; wiek: 4+

5

2

3

4

5

Dźwiękowe opowieści
342 347

215 zł

Zestaw dźwiękowych opowieści, który pomaga dzieciom wzbogacać
słownictwo, uczy budowania narracji, rozpoznawania i nazywania
dźwięków, poprzez odnajdywanie wskazówek zawartych w różnych
scenkach. Ponadto rozwija umiejętność ustalania kolejności wydarzeń
w opowiadaniu. Zestaw porusza dwa tematy: dzień w szkole i pory
roku. Niniejsza pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy indywidualnej, a także do zajęć w grupach.
• 8 kartoników ze scenkami: 4 serie kolejnych obrazków tematycznych; 4
lub 5 obrazków (wym. 29,7 x 21 cm), 36 obrazków przedstawiających
kolejno zdarze (wym.15 x 12 cm), 1 p yta CD, 1 podr cznik dla nauczyciela; wiek: 5+

6

Mój dzień. Puzzle edukacyjne
MM 4002

45 zł

Różne pory dnia oraz charakterystyczne czynności.
• 40 elem.; 4 uk adanki o d ugo ci 65 cm i szer. 10,5 cm

6
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Gdzie kto mieszka?
PP 1446

74 zł

Celem gry jest dopasowanie zwierzątka do miejsca
jego zamieszkania.

Zwierzaki i ich przysmaki Puzzle

Małe, większe, największe

AG 0028

AG 0029

27 zł

• 24 puzzle (12 obrazków)

PP 8410

AG 5635

35 zł

Układanie kolejności (od najmniejszego do największego).

Gra polegająca na dopasowywaniu kształtów postaci do cieni.

• 40 elementów (8 kompletów po 5 puzzli).

• 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

• 12 domków (wym. 10 x 10 cm) i zwierząt ( r. 8 cm)

Sortowanie i klasyﬁkacja

Czyj to cień. Układanka
26 zł

Ślady i faktury zwierząt. Puzzle
112 zł

PI 9117

45 zł

Puzzle do sortowania i budowania pojęć matematycznych.

Należy dopasować ślady łap, skórę lub futro do odpowiedniego zwierzaka.

• 250 puzzli (2,2 x 2,2 cm), od 3 lat

• 72 elem.; puzzle wykonane z kartonu; od 5 lat

Jaki to miesiąc?
MM 3602

45 zł

Zapoznaje dzieci z kalendarzem, i uczy miesięcy na podstawie zmian
w przyrodzie i symboli.
• 36 elem.; wymiar jednej ilustracji po z o eniu: 10 x 15 cm; nazwy miesi cy równie w angielskim

Zawody. Karty edukacyjne
337 229

128 zł

Rysunki dotyczące zawodów: postaci, miejsca pracy, stroju i narzędzi pracy.
• 95 kart o wym. kart 12 x 8 cm w pude ku z magnetycznym zamykaniem, wiek: 4+
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Gry
Kształty

Oko rysia

BU 2414

90 zł

ED 0382

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

112 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.

• 41 kolorowych drewnianych etonów ( r. 3,5
cm); 3 kostki z kszta tami; plansza z tkaniny ( r.
45 cm); od 4 lat

• r. planszy 64 cm; 300 kartoników (wym. 3 x 3
cm); 18 etonów; 1–6 graczy

Gry
kami
z cukier
n

a
ze g
ostr
p
s
a

oś
wcz

Celem jest zebranie jak największej ilości cukierków w wyznaczonym
czasie. Każdy kolejny gracz szuka cukierka w kolorach wyznaczonych
przez rzut trzema kostkami. Gra rozwija spostrzegawczość i ćwiczy refleks.

Cukierki
BU 2408

92 zł

• plansza z tkaniny o r. 45 cm; 3 kostki z kolorami; 41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 7 x 2,5 cm; od 4 lat

Cukierki XXL
BU 5511

249 zł

• plansza z tkaniny o r. 100 cm; 3 kostki z kolorami; 41 kolorowych drewnianych cukierków o wym. 13 cm; od 4 lat

sklep.nowaszkola.com

65

Sokole oko

Bystre
t oczko.
k 7 gier
i

AG 5475

33 zł

Zgadnij
Z
d ij co tto??

AG 4584

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.

67 zł

Gra na spostrzegawczość, której celem jest odszukiwanie na dołączonych
planszach takiego samego obrazka jak wylosowany.
• 7 wariantów zabaw; w zestawie: 210 elementów z tekturowymi obrazkami o wym. 4,2 x
4,2 cm oraz 4 dwustronne tekturowe plansze o wym. 20 x 33 cm; 1–8 graczy; wiek 3+

• 4 dwustronne plansze (23,6 x 16 cm); 140 etonów (2,8 x 2,8 cm)

BU 2310

85 zł

Gra na spostrzegawczość. Na drewnianej konstrukcji o podstawie z lusterek należy położyć okrągły kartonik obrazkiem do dołu, a następnie
obracając konstrukcją, odgadnąć, co się na nim znajduje. Nie jest to proste, bo w jednym momencie widoczna jest tylko jedna ćwiartka rysunku.
• drewniana sk adana konstrukcja o wym. 14 x 14 x 10,5 cm; 60 kart z rysunkami
oraz 5 sucho cieralnych kart o r. 10 cm; pisak; liczba graczy: 2–4; wiek: 4+

Skojarzenia
NS 0492

42 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.
• 40 elementów (20 par); od 3 lat
• w j zyku polskim i angielskim

Ścianka oddzielająca
TG 1014

112 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.

Przeciwieństwa
NS 0493

42 zł

• wym. cianki: 117 x 32cm
• wym. wydzielonej powierzchni: 32 x 32 x 32 cm
• Dost pna w kolorze zielonym lub niebieskim, kolor wysy any losowo

Deﬁcyty społeczno-emocjonalne
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Odnajdź kształty i kolory. Układanka eduk
edukacyjna

Topologia. Gra edukacyjna

DJ 8355

DJ 8354

74 zł

Co, gdzie jest?
67 zł

Gra wspiera naukę rozpoznawania figur geometrycznych i orientacji
w kolorach poprzez odnajdywanie ich na obrazku a następnie zaznaczanie na tablicy.

Uczy określania położenia obiektów w przestrzeni. Dziecko określa umiejscowienie zwierząt w odniesieniu do obiektów na obrazku a następnie
oznacza je żetonami na planszy. Dołączony także klucz odpowiedzi.

• drewniana plansza o wym. 20 x 20 cm, 12 gwiazdek i 20 obrazkowych
kart o wym. 17 x 17 cm, wiek: 4+

• 20 dwustronnych kart o wym. 17 x 17 cm; 1 drewniana plansza o wym. 20 x 20 cm;
5 drewnianych etonów o r. 2,5 cm; wiek 4+; wym. opakowania 21,5 x 21,5 x 3 cm

PP 3111

47 zł

Połączeniu
ł
obiekt
b k z odpowiednim
d
d
miejscem na planszy.
l
• plansza o wym. 37 x 48 cm; 36 kartoników – co stanowi 3 ró ne gry do
zabawy

Gdzie jest piesek? Przyimki miejsca
PP 8422

57 zł

Duże plansze przedstawiają pieska w różnym położeniu względem jego
go
domku. Karty z napisami w języku angielskim.
• 14 plansz A5 14 kart z napisami, (wym. 6,5 x 2 cm), 2 psy o wys. 20 cm,
m,
buda o wym. 41 x 28 cm

Gdzie jest Monty?
BU 2420

82 złł

Odwzoruj położenie kota względem przedmiotów znajdujących się w jego
otoczeniu, zgodnie z jednym z 34 obrazków, posługując się klockami lub
opisem słownym.
• drewniane figurki: dywan 20 x 16 x 0,5 cm, ó ko 12 x 4,5 x 7,5 cm i kot 4,5 x
4,5 x 1,2 cm oraz pluszowa ko dra i poduszka; 34 plakietki ze zdj ciami o wym.
5,5 x 5,5 cm; drewniana kostka; liczba graczy: 2–5; wiek: 4+

sklep.nowaszkola.com
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Topologia warsztat
342 231

184 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 pude kiem; od 3 lat

Multimedia

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo
IM 0020

27 zł

Renata Wiącek. Program terapii i wspomagania rozwoju w formie scenariuszy zawierających liczne, ciekawe zabawy i pomysły do pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
• A5, 90 str.

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia
badawcze w terapii pedagogicznej
IM 0082

41 zł

Joanna Tomczak, Renata Ziętara. Kwestionariusz diagnozy podzielony na
9 części. Każda część kwestionariusza dotyczy innego istotnego zagadnienia koniecznego do właściwej diagnozy zaburzeń przed rozpoczęciem
pracy terapeutyczno-reedukacyjnej. Wszystkie części zawierają szczegółowy instruktaż i odpowiednie narzędzia badawcze.
• format A4; 72 str.

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO v. 3.0
DP 1004

2 761 zł

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych
i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej
oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
Pakiet odpowiada ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program jest
propozycją dla pedagogów specjalnych, terapeutów, nauczycieli przedszkola (dzieci młodsze) logopedów, rodziców, jako narzędzie wspomagające wiele sfer oddziaływania terapeutycznego.
Oprogramowanie „WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO” działa na PC i
komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać
wspomagająco: 5 kategoriidodatkowych pomocy dydaktycznych - zestaw
zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart
pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także
4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).
• Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem
lub wg uznania terapeuty

Specjalistyczny program komputerowy, służący do wspierania terapii
dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Wersja domowa została
opracowana z myślą o rodzicach. Licencja umożliwia założenie indywidualnego profilu tylko jednemu użytkownikowi. Program składa się z 6 gier,
które wspierają naukę podążania za gestem, wskazywania kierunkiem
głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu. Każda z gier ma 4 poziomy
trudności i może być obsługiwana za pomocą interfejsu ruchowego, ekranu dotykowego i myszki.
• opakowanie zawiera klucz sprz towy (USB) z instalatorem programu oraz
podr cznik u ytkownika; wiek: 3 lata; 6 gier: Katastrofa kosmiczna, Grzechotki, Kot w pudle, Zabawa w chowanego, Karmienie zwierzątek, Sklep;
wymagania: Windows 7 lub nowszy, Intel Core i3,2GB RAM, 1GB wolnego
miejsca na dysku, karta grafiki klasy Intel(R) Graphics Mobile 965 Express
z 128 MB pami ci i wsparciem dla DirectX 10 lub 11, karta dźwi kowa; kamera internetowa (wbudowana lub zewn trzna), ekran dotykowy

Wersja dla terapeutów
AZ 0001

Tablet
DP 1004TABLET

Autilius Wspólna uwaga.
Wsparcie terapii autyzmu

738 zł

Wysokiej jakości TABLET Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe.
• tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD

599 zł

• wersja wielostanowiskowa

Wersja domowa
AZ 0002

359 zł

• wersja jednostanowiskowa

Deﬁcyty społeczno-emocjonalne
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04
Wybitne
uzdolnienia
69-80

Gry

Tempo

Flagi pańtsw. Memory
AG 3563

34 zł

Od Helu do Wawelu

GR 0023

76 zł

Polega na odnajdywaniu par, dzięki zapamiętywaniu
miejsc położenia poszczególnych kartoników, ułożonych
flagami do dołu.

Gra wymaga kreatywnego myślenia, spostrzegawczości
i dobrego wyczucia czasu. Jest świetnym sprawdzianem
dla własnych zasobów słownictwa. Ponad 300 kategorii.

• 80 szt. kartoników o wym. 5,5 x 5,5 cm. Liczba graczy:
2-6 w wieku: 6+

• Ilo

graczy: 2-12 os., wiek 8-99 lat.

GR 0024

Gracze wcielają się w rolę podróżników, którzy mają na
celu określenie położenia miast i atrakcyjnych obiektów
względem siebie. Wszystkie miejsca znajdują się w Polsce. Sprawdź, jak dobrze znasz mapę Polski; kontroluj,
czy nie zabłądziłeś i wyrusz w niezwykłą podróż.
• Ilo

Owocowy ogród
NS 0399

99 zł

Gra polegająca na układaniu figurek owoców na tablicy
wg schematów z kart pracy. Zadaniem gracza jest przekształcenie układu przy jak najmniejszej liczbie ruchów.
• plansza do gry wykonana z solidnej drewnianej p yty z
16 polami o wym. 33 x 33 cm; 16 figurek: 4 jab ka, 4
truskawki, 4 winogrona, 4 banany; 24 karty pracy o wym.
23 x 11 cm; wiek 5+

graczy 2-6 os., wiek 10-99 lat.

Mastermind. Drewniana gra logiczna

Minimózg

GK 0180

IV 3002

110 zł

Odgadnij zaszyfrowany kod (kolory i ich kolejność) w jak
najmniejszej ilości tur.

EI 0008

69 zł

Tradycyjna gra w statki, która polega na zatopieniu wszystkich okrętów przeciwnika. W walizeczce znajdują się przegródki na pionki, a specjalna ścianka ustawiana pionowo,
uniemożliwia graczom podglądanie ułożenia okrętów.
• walizka, 2 zamykane, dwustronne palety, 2 komplety statków, 2 komplety ko ków czerwonych, 2 komplety ko ków
bia ych, instrukcja; od 6 lat

Pamięć 3D
52 zł

Odgadnij czterokolorowy kod ułożony przez przeciwnika.
• 96 pionków w 8 kolorach; wym. 29,5 x 15 x 3 cm

• drewniana tablica z ot worami o wym. 25 x 2 x 12,5 cm,
60 ko eczków w 5 kolorach, 20 ko eczków czarnych i 20
ko eczków bia ych, instrukcja, wiek: 7+

Wybitne uzdolnienia

Statki. Gra
45 zł

AL 0524

28 zł

Układanie kostek zgodnie ze wzorem na odsłoniętej karcie ze stosu „kart wzorów”. Gra jest świetnym treningiem
spostrzegawczości, pamięci i wyobraźni przestrzennej.
• 25 kolorowych kostek; 55 kart ze wzorami; klepsydra; 100
etoów; instrukcja; od 5 lat

70

Super 25 gier. Zestaw
AL 1570

Odkrycia. Poznać i zrozumieć siebie
44 zł

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

TL 1069

Quiz przyrodniczy
125 zł

Gra pomoże zrozumieć siebie, poznać swoje zachowania, reakcje na konkretne
sytuacje życiowe, poprawi komunikację interpersonalną, rozwinie umiejętność
uważnego słuchania.
• plansza do gry; 30 kart ilustrowanych; 4 karty do zadawania pyta ; 2 karty do indywidualnej historii; 4 pionki;kostka do gry; instrukcja

Quiz Encyklopedia dla malucha
AG 4843

Unia Europejska
33 zł

Quiz zawiera zagadki o przedmiotach i zjawiskach z codziennego życia człowieka.
• 100 dwustronnych kart z wierszowanymi zagadkami; plansza do gry o wym.
23 x 32 cm; 6 ró nokolorowych pionków; kostka do gry

AG 4850

33 zł

Zagadki przyrodnicze w formie wierszyków. Pasjonująca rozgrywka
na zasadach quizu.
• 100 kart z zagadkami o zwierz tach i ro linach w formie wierszy; plansza
do gry; 4 pionki; 2 okrąg e etony

Quiz Wszechświat

DR 0276

49 zł

AL 0584

46 zł

Odwiedzając stolice różnych krajów gracze zbierają flagi narodowe i zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat każdego z państw członkowskich.

Gra edukacyjna podczas której uczestnicy gry odpowiadają na pytania
z kart pytań i odpowiedzi, których tematem jest historia, budowa i funkcjonowanie Wszechświata. Zawartość pudełka:

• dwustronna plansza do gry; 4 pionki; kostka; 100 kar tonowych fl ag; 4 podk adki do uk adania fl ag; instrukcja; od 6 lat

• 49 kart py ta i odpowiedzi, 6 kart liter, plansza, 3 pionki, kostka, klepsydra,
notes, instrukcja; liczba graczy: 2–4, wiek: 10+

sklep.nowaszkola.com
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Warcaby i Chińczyk

Duży zestaw gier

NS 3019

Szachy szkolne drewniane
BB 0001

62 zł

31 zł

WD 0076

97 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.

Duży zestaw znanych wszystkim gier: szachy, warcaby, backgammon,
gra w kości, chińczyk, gra w karty.

Szachy i Warcaby

Szachy i Warcaby magnetyczne

• pude ko drewniane o wym. 27 x 27 cm; od 5 lat

• wym. 28 x 28 cm

Szachy i Chińczyk magnetyczny
TF 2718
• wym. 17 x 17 x 2,5 cm

32 zł

TF 4856

55 zł

• wym. 31 x 31 x 2,4 cm; drewniane

Wybitne uzdolnienia

TF 3810
• wym. 25 x 25 x 2 cm

72

27 zł
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Klocki GEO

Miniwaﬂe konstruktor

TL 1063

78 zł

Happy Cubes

MA 2288

249 zł

HC 0001

259 zł

Rozwijają umiejętność określania stosunków przestrzennych i wyobraźnię,
stymulują odbiór sensoryczny. Materiał ćwiczeniowy do pracy terapeutycznej.

Elastyczne klocki do tworzenia bardzo złożonych budowli oraz kształtów
o róznym stopniu trudności.

amigłówki przestrzenne rozwijające zdolności manualne i logiczne myślenie.
Stwórz trójwymiarowy model i przekształcić go w dwuwymiarową figurę.

• 7 bry w 6 kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, ó tym, fioletowym, bia ym i czarnym
• 70 przyk adów; wym. drewnianego pude ka 13,8 x 13,8 x 8 cm; wymiary
jednego klocka 3 x 3 x 3 cm

• 500 elem., 8 kolorów, wym. 1 elem.: 3,5 x 3,5 cm

• piankowe; 208 elem., 30 ramek, 26 dwustronnych kart pracy, 2 plansze, 4
poziomy trudno ci; instrukcja; wym.puzzla: 5x5x1cm; wiek: 5+

Klocki BIO

Klocki Igeo

TL 1062

46 zł

8 drewnianych prostokątów do ćwiczeń z książeczki, która zawiera zestaw
ćwiczeń z podziałem na cztery różne stopnie trudności.

Sudoku

GC 0001

189 zł

Dzięki magnesom można je dowolnie łączyć. Przydatne podczas zajęć matematyki, pobudzają wyobraźnię przestrzenną, uczą symetrii i geometrii.
• 3 podstawowe figury: kostka, walec i kula, podzielone na 8 równych cz ci
• 24 el., z drewna bukowego; wym. ok. 3 x 3 cm; 45 kart pracy (wym. 7 x 6 cm); wiek: 3+

DR 0349

99 zł

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.
• wym. 20 x 25 x 3 cm

Gra z lusterkami
Kółko i krzyżyk

Tres

BA 0151

TL 0045

44 zł

JG 2003
69 zł

Gra do trenowania myślenia
strategicznego. Zasady jak w
kółko i krzyżyk, ale rywalizacja
toczy się na trzech poziomach.

Gra strategiczno-przestrzenna
rozgrywana przez dwóch graczy. Wersja 3D pozwala bawić się
na 3 płaszczyznach: pionowym,
poziomym i ukośnym. Ciekawa
zabawa bez kartek i rysunków.

• drewniane pude ko (wym.: 14,5
x 14,5 x 9 cm) z podstawą, 24
krą ki: po 12 ó tych i czerwonych (wym. 3,5 cm), instrukcja;
2 graczy; wiek: 4+.

• plastikowa podstawa 28 kulek
(14 czer wonych 14 ó tych)

Wybitne uzdolnienia
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105 zł

Zadaniem gracza jest ułożenie za pomocą 2 kostek
i odbicia w lusterku identycznego wzoru, jaki jest na
wcześniej odkrytej karcie.
Zastosowanie w grze ,,odbicia lustrzanego” pozwala łatwo zrozumieć zasady
symetrii.
•

2 plastikowe lusterka
z podstawkami; 4 kostki ze
wzorami; 24 karty ze wzorami; 2-4 graczy; wiek: 6+

Dźwignie. Zestaw Morphun
MP 4112

Koła zębate
149
49 zł

MP 1104

Konstruuj proste mechanizmy, obserwuj, wyciągaj wnioski i poznawaj
zasady działania dźwigni.

259 zł

Koła zębate napędzają zegarki, samochody, samoloty i wiele popularnych maszyn. Konstruuj proste mechanizmy, obserwuj, wyciągaj wnioski
i poznawaj zasady ich działania z z nowym zestawem.

• 430 elem., 2 komplety kart pracy dla nauczyciela z 8 modelami i 2 zestawy
kart pracy dla uczniów z 8 modelami.

• 400 elem., 16 kszta tów, 2 komplety kart pracy z 12 modelami, 10 wielkoformatowych dwustronnych instrukcji

sklep.nowaszkola.com
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Matematyka

Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa
IV 3159

Domino zegarowe
329 zł

• Pakiet zawiera mi dzy innymi Binostat przeznaczony do demonstracji zagadnie z zakresu
rachunku prawdopodobie stwa, w tym m.in. próby losowe / rozk ad losowy, rozk ad dwumianowy.

Proste maszyny
LR 2442

162 zł

Tangram matematyczny

NS 0392

39 zł

SH 3610

136 zł

Na każdej karcie z lewej strony czas w formie cyfrowej, z prawej w układzie klasycznej tarczy godzinowej. Cyfry i strzałki oznaczające godziny
czerwone, kwadranse – niebieskie. Pokazuje czas przed i po południu.

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

• 36 kar ty; wym. kar ty 6 x 8,6 cm, wym. pude ka 14,5 x 13,5 x 3 cm

• dwustronna tabliczka magnetyczna A4, 48 magnetycznych trójkątów, 12
kart z dzia aniami w zakresie do 30, 18 kart z dzia aniami w zakresie do
100, ksią ka z roz wiązaniami

Dodawanie i odejmowanie do 100

Mnożenie i dzielenie do 100

SH 3960

64 zł

• 5 maszyn: krą ek linowy, ko o z osią, równia pochy a, dźwignia, klin; 63 elem.

Wybitne uzdolnienia
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SH 2972

68 zł

Zestawy konstrukcyjne K’nex
Zestawy klocków konstrukcyjnych to znakomita zabawa połączona z nauką, roz wijająca wyobraźnię małych budowniczych. Dzięki prostocie elementów połączonej z różnorodnością kolorów można konstruować niesamowite pojazdy
i roboty. Klocki są wstępem do wspaniałego świata techniki. Zestawy pozwalają budować ruchome konstrukcje, dzięki
czemu zabawa staje się jeszcze bardziej ciekawa. Klocki są
cenną pomocą dydaktyczną w nauczaniu dzieci geometrii
i myślenia przestrzennego, mogą być też wykorzysty wane na
lekcjach fizyki czy astronomii w starszych klasach.
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Energia słoneczna.
Zestaw konstrukcyjny
KX 7075

299 zł

• 3 modele. 128 elem., w plastikowej skrzynce o wym. 35 x 22 x 19 cm, wiek: 9+

Siły newtonowskie. Zestaw konstrukcyjny

Energia wodna i wiatrowa. Zestaw konstrukcyjny

Mosty i ich konstrukcje

KX 7052

KX 7051

KX 8640

235 zł

• 11 modeli, 115 elem. w plastikowej skrzynce o wym. 35 x 22 x 19 cm;
wiek: 9+, wymaga 2 baterii AA (nie za ączone)
• do wyczerpania zapasów

299 zł

• 7 modeli, 288 elem., w plastikowej skrzynce o wym. 35 x 22 x 19 cm
• wiek: 9+

sklep.nowaszkola.com
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179 zł

• 7 typów mostów, 13 modeli, 207 elem., plastikowy pojemnik o wym. 31,5 x 31,5
x 6 cm, wiek: 8+

Programowanie
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• zdolność doskonalenie się.

Złapmy Lwa!
PN 0079

1290 zł

To wyjątkowy zestaw pomocy dydaktycznych, który opiera się
na japońskiej grze Dobutsu shogi (dosł. „zwierzątkowe szachy”).
Gra zachowuje wszystkie walory logiki i strategii znanej z europejskich szachów sprowadzając je jednak do niezbędnego minimum: czterech figur-zwierzątek dla każdego z dwóch graczy
i małej planszy o wymiarach trzy na cztery pola.
Gra realizuje podstawę programową MEN w zakresie powszechnego wprowadzenia szachów do szkół podstawowych.
Zalecenie to obowiązuje od 1 września 2017.
Gra spełnia wymogi podstawy programowej w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym i rozwija
kluczowe umiejętności dzieci takie jak:

Zestaw zawiera komplet materiałów dla 25-ciu dzieci.
Pomoce trwałe:
• grę dywanową do zabawy grupowej – mata 1,5 m na 2 m
i 8 dużych miękkich poduszek,
• 12 zestawów stolikowych do gry w parach,
• poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami zajęć,
• ćwiczenia interaktywne na tablicę multimedialną i materiały
multimedialne.
Pomoce jednorazowe:
• karty pracy (124 sztuk, 8 wzory),

• myślenie logiczne i strategiczne,

• certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 wzory),

• pamięć i orientacja przestrzenna,

• karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk),

• umiejętność analizy i rozwiązywania problemów,

• przypinki i naklejki – nagrody,

• intuicję, wyobraźnię,

• plakat A3 z zasadami gry,

• umiejętność koncentracji,

• kolorowanki do wykonania własnych zestawów do gry
w domu przez dzieci (25 sztuk).

• umiejętność radzenia sobie ze stresem,

Wybitne uzdoln
uzdolnienia
nienia

Gra nie wymaga od nauczycieli umiejętności informatycznych,
ani umiejętności gry w szachy.
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Zestaw elektronika 1
VO 5479

199 zł

10 baterii słonecznych, 10 silniczków, 48
kabli o dł. 1 m z końcówką krokodylową,
10 elektronicznych piszczków, 30 żarówek 2,5 V, 0,3 A, 10 oprawek żarówkowych, 10 kwadratowych baterii, plastikowe pudełko

Zestaw elektronika 2
VO 8189

155 zł

Ponad 350 eksperymentów elektronicznych. Elementy łączone na wygodne
zatrzaski.
• 42 cz ci z tworzy wa, podstaw ka, instrukcja
• wym. opakowania 42 x 28,5 x 4 cm,
wy maga 4 baterii AA (nie za ączo ne),
wiek: 6+

Tablica Tęczowa

Pi2Go. Robot
TG 0494

749 zł

Bazuje na komputerze Raspberry Pi. Programowanie odbywa się poprzez
narzędzie Scratch lub w języku Python. Pi2Go może być programowany
bezprzewodowo przez Wifi lub przez USB. Dostarczony robot gotowy
jest do użytku.
• zawiera modu mierzący odleg o , diody RGB LED, czujnik wiat a oraz
przyk adowe programy demontracyjne; kompatybilny z kamerą Raspberry
Pi; wsparcie techniczne online; wiek 7-11 +

TG 0531

Kontroler Scratch
415 zł

Tablica zawiera 64 diody LED, które mogą wyświetlać dowolny kolor z dowolną jasnością. Wystarczy podłączyc moduł, pobrać oprogramowanie
i można rozpocząć programowanie. To świetny sposób, by pokazać, jak
działa piksel i w jaki sposób zostaje wykorzystany w ekranach telewizorów,
smartfonów itp. W połączeniu z kontrolerem Scratch umożliwia zaprojektowania popularnej gry „Snake” - Tablica Tęczowa staje się ekranem,
a ruch wężyka sterujemy kontrolerem!

sklep.nowaszkola.com
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TG 0530

149 zł

Urządzenie zaprojektowane do pracy z programowaniem w języku
Scratch. Podczas zabawy dziecko rozwijaja umiejętności programowania i debugowania. Kontroler jest alternatywą dla klawiatury i myszki
przy programowaniu w Scratch.
• zawiera przyciski kierunkowe, przycisk Go, kontroler rotacji, 4 osiowy akcelerometr kabel USB oraz dodatkowe bloki Scratch

Panel sterowania Blue-Bot
TG 1118

575 zł

Zestaw do programowania Blue-Bota za pomocą tafelków kierunkowych i ilościowych oraz panela, na którym układamy tafelki w dowolnej
kolejności, tworząc w ten sposób algorytm, według którego ma się poruszać
nasz robot. Blue-Bot łaczy się z panelem za pomocą bluetootha i w ten sposób
polecenia z panela zostają przesłane bezpośrednio do robota. Wystarczy włączyć bota i panel, zaczekać aż się połączą (oczy robota zaczną świecić) i rozpocząć programowaine.
• w zestawie: 25 tafelków do programowania, panel z g o nikiem i miejscem
na dziesie tafelków, bluetooth, adowarka

Blue-Bot. Robot na bluetooth

Tafelki kierunkowe do Panelu Blue-Bot

Tafelki ilościowe
l ś i
d
do P
Panelu
l Bl
Blue-Bot

TG 0485

TG 1172

TG 0546

499 zł

Od tradycyjnego Bee-Bota odróznia go to, że jest wyposażony w moduł Bluetooth, a zatem można nim
sterowac za pomocą tabletu lub komputera. Dzięki
temu w szybki i łatwy sposób można tworzyć algorytmy i wysyłać je bezposrednio do robota. Blue-Bot ma
przezroczystą obudowę, co daje możliwość obserwacji
działania mechanizmów.
• Blue-Botem mo na sterowa równie w tradycyjny sposób, naciskają strza ki na jego grzbiecie; kąt obrotu 45
st., dane: sterowany przez tablet lub komputer, kompatybilny z iOS, Android, Windows 7, Mac OS, posiada
adowark , bluetooth, wiek 3-11

Bee-bot. Robot edukacyjny
TG 0363

349 zł

Robot podłogowy, który dzięki 4 przyciskom ze strzałkami kierunkowymi oraz przyciskami: start, pauza i anuluj porusza się trasą wyznaczoną przez dzieci. Bee-Bot
zmienia kierunki pod katem prostym, porusza się w lewo
i prawo, do przodu i do tyłu przemieszczając się z każdym ruchem o 15 cm. Zabawa robotem stanowi wstęp
do nauki programowania, polegającej na przyciśnięciu
strzałek kierunkowych określoną ilość razy i w odpowiedniej kolejności. Właściwa sekwencja ruchów umożw
liwia doprowadzenie robota do celu. Bee-Bot uruchamia się
liwia
po wciśnięciu guzika GO. Stanowi idealną pomoc do wielu zabaw
edukacyjnych dla dzieci. Uzupełnieniem zestawu są maty podłogowe:
TG 0013, TG 0017 i TG 0854, sprzedawane osobno.

225 zł

25 dodatkowych standardowych (kierunkowych) tafelków do programowania Blue-Bota

225 zł

25 dodatkow ych rozszerzonych
tafelków do programowania Blue-Bota

(ilościow ych)

Maty
do bee-bota
i blue-bota
Elastyczna mata podłogowa
przeznaczona do Botów – robotów edukacyjnych. Jest urozmaiceniem zabawy i nauki programowania, ułatwia wyznaczenie
trasy i określenie celu, do którego mają dotrzeć roboty.
• wiek: 3+

TG 0854
• 60 x 60 cm

Transparentna
145 zł

TG 0017

99 zł

• dzi ki siatce czarnych linii u at wia wyznaczenie ruchów Bota na samodzielnie stworzonej planszy, na mapie, dy wanie lub wykorzystując do tego pojedyncze kar tki z nazwami, strza kami i rysunkami
• wym. 60 x 60 cm

Miasto
TG 0013

• pami 40 ruchów, wym. 13 x 10 x 7 cm, w zestawie kabel USB (umo liwia adowanie)
• kąt obrotu 90 st.

Wybitne uzdolnienia

Figury

132 zł

• wym. 120 x 45 cm
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Sala doświadczeń
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Urządzenia służące do stymulacji rozwoju zmysłów podczas
zajęć integracji sensorycznej oraz terapii, pozwalają na kontakt
z delikatnym kolorowym światłem w fascynującej i nietypowiej
formie. Tego typu zajęcia stwarzają nowe możliwości odbierania bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz przyjemnego
spędzania czasu w atmosferze wyciszenia i relaksu.

Domek Iglo
NS 2164

Panel świetlny nieskończoność
2649 zł

RV 0012

799 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.

Miedzy dwiema taflami zwierciadeł montowane są ledowe profile oświetleniowe. Punkty świetlne odbijają się w tafli lustra, tworząc w ten sposób
iluzję świetlistej głębi i nieskończonej przestrzeni.

• 150 x 150 x 152 cm, dach z tkaniny PCV
z dwoma oknami z siatki o r. 42 cm, gr.
cian 15 cm; mocne rzepy

RV 0017

• wym. 35 x 35 x 13 cm, wiek: 3+

Poduszka świetlna
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Sala doświadczeń

899 zł

Wykonana z niezwykle miękkiej bawełny, posiada wewnętrzne źródło
światła, które podświetla całą poduszkę mieniącymi się kolorami. Sterowana za pomocą pilota. Produkt dostarcza wielu wrażeń wzrokowych
i dotykowych. Doskonała pomoc terapeutyczna osób z zaburzeniami
integracji sensorycznej.
• 2 elem.: poduszka z wewn trznym akumulatorem, pilot; wiek: 3+.
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Tęczowy prysznic

Światłowodowa kurtyna

RV 0027

410 zł

RV 0005

Długie, wielokolorowe wstążki na drewnianym stelażu mocowanym do sufitu. Wewnątrz drewnianej ramy znajduje się lustro akrylowe. Taśmy stanowią interesujący element wyposażenia sali integracji sensorycznej.

Światłowody. 100 włókien
1899 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. Metalowa
listwa przeznaczona do montażu na ścianie pozwala rozdzielić włókna.

• wym. 40 x 40 x 150 cm
• do wyczerpania zapasów

RV 0001

779 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.
• 100 w ókien w wiązce, d . 2 m

• wys. 2 m , 150 w ókien w wiązce

Kolumna świetlna
RV 0002

1599 zł

Świetlny jeż

Wykonana ze szkła organicznego. Rura wypełniona
wodą podświetlana jest trzema diodami RGB, sterowanymi za pomocą pilota, w 3 trybach częstotliwości
zmiany barwy. Produkt jest doskonałym materiałem
do stymulacji wzrokowej dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

RV 0020

• wym.: 170 cm, r. 12;
• wiek: od 6 mies. pod opieką osoby doros ej
• Sprzedawane bez platformy

Platforma do kolumny
RV 0007

1249 zł

Półkula świetlna wyposażona w elastyczne włókna – światłowody. Dzięki zastosowaniu cieniutkich
światłowodów oraz kolorowych diod LED możemy
obserwować niezwykłe zjawiska wizualne. Włókna
są miękkie i lekkie dzięki czemu już przy niewielkim ruchu powietrza przyjemnie kołyszą. Po zgaszeniu światła dają cudowny efekt gwieździstego
nieba z mnóstwem świecących punkcików. Półkule
można postawić lub podwiesić pod sufitem. Jeż to
doskonała pomoc terapeutyczna, która wzbogaci
pracownie integracji sensorycznej oraz kąciki relaksacyjne. Sterowany pilotem oraz za pomocą aplikacji
MagicHomeWiFI, dostępne na iTunes i Google play.
Zasilanie – prąd

395 zł

Platforma składa się z ramy ze sklejki, obłożonej pianką i pokrytej tkaniną z PVC.

• wym.: 40 – 80 cm; materia : tworzywo sztuczne; 1szt.,
• wiek:12 mies.+

• wym.: 60 x 60 x 30 cm; r. 12 cm; materia : sklejka,
pianka, tkanina z PVC.
• Sprzedawane bez kolumny

sklep.nowaszkola.com
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Świetlna kostka
CM 5544

Zestaw magicznych sześcianów
510 zł

TG 6793

Sensoryczna kostka emanujaca światłem w 16 różnych kolorach. Sterowanie funkcjami poprzez pilota
(zmiana kolorów, natężenia światła, przycisk włącz/
wyłącz), możliwość zabawy na zewnątrz

599 zł

Zestaw dwunastu sześcianów zmieniających kolor przy obróceniu
na inny bok. Emitowane światło wprowadza nastrój tajemniczości,
stymuluje uwagę oraz zmysł wzroku. Figury mogą pełnić funkcję
cegieł, z których można zbudować świetlną budowlę. Mogą stanowić również niezbędną pomoc terapeutyczną, która doskonale
wzbogaci pracownie integracji sensorycznej oraz kąciki relaksacyjne.

• wym. 40 x 40 x 40 cm, wiek: 3+

• ka da kostka wymaga baterii 2xAA (brak w zestawie);
• zestaw zawiera 4 sze ciany (wym. 15x15x15 cm); 8 sze cianów (wym.
7,5x7,5x7,5 cm);

Świecące piłki

Gwieździste niebo. Panel świetlny LED

RV 0018

52 zł RV 0011

Zabawka sensoryczna, dostarczająca niezwykłych wrażeń
dotykowych i wzrokowych, która może być wykorzystana
w technikach relaksacji i wyciszania. Pokryta miękkimi plastycznymi kolcami. Po uderzeniu o twarde podłoże emituje
różnokolorowe światło.

1089 zł

Na ciemnym niebie pojawiają się i znikają połyskujące gwiazdy. Panel złożony jest z metalowej ramy oraz czarnego płótna
z włóknami światłowodowymi. Panel posiada wbudowane
zasilanie.
• wym. 70 x 70 cm

• 2 szt., materia : tworzywo sztuczne; wiek: 12 mies.+

Sensoryczne kolorowe kule
CM 2098

110 zł

Kule z przezroczystego plastiku, wypełnione fascynującym,
wirującym gwiezdym pyłem.
• kolory: czerwony, srebrny, z oty, zielony, niebieski, ró owy, fioletowy; r. 6,5 cm

Sala doświadczeń
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Lawa. Panele sensoryczne
L
RV 0019
R

549 zł

P przezroczystym tworzywem kryją się różPod
nokolorowe, płynne, oleiste substancje zmienian
jące swoje położenie i mieszające się ze sobą
ją
pod wpływem siły nacisku. Dziecko może obserp
wować zmieniające się kolory i przemieszczać
w
je względem siebie używając do tego rąk oraz
st
stąpając po panelu.

Lustrzane kamyki
TG 4238

499 zł

Błyszczące bryły o opływowych kształtach i gładkiej
powierzchni. Działają jak lustro odbijając twarze
i faktury otoczenia.

• Zestaw 4 paneli, wym. jednego 50 x 50 cm
• antypo lizgowy spód

• 20 szt w 4 wielko ciach: r. od 4,5 do 15 cm

Panele służą do eksperymentowania
ania
ze światłem, oglądania przezroczystych
tych
i półprzezroczystych obiektów i zdjęć rentgenowskich.

Okrągły panel świetlny
TG 1102

610 zł

• ø 50 cm x 1 cm wys, 3 poziomy jasno ci
• wiek: 3+

Panel świetlny A3
3
z dźwiękiem
TG 0837

559 zł

Posiada możliwość ustawienia jednego
z 12 kolorów lub ustawienie funkcji samoczynnej zmiany barw.
• wym. 48 x 38,5 cm; wiek: 3+

sklep.nowaszkola.com
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Lustra
Klepsydry z olejkiem
CM 9207

35 zł

Pękate
ę
klepsydry
p y y wypełnione
yp
kolorowymi
y bąbelkami.
ą
• wym. 7 x 2,5 cm; 3 szt.

Lustro logopedyczne duże
NS 3064

Lustro samoprzylepne
310 zł HK 0013

Panel lustrzany akrylowy
69 zł CM 2406

Samoprzylepne lustro na roli. wym. 150 x 58 cm

• wym. 60 x 120 cm

335 zł

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

Klepsydra sensoryczna Jumbo
CM 9209
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69 zł

Duży cylinder sensoryczny z przesączającą się różową
galaretkowatą cieczą.
• wym. 20,1 x 8 cm

Lustrzana piramida
RV 0006

Zestaw zygzakowych klepsydr
CM 2090

89 zł

Duże klepsydry w kształcie fali, wypełnione dwiema rodzajami
cieczy: bezbarwną i kolorową.
• wym. 13 x 9,5 cm; 3 szt.

799 zł

Pomoc terapeutyczna, która rozbudzi zmysł wzrokowy dziecka. Produkt stworzono z 3 dwukierunkowych
paneli lustrzanych zmontowanych w postaci graniastosłupa. Specjalny system łączenia luster tworzy
efekt kalejdoskopu.
• wym: 120x105x57cm; materia : szk o, drewno bukowe; wiek: 3+

Sala doświadczeń
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klocki 3D

JollyHeap.
Zestaw zielono-niebieski
JH 0001

4200 zł

Dzięki prostej formie, uniwersalnym kształtom oraz ogromnej łatwości łączenia i rozkładania, te klocki magnetyczne
dają możliwość nieograniczonego w czasie i przestrzeni
modyfikowania miejsca do pracy, terapii, odpoczynku i zabawy. Każde dziecko, nawet bez specjalnych umiejętności
w zakresie koordynacji ruchu, jego organizacji i umiejętności technicznych, razem z pedagogiem lub terapeutą może
aktywnie uczestniczyć w organizowaniu przestrzeni do
zabawy, nauki i terapii. Dzięki możliwości kształtowania
odpowiednich płaszczyzn, wymiarów i kształtów konstrukcji
budowanych, można dowolnie dostosować je do indywidualnych ograniczeń i dysfunkcji dziecka.

duże, miękkie
i magnetyczne

Klocki magnetyczne „JollyHeap” są zgodne z wymaganiami dyrektywy zabawkowej 635 PN-EN 71-1, PN-EN 71-2,
PN-EN 71-3:2014-12.
w zestawie 100 klocków niebieskich i zielonych
70 szt. kwadratów
30 szt. trójkątów
wym. pude ka 64 x 54 x 64 cm
w celu pozbycia si plam, mo na zastosowa wywabiacze
do materia ów tekstylnych

cm
17

12 cm

•
•
•
•
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Sensoryka

Buteleczki smaków
AO 2043

102 zł

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

Gra Rozpoznawanie kształtów
BU 2396

107 zł

• 7 drewnianych kszta tów 32 drewniane etony wym. 4,5 x 4,5 cm, 3 bawe niane woreczk; wiek: 3+

Nos w nos. Gra w zapachy

Buteleczki zapachowe
AO 2042

210 zł

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

Skóry zwierząt
337 134

Tactiloto
175 zł

Nakładanka dla dzieci polegająca na dopasowaniu sensorycznych tabliczek do plansz z tymi samymi elementami tkanin.
• 6 plansz po 3 zwierz ta o wym. 28 x 21 cm, 18 tabliczek po 2 z ka dej
faktury o wym. 6,5 x 6,5 cm, 1 materia owy woreczek, wiek: 2+

GR 1440

• 6 pojemniczków z zapachami: 1. dym (palone drewno), 2. jab ko, 3. mi ta,
4. myd o, 5. ró a, 6. trawa; 24 etony z obrazkami; instrukcja-plakat; od 4 lat

Ruletka z fakturami

337 133

120 zł

DJ 8102

Gra pobudzająca zmysł dotyku.

Ciekawa forma gry dotykowej dla najmłodszych.

• 24 kolorowe drewniane formy o wym. ok. 6,5 cm; 24 kartonowe fiszki
o wym. 7 x 8 cm; woreczek

• 18 elementów (6 x 6 cm); ruletka; od 3 lat

Sala doświadczeń

46 zł

Jaki zapach najbardziej lubisz? Które zapachy raczej unikamy, gdyż
brzydko pachną? Świat zapachów jest bardzo ciekawy i bogaty. Zapraszamy do zabawy!

88

84 zł
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Domino dotykowe duże
NS 0523

Memo dotykowe małe
89 zł

Domino dotykowe faktur i form

NS 0522

49 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.

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: 11 x 32 cm; 28 kostek (wym. 9 x 4,3 cm)

• wym. podstawy 23 x 12 cm

 
ź
 ć
  

Memo dotykowe
NS 0486

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.

NS 0487

79 zł

Zestaw
staw 8 par tabliczek z fakturami
faktura różnych materiałów. Wielkość tabliczki
zki umożliwia ułożenie całej dłoni małego dziecka. Zabawa tabliczkami stymuluje rec
receptory znajdujące się w dłoniach. Całość umieszczona
w drewnianej
wnia
n
podstawie.
• 16 tabliczek o wym. 15 x 11,4 x 1 cm

• wym. 9 x 4,3 x 1 cm; 20 elementów w drewnianej podstawie.

Sala doświadczeń

90

69 zł

Wypukłe wzory umożliwiwiają dzieciom z wadami wzroku dopasowanie
i rozpoznawanie kształtów geometrycznych.
• 32 grube elem. z instrukcją

               ż  
       ń  ł 
ł   
ę     ł   ł       ę 

 ź ł       ł      ł 

Maximemo
Maxime
m mo z fakturami
45 zł

IV 0520

Układanka sensoryczna

Litery
y sensoryczne.
sen
enso
sory
rycz
czne
ne. Karty

NS 3043

56 zł

Formy dotykowe

PP 9067

Dwukolorowy
wukoloro zestaw klocków z głębokimi wyżłobieniami w postaci wielorakich wzorów. Zadaniem dziecka jest odszukanie pary o tym samym wzorze jedynie na podstawie dotyku. Całość umieszczona w drewnianej ramce.

82 zł

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

• wym. podstawy: 27 x 27 x 2,2 cm; wym. klocka: 8 x 8 x 1,2 cm

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 p yty MDF, wym. 25 x 25 cm gr. 1,2 cm

NS 0899

Symbole
175 zł

NS 0900

175 zł

• Wzory mo na ączy ze sobą, tworząc
ze wszystkich p ytek jeden d ugi szlaczek

sklep.nowaszkola.com
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140 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

Szlaczki sensoryczne

Puzzle

337 037

Kieszonki skarbów
NS 0908

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
• woreczki mo na wyjmowa

Futrzaki
GU 3011

Magiczna skrzynka z zamkami
77 zł

Puzzle przeznaczone dla najmłodszych. Przedstawiają 4 zwierzątka oraz fakturę ich futerek.
• 4 elementy z podk adką; od 12 miesi cy.

CI 8008

252 zł

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

Sowa Zgadula
NS 1829

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; rednica otworu na r ce 7,5 cm

Sala doświadczeń
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Kostka fakturowa
NS 2142

62 zł

Sensoryczna kostka piankowa z różnymi fakturami na każdej ścianie.
• dzianinowe futerko, g adki skaden, skaden z fakturą, drelich, polar, kordura;
1 szt., wym. boku 20 cm

Poduszeczki sensoryczne

Poduszeczki z fakturą

NS 2129

72 zł

Miękkie poduszeczki sensoryczne w kształcie koła, trójkąta, prostokąta
i kwadratu. ywe
y koloryy przyciągają
p y ąg ją uwagę
gę dzieci a szeleszczący
ą y dźwięk
ę
zzachęca do zabawy.
• wys. trójkąta 30 cm, r. ko a 30 cm, wym. kwadratu 30 x 30 cm, wym.
prostokąta 40 x 28 cm; wype nienie z granulatu styropianowego, pokrowiec z frotte strzy onej, dzi ki wszytemu suwakowi mo na zdją na czas
prania w 40 °C, 2 kg

LR 3049

102 zł

Małe poduszeczki, uszyte z różnych materiałów o charakterystycznych
fakturach. Poduszeczki można identyfikować
angażując
y
g ją tylko
y zmysł
y 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.
• 20 poduszek o wym. 7 x 7 cm i o 10 ró nych fakturach, (szorstka, mi kka,
w ochata, puszysta, z wypustkami, prą kowana, drapiąca, liska, g adka,
nieregularna w owa skóra); woreczek o wym. 26 x 17 cm; wiek 3+

Kostki z lusterkami
Każda ze ścian posiada inny kolor, a na 4 z 6 ścian znajdują się duże,
bezpieczne lusterka z plexi w kształcie innej figury geometrycznej (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt).

Materac składany
NS 2152

• 1 szt., d . boku 25 cm, wiek: od 1 roku
• wykonana z trwa ej tkaniny PCW oraz elastycznej pianki

– kolorowa
NS 2103

– czarno-biała
199 zł

NS 2115

245 zł

• 4-cz ciowy, wym. po roz o eniu 1 x 1 m, gr. 5 cm; wym. po
z o eniu 50 x 50 cm, gr. 20 cm

179 zł
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Piasek do piaskownicy
BE 0002

Farby sensoryczne

8 zł

• 1 kg; bia y

Piaskownica
BE 1022

419 zł

Piaskownica z przezroczystym dnem
z bezbiecznego szkła ESG, co umożliwia
podkładanie różnego kolorowego tła lub
własnych rysunków.
• grabki i listwa wyrównująca oraz 1 kg biaego piasku.
• wym. piaskownicy 65 x 60 x 4 cm

Akcesoria do piaskownicy
BE 1023
•

219 zł

4 podstawki pod piaskownic (wys.
10 cm); wycieraczka z rączką (d . pióra
21 cm); pi eczka je yk ( r. 6 cm); rurka
z pleksi (d . 21 cm i r. 2 8 cm) z otworem
na piasek; 2 drewniane biedronki magnetyczne (d . 3 5 cm) z dwoma magnetycznymi rączkami (d . 7 cm).

Zestaw do malowania palcami
RL 0738

135 zł

• 6 pojemników 1l; w tekturowym pude ku z uchwytami

Farby do malowania palcami
NS 0805

32 zł

Bezpieczne, nietoksyczne farby na bazie wody. Gęste,
dobrze pokrywają malowane powierzchnie papieru,
płótna, drewna itp.

Piasek kinetyczny
OD 1503

• 6 pude ek po 100 ml

99 zł

Można go dowolnie kształtować
i modelować jak wilgotny piasek, ale
w przeciwieństwie do niego, ten nie
pozostawia żadnych śladów. Pozostawiony na chwilę zaczyna rosnąć
i poruszać się zupełnie sam! Podczas
przekładania dodatkowo wykazuje
właściwości podobne do oleju. Doskonale nadaje się do zajęć związanych z integracją sensoryczną, jest
zupełnie nietoksyczny.

Farby sensoryczne
RL 3000

84 zł

Farby fakturowe do malowania palcami po powierzchni papieru. Zawierają drobne ziarenka,
wpływające na zmysł dotyku.

• sk ad: 98% piasek, 2% polimer nadający plastyczno ; waga 2,5 kg

• 6 kolorów x 200 ml; wys. pude ka 6 5 cm; r. 7 cm

Sala doświadczeń
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Instrumenty
Flet prosty
NT 4250

Flet klasyczny
21 zł

• wykonany z drewna, wym. 32 x 3 x 3 cm

OV 0100

14 zł

• plastikowy, 4 kolory, 1 szt., d . 33 cm

Dzwonki
ki z przyciskiem
VO 8528

149 złł

       
 
 ż      
ż ć  
  ą ć  
        ść ś 
   ą     ż  ć
            

• 8 dzwonkó
ków
ów diatoniczych

Dzwonk
D
kii z rączką
k
VO 8535

102 zł

• 8 dzwonków diatonicznych

Sala doświadczeń
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Znane melodie na dzwonki
i fl et prosty

Karty pracy na flet
i do dzwonków
Karty pracy są wyjątkowym ułat wieniem dla nauczycieli prowadzących zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu. Umożliwiają też dzieciom
indy widualną pracę. Gotowe melodie zapisane są w postaci kolorów,
numerów, obrazków i nut. Melodie i kolędy w kartach na dzwonki
i flet prosty są takie same i mają także wspólne oznaczenia, dzięki
czemu możliwe jest wspólne koncertowanie na dwóch instrumentach.
•
•
•
•
•

24 szt., wym. 11 x 23 cm
nuty, w kolejno ci od atwych do trudnych
kolory, nazwy dźwi ków, numery, chwyty na fl et dla ka dej nuty
kolorowe numery dzwonków
zapis solmizacyjny do piewu

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

Duża torba z instrumentami
VO 8319

• zawar to : tamburyn, tamburyn z membraną,
5 trójkątów (10–20 cm), 2 drewniane marakasy, du e guiro z tarką, 2 tonbloki (2 tony), tonblok (1 ton), pude ko akustyczne, 2 kastaniety,
kastaniety z rączką, para klawesów, shaker metalowy. wym. torby po zamkni ciu 40 x 40 cm

Kolędy
K
Kolę
o
na ﬂet prosty
NS 4209

42 zł

Znane melodie na ﬂet prosty
NS 4210

42 zł

Kolędy na dzwonki
NS 4204

42 zł

Znane melodie na dzwonki
NS 4203

42 zł

229 zł

Praktyczna torba z licznymi kieszeniami, z trwałej tkaniny, zamykana na zamek. Po otwarciu
może być zawieszana.

Zestaw do rytmiki
Kol dy na dzwonki i fl et prosty
sty

NS 0901

1. Jingle Bells (angielska)
2. Campanitas del lugar (hiszpańska)
3. Joy to the world (angielska)
4. Gdy się Chrystus rodzi (polska)
5. Tu scendi dalle stelle (włoska)
6. Noël, Noël (francuska)
7. O du fröliche (niemiecka)
8. Bóg się rodzi (polska)
9. L’as-tu vu? (francuska)
10. Äîáðûé òåáå âå÷åð (rosyjska)
11. In dulci jubilo (niemiecka)
12. Ìû ìàëåíüêèå ñâå÷è (rosyjska)
13. Ninna Nanna (włoska)
14. Père Noël (francuska)
15. The First Nowel (angielska)
16. Lulajże Jezuniu (polska)
17. Am Weihnachtsbaum (niemiecka)
18. Lasst uns froh (niemiecka)
19. Met vlijt aensijt (holenderska)
20. Alle Jahre wieder (niemiecka)
21. Angels we have heard (angielska)
22. Ihr Kinderlein komet (niemiecka)
23. Anioł pasterzom mówił (polska)
24. Canta, ríe, bebe (hiszpańska)

skład:

sklep.nowaszkola.com

335 zł

• pi ki do rytmiki: 4 szt., chusty cyrkowe matowe:
3 szt., chusty cyrkowe neonowe: 3 szt., kolorowe
liny: 5 szt., muzykalne jajka: 4 szt., wst gi gimnastyczne: 6 szt., tamburyn 21 cm, trójkąty: 2 szt.,
dzwonki na drewnianej rączce: 3 szt.,
szt klawesy:
2 pary, b benek r czny 25 cm,
• wym. pude ka 54 x 38 x 30 cm

97

Drewniany bębenek
NT 3301

Bębenek ręczny duży
33 zł

• wym. 29 x 29 x 10 cm, 2 pa eczki, pas

• 5 dzwonków, r. 21 cm

Bębenek z kulkami
25 zł

NT 7105

• r. 25 cm

Tamburyn z membraną
NT 2401

VO 4181

• r. 10 cm

Para talerzy
26 zł

PG 7852

Drewniany bębenek z misiem
17 zł

NT 1001

• r. 15 cm

Trójkąt
29 zł

• wyposa ony w piasek, który podczas poruszania przyjemnie szumi; wym. 25 x 25 x 3,5 cm
• 1 szt.; wzór wybierany losowo

PG 1733
• d . boku 10 cm

Drewniany ksylofon
Drew

PG 1800

TB 7136
713

37 zł

Sala doświadczeń

• 24,5 x 13 x 11 cm

98

14 zł

Wyykonany z chromowanej stali szlachetnej.

Dzwonki diatoniczne 12-tonowe
e
• z pa eczkami, wym. podstawy 29 x 8 cm

29 zł

• wym. 20 x 20 x 10 cm; pasek; wiek 3+

Bębenek Szum oceanu
71 zł

NT 3305

45 zł

Marakasy drewniane
NT 0100

21 zł

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

Marakasy drewniane
kolorowe
NT 0404

27 zł

Janczary na rękę lub nogę

Janczary na pasku

PG 7550

NT 3304

19 zł

18 zł

• 2 szt., d . po roz o eniu 26 cm; r. dzwonka 2 cm

• 1 szt., wym. 78 x 2,5 x 3 cm, 10 dzwonków

Ptasi gwizd

Harmonijka ustna

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

Marakasy plastikowe
VO 5396

14 zł

• 2 szt. o wym. 4,5 x 14 cm

NT 1061

12 zł

• wym. 6 x 6 x 1 cm, 3 szt., drewniany

NT 2081

16 zł

• 16-tonowa (C); wym. 13 x 2,6 x 2 cm; wiek 3+

Marakasy jajka
NT 2201

17 zł

• wym. 7 x 4,5 x 4,5 cm; 2 szt., drewniane

Gwizdki
G

Muzyczne jajka
VO 4955

PG 7630
P

21 zł

• 4 szt., wys. 6 cm, ka dy kolor oznacza
inny dźwi k

sklep.nowaszkola.com

15 zł

• 3 szt., wym. 4,8 x 7 x 1,8 cm, 3 ró ne tony dla ka dego
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Dźwiękowa tuba
AN 7611

12 zł

Tuba wydaje dźwięki, kiedy jest
wprowadzana w ruch.
• d . 95 cm

Ukulele
NT 0001

Grające tuby
76 Z

VO 6936

Deszczowy kij
125 zł

Instrument wykonany z drewna, posiada pudło rezonansowe, 4 winylowe struny, których naciąg można
zmieniać regulując go stroikami.

Lekkie i kolorowe tuby wykonane z plastiku. Uderzając tubą o różne przedmioty można uzyskać dźwięki
gamy C-dur. Do nauki rytmu i wygrywania melodii.

• d . 53 cm. szer. 17 cm gr. 5,5 cm

• d . do 63 cm, 8 szt., 8 tub: c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2

Wy woływacz burzy

NT 1032

57 zł

Ciekawy instrument w formie drewnianej tuby wypełnionej zastawkami i koralikami. Poruszanie i przekręcanie kijem wywołuje odgłosy podobne do dźwięku,
jaki wywołują krople deszczu.
• wym. 24 x 4,5 x 4,5 cm

Sala doświadczeń
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NT 1041

27 zł

Instrument do wytwarzania specjalnych efektów dźwiękowych, podobnych do grzmotów burzowych. Instrument do użycia pod nadzorem osoby dorosłej.
• wym. 14 x 14 x 15 cm

Zabawy z dzwiękiem

Dźwiękowe lotto
337 143

Gra dźwiękowa Zwierzęta
LL 1071
• 1 p yta CD; 40 etonów; 4 plansze 20 x 20 cm po 9 zdj
od 4 lat

145 zł

Dzieci mają za zadanie zidentyfikować 30 dźwięków i odnaleźć ich źródła na dużych tablicach
przedstawiających sceny z życia codziennego:
w kuchni, jadalni, sypialni, łazience oraz ulicy i parku. Gra rozwija pamięć słuchową, koncentrację,
spostrzegawczość.

55 zł
; 1–4 graczy;

• p yta audio, 5 tablic o wym. 33 x 23 cm, 30 etonów,
liczba graczy: 1 – 6, wiek: 2+

Loteryjki
dźwiękowe

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.

Gra Znajome dźwięki
LL 1075

55 zł

Nagrania odgłosów otoczenia, zwierząt, maszyn, czynności.
• 1 p yta CD; 40 etonów; 4 plansze o wym. 20 x 20 cm po 9 zdj
graczy; od 3 lat

• p yta w j zyku angielskim.
• 12 plansz o wym. 13 x 20 cm
• 120 kartoników

Dźwięki w domu

Dźwięki z otoczenia

Dźwięki z zagrody

PP 8406

PP 8408

PP 8607

78 zł

; 1–4
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78 zł

78 zł

Dźwiękowe cylindry
AO 0002

Sześciany akustyczne
259 zł

Dzieci dobierają w pary cylindry (niebieskie i czerwone) wydające dźwięk
o tym samym natężeniu bądź układają w kolejności według stopnia natężenia dźwięku.
• 2 pude ka zawierające 6 par drewnianych cylindrów wype nionych ró nym materia em

Pamięć dźwiękowa

BE 1009

182 zł

8 par pudełek wydających różne dźwięki, umożliwiające grę w dźwiękowe
memo. Istnieje możliwość uzupełniania sześcianów dowolnie wybranymi
produktami np.: ryżem, klockami, koralikami itp. Ciekawym elementem
kostek są nawiercone otwory w pozostałych trzech ścianach.

49 zł

Podczas gry uczestnicy muszą 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 dźwi kowych, kostka, plansza, instrukcja i notes; od 5 lat

Karty 5 zmysłów
EU 0001

Puszki dźwiękowe
54 zł

NS 0427

59 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.

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. 28,5 x 10,5 cm

• wym. podstawy 29 x 15,5 x 2,3 cm; wym.
puszek: 6,7 x 6,7 x 4,7 cm

Rejestrator dźwięku. Zestaw

Sygnalizator odpowiedzi
LR 3774

AL 0039

LR 3769

92 złł

122 zł

Cztery kolorowe sygnalizatory gotowości drużyny do udzielenia odpowiedzi. Bardzo praktyczne
podczas klasowych gier (quiz, zagadki) i zawodów
w
szkolnych. Każdy z nich wydaje inny dźwięk co ułatwia identyfikację drużyny, która zgłosiła się jako
pierwsza.

Posiadają funkcję rejestracji dźwięku. Nagraj wiadomość głosową, dźwięk lub fragment melodii a następnie odtwarzaj podczas gier, quizów i zabaw na lekcji.
Dzieci będą chętniej zgłaszać się do odpowiedzi, gdy
zamiast tradycyjnego podnoszenia ręki będą mogły nacisnąć przycisk i uruchomić zabawny dźwięk.

• 4 szt. o r. 9 cm; 2 baterie AAA (nie do ączono)

• 4 szt., r. 8,9 cm, ka dy wymaga 2 baterii AAA (nie
za ączone), wiek: 3+

Sala doświadczeń
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Bajki, słuchowiska

Co słychać? Dźwięki naszego otoczenia
HR 1064

19 zł

• Arkadiusz Ma kowiak; ksią eczka z wierszykami, CD z naturalnymi dźwi kami, format A5, 72 strony, oprawa mi kka

sklep.nowaszkola.com
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Książki audio

Bajki-grajki na CD

Seria nagrań wyróżnia się wspaniałą interpretacją aktorską oraz
bogatym udźwiękowieniem. Atutem są tak że ciekawe i pełne ciepła teksty autorstwa Magdaleny Kuczyńskiej. Liczne dialogi różnorodność podkładów muzycznych oraz ciekawe efekty dźwiękowe
pozwalają dzieciom przenieść się w bajkowy świat. Bajki czy tają:
Adam Hutyra, Bar tosz Kopeć, Agnieszka opacka, Agata Ochota-Hutyra, Teresa Dzielska, Michał Kula, Małgorzata Marciniak,
Antoni Rot, Robert Rutkowski.

Bajki-Grajki. Kolekcja bajek muzycznych na płytach CD. Chwila
przyjemności dla dzieci w każdym wieku. Niezwykła wartość edukacyjna gdyż słuchacz rozwija swoją wyobraźnię ćwiczy koncentrację
i wzbogaca słownictwo.

Śpiąca królewna
BG 0014

Kot w butach i inne bajki
AG 5057

Alicja w krainie czarów
29zł

29zł

Śpiąca Królewna i inne bajki
21 zł

AG 5064

21 zł

Lis i Zając, O niesfornym koguciku, Dzikie gęsi, Zwierzęca
chatynka, Kot w butach, Zaczarowany kufer.

O leniwym Maciusiu, O wilku, Kot wojewoda, Spryka, Śpiąca Królewna, Alibaba i czterdziestu rozbójników.

• czas nagrania: 56:47

• czas nagrania: 65:34.

Pinokio
BG 0016

Czerwony Kapturek

Chatka Puchatka
29zł

BG 0017

29zł

BG 0009

29zł

Czerwony Kapturek i inne bajki

Kopciuszek i inne bajki
AG 5505

BG 0010

21 zł

AG 5529

21 zł

Brzydkie Kaczątko, Kopciuszek, Tomcio Paluszek, Calineczka, Kruk i Lis, Królowa Śniegu, Mała Syrenka, Królewna
Śnieżka, Latający dywan.

Jaś i drzewo fasolowe, Ołowiany żołnierzyk, Czerwony
Kapturek, Jaś i Małgosia, Kot w butach, Alladyn i czarodziejska lampa, Pinokio w krainie zabawek, Piękna i Bestia.

• czas nagrania: 78:38.

• czas nagrania: 60:38

Sala doświadczeń

Kot w Butach

Kopciuszek
BG 0012
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29zł

BG 0011

Przygody Piotrusia Pana
29zł

BG 0015

29zł
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Klatka SI
Klatka SI
NS 3097

8919 zł

System CK.PLIS to drewniana sala do prowadzenia ćwiczeń z zakresu
integracji sensorycznej. System można rozbudować stosując elementy
do zawieszenia. Stanowi idealne uzupełnienie diagnostyczne i terapeutyczne w rozwoju neurologicznym, ortopedycznym, psychologicznym
i pedagogicznym. System wyposażony jest szereg przyrządów dedykowanych do różnych zadań ruchowych w ważnych sferach rozwoju
motorycznego. Ich obecność w danym wieku zapewnia swobodne funkcjonowanie w otoczeniu. Sprawdza wygaszenie odruchów pierwotnych,
rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukształtowanie odruchów posturalnych. Co ważne, buduje obraz dziecka w dużej oraz małej motoryce,
relacje z przestrzenią, umiejętność współpracy i planowania ruchu. Testuje
też koordynację ruchową, kopiowanie ruchu, lateralizację ciała i stopień
pobudliwości układu przedsionkowego i sprawność układu równoważnego. System stanowi doskonałe ogniwo uzupełniające wielu różnych,
specjalistycznych diagnoz. Terapia zaspakajającej potrzeby rozwoju
poprzez ruch, stymulację wzrokową, słuchową, dotyk. Dziecko po części
współtworzy zajęcia, pokonuje swoje braki rozwojowe, a terapeuci dedykują odpowiednie ćwiczenia. W efekcie System pozwala na lepsze
funkcjonowanie w środowisku, poprawę koncentracji, lepsze możliwości
zdobywania wiedzy, zwiększa wytrzymałość fizyczną oraz poprawia
możliwości adaptacyjne do zmienności sytuacji.
System CK.PLIS w wersji podstawowej obejmuje:

cianka UP&DOWN

cianka wspinaczkowa z chwytami

cianka wspinaczkowa z dziurami

220 cm

• drewniany stela z unikatową metodą szybkiego monta u wyposa enia
• 3 cianki w zestawie (220 x 85 cm):
cianka wspinaczkowa z chwytami,
cianka UP&DOWN,
cianka wspinaczkowa z dziurami
• sie linowa
• drabink sufitową
• wymiary zewn trzne klatki 250 x 250 x 220 cm
• waga: 215 kg
• udźwig: 300 kg

250 cm

Rehabilitacja
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Spanść fizza rład ę na nał dik,
a cności he nąco łyaą na rę
nar, daą poce łnia  doni a
umżlią lez na ibe  tona. Zajęci
w ru dą wi ożliści świzi ke t
ważne zgóli  ta osób iłnory.

Huśtawki - sprzęt
podwieszany do klatki SI

Uchwyty do sprzętów
podwieszanych do klatki SI
Pozwalają na montaż dowolnego sprzętu podwieszanego dostępnego na rynku.

– pojedynczy
NS 3091

Materace do klatki SI
45 zł

NS 2177

82 zł

•
•
•
•

• do sprz tu jednozaczepowego

– podwójny
NS 3092

599 zł

4 panele
wym. 1 panelu: 122 x 123 x 5 cm
wym. po roz o eniu: 245 x 245 x 5 cm
wykonane z pianki pokrytej trwa ą tkaniną PCW

Belka pomarańczowa

Belka

NS 8990

BO 5562

559 zł

Huśtawka składa się z: poprzecznego, metalowego drążka, solidnych taśm z regulacją długości oraz
siedziska z pianki o podwyższonej
gęstości, wewnątrz którego znajduje się stalowa belka, nadająca calej
konstrukcji sztywności i trwałości.

Umożliwiają ruch w dowolnym kierunku, zapewniają
możliwość wejścia z dowolnej strony oraz wygodny
dostęp do dziecka podczas ćwiczeń terapeutycznych
i rehabilitacyjnych.
• przeznaczone do u ytku wewnątrz i na zewnątrz
• dzieki specjalnym uchwytom (NS 3091 i NS 3092)
mo na zamontowa w klatce SI

Platforma
259 zł

BO 5412

• wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCW; wym. 30 x 87 cm,
wys. 160 cm, wiek: 3+

199 zł

• os ona zaczepów zapinana na
rzepy, r. 100 cm, wys. 170 cm,
max. obcią enie 70 kg, regulacja wys., wiek: 3+

• wym. 127 x 30 x 40 cm

• do sprz tu dwuzaczepowego

Drewniany mostek do klatki SI

Drabinka wisząca do klatki SI

NS 3099

NS 3098

• 170 x 30 x 175 cm

529 zł

• 500 x 45 x 195 cm

349 zł

Pajęczyna
BO 5804

210 zł

• r. 100 cm, wys. 160 cm, max obcią enie: 200 kg

sklep.nowaszkola.com

Pajęczyna z otworem

Huśtawka Żółw

BO 5501

BO 5065

• r. 100 cm
• max obcią enie: 75 kg
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229 zł

Huśtawka Namiot
59 zł

• r. 30 cm, gr. 18 mm, d . sznurów 180
cm, regulacja wys., max. obcią enie
50 kg, wiek: 3+

BO 5418

199 zł

• r. 70 cm, wys. 140 cm, max. obciąenie 80 kg, wiek: 3+

Domek manipulacyjny

Kąciki rehabilitacyjne
rehabilitacy

NS 0310

2899 zł

Wykonany z drewna o stabilnej konstrukcji. Duże płaszczyzny umożliwiają swobodne dojście do ścian kilkorgu dzieciom jednocześnie lub dojazd
wózkiem inwalidzkim. Dwustronna mozaika z drewnianymi krążkami
w 4 kolorach zachęca do tworzenia różnych wariantów zabaw w grupie. Drewniane tory, z możliwością montażu wewnątrz lub na zewnątrz,
tworzą drogę dla umieszczonych w nich drewnianych kul. Dwustronny
labirynt, liczydło i zegar ćwiczą dostrzeganie rytmów, kolorów i kształtów,
przeliczanie oraz określanie czasu. Księżyce i gwiazdki wycięte w suficie
tworzą bajkową atmosferę. Konstrukcja ścian umożliwia montowanie ich
dowolną stroną.

Grzybek manipulacyjny
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
wykonany z trwałej tkaniny PCW, zdejmowany
z podstawy, może służyć jako siedzisko, a dla
mniejszych dzieci jako kształtka rehabilitacyjna.

szer. ścian 120 cm; wys. 120 cm; śr. nakładanych krążków 4,7 cm; ilość
krążków 468; 3 drewniane kule o śr. 7 cm; śr. zegara i tarcz przewlekanek 30 cm; wym. liczydła 40 x 40 cm (zawiera 100 korali w zestawie

– z kapeluszem
NS 0436

1799 zł

• wym. 120 x 120 x 130 cm

– bez kapelusza
NS 1436

1249 zł

• wym. 120 x 120 cm

Fotel rehabilitacyjny
NS 0595

Gruszka rehabilitacyjna
355 zł

Przeznaczony zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki różnicy wysokości dziecko znajduje się
w pozycji pozwalającej na manipulację przedmiotami trzymanymi przed sobą. Wałek z rzepem przytrzymuje dziecko na odpowiedniej wysokości.
• wym. 110 x 70 x 36 cm; pokrytei tkaniną PCW, wype nione pianką o podwy szonej g sto ci

NS 0639

Kapelusz z nóżką
159 zł

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

NS 0150

Piramida gimnastyczna
720 zł

NS 6002

1619 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.

Przyrząd gimnastyczny składający z 3 różnych ścian wspinaczkowych.
Jedna ściana stanowi płaską powierzchnię z poprzecznymi otworami,
druga skonstruowana jest z drewnianych drążków, trzecia z grubej liny.
W środku konstrukcja posiada wolną przestrzeń, którą można wykorzystać
jako tunel w torze przeszkód. Konstrukcja wykonana ze sklejki brzozowej.

• r. 120 cm; pokryte trwa ą tkaniną PCW, wype nione
pianką o podwy szonej g sto ci

• 1 szt., szer. 92 cm, wys. 100 cm

Rehabilitacja
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Kajak terapeutyczny
NS 2173

Ściskający fotelik
999 zł

NS 2174

Stosowany w celu stymulacji układu prioreceptywnenego dziecka. Wspomaga wykształcenie lepszej świawiadomości czucia własnego ciała, co ma szczególne
lne
znaczenie dla dzieci z zaburzeniami rozwoju takimi
imi
jak autyzm. Dzięki naciskowi, jaki kajak wywiera
era
na ciało dziecka, możliwe jest ograniczenie zachohowań autostymulacyjnych, a w efekcie polepszenie
nie
koncentracji oraz wykształcenie lepszej koordynacji
acji
łej.
ruchowej. Do uzytku pod nadzorem osoby dorosłej.

289 zł

Wygodne krzesło delikatnie ściskając pomaga utrzymać prawidlową pozycję kregosłupa w pozycji siedzącej. Umożliwia dzieciom kołysanie się w przód
i w tył oraz poprawę koncentracji podczas czytania
i słuchania. Pomaga dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, autyzmem czy ADHD.
Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
• wym. 80 x 25 x 76 cm,
• wiek: 4+

• 56
6 x 170 x 49 cm
• wiek:
ek: 4+

Beczka terapeutyczna
yczna
NS 2175

Kołyska rehabilitacyjna
749 zł

NS 1545

Przeznaczona do zajęćć w terapii integracji sensorycznej. Stymuluje układ dotykowy, proprioceptywny,
przedsionkowy i wzrokowy.
kowy. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
• wym. 100 cm, r. otworu
woru 70 cm,
• wiek: 3+

sklep.nowaszkola.com

55
559 zł

Ćwiczenia wykonywane z pomocą kołyski poprawiają reakcje równoważne i służą stymulacji układu
przedsionkowego i proprioceptywnego. Delikatne
D
kołysanie jest też jedną z technik wygasz
wygaszania odruchów.
• wym. 146 x 73 cm, gr. pianki 11 cm
• wiek: 3+
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Platforma balansująca
ze ślimakiem
WP 0011

Kula zręcznościowa. Piłka Tai-chi
129 zł

WP 0001

275 zł

Dla wspierania koordynacji najmłodszych dzieci.
Wspomaga rozwój równowagi i koordynacji wzroku
z motoryką nóg i rąk.

Pochodzi z chińskiej tradycji gimnastycznej, wspomaga
ćwiczenia ze skręcaniem i obracaniem ciała; zwiększa
koordynację wzrokowo-ruchową, giętkość nadgarstka,
rąk oraz sprzyja prawidłowej postawie przy pisaniu.

• wym: 54 x 40 x 2,5 cm; od 3 lat

• r. 20 cm, od 2 latw

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

Mata Jeżyk
Zwinna rybka
WP 1006

MD 0003

Leniwa ósemka
77 zł

NS 0421

47 zł

Fantazyjna zabawka 2 w 1 o kształcie rybki, rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję
oraz celowość ruchu.

Z drewna, w kształcie leżącej ósemki. Rączki umożliwiają łatwe manipulowanie przyrządem, a głębokie wyżłobienie zapobiega wypadaniu piłki z toru.

• wym. 25 x 21x 3 cm, jedna pi eczka; od 3 lat

• wym. 48 x 22 x 2,5 cm; r. kulki 3 cm

Mata Noppex

Miękki spodek

TB 0041

455 zł

VO 3188

82 zł

• 100 x 30 cm

Mata Mini Jeżyk
MD 0004

38 zł

• 30 x 33cm

Sensoryczne
koła
CM 5451 225 złł
Teksturowane dyski
wykonane z miękkiego silikonu. Każda para (duży i mały
dysk) ma taki sam wzór i kolor. Dziecko może odgadnąć
wzór małego krążka, schowanego w woreczku, jedynie
poprzez dotyk, a następnie stanąć na odpowiadającym
mu dużym. Dyski są wytrzymałe, miękkie w dotyku, antypoślizgowe i łatwe do utrzymania w czystości.
• 10 szt. w dwóch rozmiarach
• r. 35 cm i 8 cm

Dysk sensoryczny
22 zł

LG 0684

47 zł

Doskonała do fizykoterapii i ćwiczeń psychoruchowych. Wypustki pokrywające powierzchnię maty stymulują krążenie krwi i pobudzają receptory dotyku.

Dysk, którego objętość może być regulowana ilością
powietrza. Do zabaw ruchowych jak i podkładania
do siedzenia i leżenia.

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.

• wym. 60 x 120 cm, waga 4 kg

• r. 21 cm, 95 g

• ø 20 cm

Rehabilitacja

110

Piłeczka Pajączek

11 cm

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

VO 3274

29 zł

5 cm
VO 3256

10 zł

Mata rehabilitacyjna z kieszeniami
NS 0949

Mata rehabilitacyjna
99 zł

Doskonała do ćwiczeń korekcyjnych stóp, działa na sensorykę.
Kieszenie pozwalają na umieszczanie wewnątrz różnych materiałów (szyszek, kamieni, grochu itd.) – nie dołączonych do zestawu.

Chodniczek faktur Jumbo

NS 0553

129 zł

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

• wym. 60 x 120 cm
• 6 kieszeni i 6 pól z mi kką gąbką

NS 0488

Sensoryczne kwadraty
179 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 p ytek

WP 1310

475 zł

Zestaw 6 kwadratów z wypustkami w trzech różnych wzorach: kropki, kratka i okręgi. Każdy wzór występuje dwukrotnie. Elementy możemy układać w ścieżki o różnym przebiegu
i kształcie. Antypoślizgowa powierzchnia kwadratów zapewnia
doskonałą stymulację i masaż dla stóp i dłoni.
• od 2 lat, 6 kwadratów z tworzywa (40 x 40 x 5 cm), maks.
obcią enie 30 kg

Pajączek I
P
MD 0001
M

52 zł

Pa
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
kla
mięśni i wyrabianiu nawyku prawidłowej postawy w staniu, chom
dzie i siedzeniu.
dz
• odleg o
• od 6 lat

przy maks. ciągni ciu szelek 36cm, a przy min. 62cm

Taśmy Thera Band

Mata podłogowa
MW 5003

TB 0404

105 zł

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.

• komplet 3 ta m o ró nym stopniu oporu: ó ta, czerwona, zielona; 3 szt. o d . 1,5 m

• 4 szt. o wym. 60 x 60 cm

sklep.nowaszkola.com

92 zł

Znajdują zastosowanie w rehabilitacji, ortopedii, neurologii,
pediatrii i domowej opiece medycznej. Trening z taśmą pociąga za sobą przyrost siły mięśniowej i wytrzymałości. Kolor
taśm określa stopień oporu: żółta (słaba), czerwona (średnia),
zielona (mocna).
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Piankowe kostki o różnej twardości

Dotykowe krążki

NS 1934

JG 2117

262 zł

Półkule Kamienie
289 zł

• wym. 25 x 25 cm, 5 par kostek o ró nej twardo ci, od spodu
antypo lizgowa tkanina, pokrowce zdejmowane, atwo utrzyma je w czysto ci

Duże i małe krążki o różnych fakturach i kolorach. Miłe w dotyku pobudzają dzieci do rozpoznawania faktur ręką i nogą.

Ścieżki
Ś
i
tuby
VX 0007

169 zł

• 6 szt., 4 proste, 2 pochy e; po ączone sznurkiem, atwe w przechowywaniu

Kolorowe góry

JG 2128

149 zł

JG 2121

342 zł

5 szt., wym.: czerwony 42 x 42 x 25 cm pomarańczowy i żółty
36 x 36
6 x 8 ccm zielony
e o y i niebieski
eb es 40
0 x 40
0 x 17
7 cm
c

• 5 ma ych krą ków z kauczuku o r. 11 cm; 5 du ych o r. 27 cm

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

Półkule sensoryczne

Ścieżki koszyki

Wyspy trójkąty

LC 8089

137 zł

Mogą być napełniane powietrzem do odpowiedniej twardości.
Atutem są wypustki sensoryczne pobudzające dotyk i wspomagające ćwiczenia korekcji stóp. Mogą służyć jako pachołki.

VX 0006

165 zł

• 6 szt po ączonych liną, wym. koszyka ø 30,5 x 13 cm
• atwe w przechowywaniu

TY 8412

199 zł

• 6 szt.: 3 ma e ø 27 cm, wys. 4,5 cm, 3 du e ø 36 cm, wys. 8,5 cm
• wykonane
y
z mocnego
g tworzywa;
y
od 3 lat

• tworzywo sztuczne, r. 16 cm, wys. 8 cm, 6 szt. w ró nych kolorach

Tor z fakturą
FI 1001

Kolorowe kamyki

Kolorowa ścieżka wałków
310 zł

WP 0006

209 zł

Kolorowe elementy z tworzywa sztucznegom z których można tworzyć tory.
Chropowata powierzchnia pobudza zmysł dotyku.

Plastikowe szczebelki masują ciało i pomagają w rozwoju zmysły dotyku. Ścieżkę można
łatwo zwinąć w rolkę, co ułatwia przechowywanie.

• 24 szt. (12 prostych i zaokrąglonych), wym. elem. 31 x 12 x 6 cm

• 1 szt.; kolor wybierany losowo; wym. 148 x 36 x 3 cm; wiek: 2+

Rehabilitacja
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WP 0008

465 zł

Dziecko wyczuwa stopą fakturę podłoża, stymulując rozwój zmysłu dotyku. Można
obracać górną część niezależnie od dolnej.
• 6 szt., po 2 szt. ó tego (wym. 28 x 28 x 9 cm), zielonego (wym. 36 x 35 x 14 cm)
i czerwonego (wym. 40 x 39 x 13 cm); w zestawie torba do transportu; wiek: 3+

Ododi tla zsłu rówog łya  kencę, padłow zój oy  zti ne lści ąza
z oc mśle.

Zestawy równoważni
Dysk równowagi
JG 2232

159 zł

Złożony z dwóch części: platformy i podstawy, połączonych
ruchomym, gumowym łącznikiem. Dziecko utrzymuje równowagę poprzez zmianę środka ciężkości.
• 1 szt., r. 22 cm, wys. 14 cm, dysk nale y umie ci w specjalnej
podstawie do równowa ni JG 2221 lub JG 2220 (patrz powy ej,
sprzedawane osobno), wiek: 3–15 lat

Pagórki do dysku równowagi
JG 2220

210 zł

atwe 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

Dwie wyspy
JG 2124

Wysokie góry do dysku
• wys. 24 cm, r. 40 cm, 3 szt.

JG 2123

82 zł

• wys. 10 cm, r. 27 cm, 3 szt., do wyczerpania zapasów

JG 2221

Rzeka

272 zł

199 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.
• r. 43 cm; wys. 7 cm, 2 kolory: czerwony i zielony

Równoważnie

Kolorowe wyspy
JG 2120

205 zł

Wykonane z tworzywa, wyposażone w antypoślizgowe stopki.

4-zaczepowa
NS 6000

239 zł

• 6 wysepek ( ó ta, niebieska, czerwona, zielona, pomara czowa, fioletowa); 3 ma e (25 x 25 x 25 cm),
wys. 4,5 cm; 3 du e (36 x 36 x 36 cm), wys. 8 cm

• 5 desek, wym. 100 x 9 x 2 cm, 6
cegie o 4 sworzniach ączących
2 deski, wym. 18 x 14 x 5 cm

Piłka z orbitą

6-zaczepowa

LG 0680
0

48 zł

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

Podążamy szlakiem
WP 1102

279 zł

Piankowa dróżka do ćwiczeń. Jedna strona elemen
mentów jest niebieska z żółtymi figurami, druga
odwrotnie.
odw
• wym.
w
50 x 50 x 1,5 cm; od 2 lat; wykonane z wysokiej jako ci dwuwarstwowej pianki EVA, ączone
so
bez u ycia kleju
b

sklep.nowaszkola.com
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NS 6001

319 zł

• 5 desek, wym. 100 x 9 x 2 cm, 6
cegie o 6 sworzniach ączących
3 deski, wym. 28 x 14 x 5 cm

Plansze
Przyrządy do ćwiczeń koordynacji ruchowej oraz
równowagi. Zapewniają bezpieczną zabawę
dzięki antypoślizgowej
powierzchni.

JG 2181

112 zł

JG 2180

112 zł

• do bujania si na boki;
• wym. 52 x 12,5 x 9 cm

• Umo liwia poruszanie si
i do ty u.

do przodu

Równoważnia
balansująca

Balansujący Pingwin

Platforma

Pasy do platformy
JG 2942

Plansza Chodzik

Plansza Bujak

122 zł

JG 2142

379 zł

3 plansze z różnymi wzorami, łatwe do wymiany; wytrzymałość: 120 kg, wym. platformy: 54 x 40 cm, 3 plansze, od 3 lat

• regulacja d ugo ci
• do platformy JG 2142

Spodek
JG 2140

119 zł

• Przyrząd do balansowania cia em.
• r. 40 cm; wys. 9 cm

JG 2169

189 zł

• max. obcią enie 100 kg; wym. 53 x 22
x 15 cm

Plansze ze sklejki, osadzone na połowie walca,
z wyżłobionym wzorem i poruszającym się no
nim kulą, pozwala na ćwiczenie równowagi.

US 0440

95 zł

• max. obcią enie 80 kg; wym. 60 x 13 x
11 cm, kolor wybierany losowo

Plansza na kuli
CS 6004

82 zł

• wym. 70 x 20 x 9 cm

Okrągła plansza na kuli

Plansza na kuli ze szlaczkiem

TY 0006

NS 3104

62 zł

• r. 40,5 cm

Plansza na walcu
CS 6005
• wym. 70 x 20 x 9 cm

Półkula balansująca

Plansza drewniana
82 zł

NS 0942
• Mogą korzysta z niej 2 osoby
• wym. 70 x 100 x 18 cm

239 zł

• 64 x 41 cm

239 zł

Półkula sensoryczna 25
25 cm
US 0450

44 zł

Duża półkula z wypustkami. 1szt., wym. ø
25 cm

Rehabilitacja
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US 0082

159 zł

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

Wirujący talerz

Koala
Koal
Ko
a a Bibo
Bibo
o

JG 2102

419 zł

Obraca się w każdą stronę, nie przewraca się. Można na nim stać lub
siedzieć.
• powierzchnia
powierzchn jest antypo lizgowa i wyposa ona w 4 uchwyty; r. 76 cm

Topek

JG 2097

269 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.
• r. 65 cm, wys. 45 cm, wykonany z tworzywa sztucznego o grubo ci 8 mm,
maksymalna 50 kg obcią enia.

JG 2101

• r. 70 cm; g boko ; 45 cm

Opona
BY 9200

75
75 zł

• rr. zew
zew. 55 cm,
cm wew
wew. 31
31,5,
5 wys.
w ys 17 cm,
cm wykonana z tworzywa
two
orzywa
sztucznego o wysokiej g sto ci, kolor wybierany losowo; wiek: 3+

Wirujący talerz z poręczami
JG 2106
106

519
5 9 zł

Talerz, który obraca się
i we wszystkie strony. Wyposażony
Wyposa
w solidne poręcze pokryte miękkim
kim tworzywem. Dosto
Dostosowany dla dzieci od 3 do 5 roku życia. Do ćwiczeń
iczeń dla 1 lub 2
osób jednocześnie.
max. ciężar: 60 kg; śr. 76 cm, wys. 60 cm

Kołowrotek
EU 0006

Czapka klauna
auna

510 zł

Dzieci na czworakach mogą przemieszczać się w przód i w tył,
ćwicząc równowagę i koordynację. Złożony z dwóch elastycznych
obręczy i rozpiętej pomiędzy nimi nylonowej tkaniny zapinanej
na rzepy, wypełnionej elastyczną pianką. Wymaga złożenia.
• r. 88 cm

JG 2127

72 zł

Bezpieczna, lekka czapka złożona z kilku części. Zawiera
a miękką gumową podstawkę, która dostosowuje się do kształtu głowy
dziecka. Służy do ćwiczeń równowagi i postawy ciała.
• r. 14,5 cm, wys. 18 cm; wiek: 3+
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219 zł

Bezpieczny, świetny do zabaw koordynacyjnych wszystkich partii mięśni. Występy na brzegu topka zapobiegają przygnieceniu ręki, zapewniają dopływ
powietrza, jeżeli dziecko chowa się wewnątrz. Podniesiony i zaokrąglony brzeg
chroni
hroni przed urazami.

Letnie narty
Zestawy kolorowych paneli ze sznurkowymi uchwytami przeznaczonych do ćwiczeń
kształtujących mięśnie nóg, ramion i tułowia.
Niezastąpione w kształtowaniu skoordynowanej
pracy kończyn jednego lub kilku użytkowników
jednocześnie. Poprawia synchronizację ruchów
wielu współdziałających ze sobą osób.
• wykonane z plastiku.

Letnie narty dla dwóch
osób

Letnie narty
dla trzech osób

JG 2108

JG 2148

119 zł

• 2 szt., d . 88 cm

159 zł

• 2 szt.; d . 104 cm

Koordonka z poręczami

Koordonka

MK 0403

JG 2138

155 zł

Przyrząd do ćwiczeń, wspierający rozwój
koordynacji ruchowej i umiejętność balansowania. Koordonka 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.
• wym. 34 x 40 x 64 cm, wiek 4+

Rehabilitacja

Spacer zespołowy
4-osobowy
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295 zł

• wym. d . 39,5, szer. 12,5, wys. 2,5 cm ;
od 4 lat.

Platforma na kółkach
129 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

WP 4001

NS 2902

95 zł

Przeznaczona 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; grubo
1,8 cm

p yty

Szczudła sensoryczne

Platforma Surfer

US 0271

52 zł

JG 2168

Miniszczudła
319 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.

• posiadają wypustki na rączkach oraz pó kulach.
• kule o r. 13 cm, wys. 7 cm, wys. ca kowita 80 cm

AS 0027

26 zł

1 para; wys. 12,5 cm, śr. 13,5 cm; regulowana wysokość uchwytów ze sznurka; z wytrzymałego tworzywa z zabezpieczeniem
antypoślizgowym

• d . 58 cm, szer. 38 cm, wys. 10 cm

Megaszczudła
JG 2195

• max. obcią enie 100 kg; wys. 71 cm, szer. podstawy: 26 cm.
od 3 do 7 roku ycia; regulowana wysoko 3–15 cm, mocne
gumowe uchwyty dostosowane do wzrostu dziecka

Szczudła
140 cm
NS 0939
• wyk. z drewna

Labirynt na stopy
325 zł

105 zł

NS 1844

Duże stopy
159 zł

Dzięki labiryntowi, możemy stymulować roz wój mięśni nóg,
kolan i stóp. Proponujemy zabawę i wspólne ćwiczenia, które korzystnie wpłyną na roz wój motoryki oraz wzmocnią
mięśnie wspomnianych wyżej partii ciała.
• wym: 30 x 80 cm, mocowanie stóp z regulacją na rzep

sklep.nowaszkola.com
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TY 0209
• 1 para, d . stopy 50 cm, wykonane z pianki

75 zł

Dziecięca sensoryka
W aktywizowaniu dziecięcej sensoryki szczególne miejsce zajmują piłeczki do masażu, o powierzchni charakterystycznej, pełnej dłuższych
bądź krótszych wypustek. To właœnie im piłeczki zawdzięczają swoje
terapeutyczne właœciwoœci, które związane są pobudzaniem i stymulowaniem receptorów czuciowych znajdujących się na skórze całego ciała.
Terapia sensomotoryczna przy udziale kolorowych piłeczek do masażu,
daje naprawdę szerokie możliwoœci w obszarze stymulacji dotykowej.
Delikatne krążenie piłeczką po plecach dziecka rozluźni spięte partie
mięœniowe i będzie chwilą przyjemnego relaksu. Œciskanie i chowanie
piłeczki w dłoniach czy przetaczanie jej po całej linii ramion będzie miało walory masażu rehabilitacyjnego. Rolowanie piłeczki stopami będzie
natomiast wpływało na ich prawidłowe ukrwienie i rozluźnienie mięœni
podbicia, co jest szczególnie istotne w rehabilitacji dzieci spastycznych.

1

Piłki z wypustkami trójkąty
US 0073

1

2

5

6

3

7

4

9

1
10

149 zł

Zestaw 6 gumowych winylowych piłek z wypustkami do samodzielnego nadmuchania.
• 6 szt., w 6 kolorach, wym. ø 25 cm.

2

Piłka z wypustkami misie
US 0025

13 zł

• gumowa winylowa pi ka z wypustkami, do samodzielnego nadmuchania, 1 szt., wym. ø 20 cm.

Zestaw piłeczek sensorycznych

3

NS 2068

11

12

13

99 zł

8

Zestaw 10 sensorycznych piłeczek w worku:
• 3 piankowe, 2 pajączki, 2 z wypustkami, cyrkowa, sze cian oraz
z kuleczkami.

4

Piłka z koralikami
US 0223

15 zł

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

8

• r. 7 cm

5

Ster sensoryczny
US 0293

38 zł

9

Wewnątrz znajdują się kuleczki, które można przesuwać lub
sortować wg. kolorów.

10

• r. 27 cm

6

Sensoryczne dłonie
US 0266

15 zł

• 1 para, d . 20 cm

46 zł

15 zł

12 Miękka piłeczka do masażu
LG 1208

• 28 cm; 1 szt.

• r. 8 cm

Wałek do masażu

• r. 10 cm

LG 1202

LG 1210
LG 1212

14 zł

• r. 6 cm, d . 15 cm

• r. 12 cm

Ring kolczasty Huberta

• r. 18 cm

LC 9749

LG 1218

9 zł

10 zł
13 zł
22 zł

15 zł

• 1 szt.; r. 17 cm; ró ne kolory

WP 0017

Sensoryczne stopy
US 0267

LC 9752

11 Ściskacz sensoryczny

• 1 para, d . 17 cm

7

Piłka rehabilitacyjna 28 cm

13

US 0006

21 zł

Otwory i metalowy dzwoneczek w środku pobudzają receptory słuchu.

70 zł

Zabawa ściskaczem pobudza krążenie krwi w dłoniach i palcach, wzmacnia mięśnie, masuje dłoń.

• w zestawie znajdują si pi eczki w dwóch wielko ciach: 2 szt. o r. 9,3 cm i 2 szt. o r. 7,3 cm
• dzwoneczek znajduje si w dwóch pi eczkach

• r. 6,5 cm, 6 szt., 3 stopnie twardo ci

Rehabilitacja

Piłeczki z dzwonkami. Zestaw
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lekarskie

Piłki

3 kg

2 kg

1 kg

500 g

z rączką 0,4 kg

LG 0607 26 zł

LG 0606 25 zł

LG 0610 20 zł

LG 0605 15 zł

US 0087

• r. 16 cm

• r. 15 cm

• r. 12 cm

• r. 10 cm

• mini pi ka lekarska z uchwytem u atwiającym trzymanie lub rzucanie
• r. 11 cm, 0,4 kg,1 szt.

30 zł

Skacz cy Lew
US 0449

69 zł

• wym. 20 x 54 x 35 cm,
wys. siedziska 22 cm

Skacz cy Hipcio
US 0448

59 zł

• wym. 20 x 54 x 35 cm,
wys. siedziska 22 cm

Skaczący Renifer
LG 0001

79 zł

• wym. szer. 30 cm, d . 60 cm, wys. 55 cm;
• wys. siedziska 30 cm, do samodzielnego
napompowania
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1

Wałek sensoryczny
LG 0450

95 zł

1

6

10

Duże
miękkie piłki

Rehabilitacyjne małe wypustki na powierzchni pobudzają zmysł dotyku.
• d . 90 cm; r. 55 cm, do samodzielnego napompowania

2

Piłka-wałek pomarańczowa
LG 0350

65 zł

• wym. 50 x 100 cm, do samodzielnego napompowania

3

Piłka gimnastyczna 30 cm

4

Piłka gimnastyczna 50 cm

LG 0130

LG 0150

5 Piłka gimnastyczna 65 cm
LG 0165

6 Piłka gimnastyczna 90 cm
LG 0188

7 Piłka z kolcami 85 cm
LG 0285

8 Piłka z wypustkami 40 cm
LG 1240

9 Piłka z kolcami 65 cm
LG 0265

10 Piłka Hop 45 cm
LG 0545

11 Piłka Hop 50 cm
LG 0550

12 Piłka Hop 55 cm
LG 0555

13 Piłka Hop 60 cm
LG 0560

14 Piłki do rytmiki 17 cm
LG 1117

2

11

21 zł

37 zł

7
12

49 zł

3
79 zł

84 zł

42 zł

4

8
13

52 zł
30 zł
37 zł

5

9

39 zł

14

41 zł

Zajęcia ruchowe z kolorowymi, elastycznymi i bardzo wytrzymałymi piłkami
o różnych rozmiarach i powierzchniach,
to idealne rozwiązanie dla wszystkich,
którzy chcą połączyć aktywność ruchową z efektywnością oraz świetną zabawą.
Ćwiczenia z piłkami, to ogromne spektrum
możliwości. Na miękkich, wyjątkowo sprężystych kulach można siedzieć, leżeć przodem lub tyłem czy też opierać się bokiem.
Świetnie się również na nich skacze oraz
wykonuje inne ruchy z podparciem przy
pomocy rąk lub nóg. Istotą zabaw z piłkami, jest to, że wszystkie te formy aktywności wymagają poszukiwania właściwej
równowagi, co jednocześnie wiąże się
z nieświadomym, ale wyjątkowo skutecznym angażowaniem mięśni stabilizujących
ciała. Szukanie odpowiedniego balansu
aktywizuje bowiem i wzmacnia mięśnie
posturalne, odpowiadające za utrzymanie
prawidłowej postawy ciała. Konieczność
nieustannego dbania o utrzymanie równowagi w czasie zabaw z piłkami, bardzo
pozytywnie wpływa również na propriorecepcję, czyli umiejętność odczuwania
własnego ciała w przestrzeni. Prawidłowa integracja w obrębie tego obszaru jest
niezbędna do właściwego rozwoju odruchów planowania i prowadzenia ruchu, regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji
pracy mięśni, a także znajduje przełożenie
na orientację w schemacie własnego ciała.
Dzieci z właściwą propriorecepcją nie wykazują więc zbytniego napięcia mięśniowego np. w czasie pisania, a ich ruchy cechuje
lepsza celowość, precyzja i płynność. Ćwiczenia z piłkami nie pozwalają się nudzić.
Kulisty kształt i duża elastyczność piłek aktywizuje ciało do wielopłaszczyznowego
ruchu, którego forma – pozbawiona nużących powtórzeń – przynosi dużo radości
i sprawia, że zwykłe ćwiczenia ogólnorozwojowe stają się świetną zabawą dla
każdego dziecka.
• do samodzielnego napompowania

68 zł

• 4 szt., r. 17 cm, 280 g

Rehabilitacja
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Spadochrony
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.

1,75 m
JG 2301

42 zł

• r. oko o 1,75 m, 4 uchwyty

3,5 m
JG 2302

72 zł

• r. oko o 3,5 m, 8 uchwytów

6m
JG 2304

209 zł

• r. oko o 6 m, 12 uchwytów

Chusty
Specjalny materiał poddaje się oporowi powietrza i ma właściwości samoistnego rozprężania
się po jego złożeniu. Dzięki temu można pokazać
np. efekt rozkwitania kwiatów.

– matowe
DT 8003

36 zł

• wym. 65 x 65 cm, 3 szt. ( ó ta, niebieska, czerwona)

– neonowe
DT 8000

36 zł

• wym. 65 x 65 cm, 3 szt. ( ó ta, zielona, ró owa)

– duże

JG 2307

Spadochron tęczowy
TY 0121

345 zł

• r. 3,5 m

sklep.nowaszkola.com

99 zł

• wym. 138 x 138 cm; 4 szt. (niebieska, czerwona,
zielona, ó ta)
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Wstęgi

Gąsienice spacerowe

Do ćwiczeń gimnastycznych wzmacniających
wszystkie mięśnie ciała, a w szczególności mięśnie rąk i barków.

Sympatyczne gąsienice w tęczowej kolorystyce
to niezastąpione towarzyszki każdego wspólnego spaceru czy wyjścia do teatru. Dzięki parom
symetrycznych uchwytów pomagają maluchom
zachować porządek marszu i ułatwiają opiekunom szybkie sprawdzenie liczebności grupy.

• 6 szt.

– 3,5 m

–4m
TY 0106

NS 1598

75 zł

–2m
TY 0105

99 zł

• d . 3,5 m, szer. 12 cm, 16 uchwytów

–7 m

72 zł

NS 1657

179 zł

• d . 7 m, szer. 12 cm, 28 uchwytów

Woreczki sportowe
NS 0126

Woreczki alfabet

Woreczki z cyferkami
16 zł

Do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych.
• 4 sztuki w 4 kolorach, wym. 10 x 13 cm, wykonane
z mocnej tkaniny

NS 1982

59 zł

• wym. 7 x 12 cm; 12 szt.; wype nione grochem; wyszywane cyferki od 1 do 12.

NS 1930
• 8 kolorów, wym. 8 cm, 26 szt.

105 zł

Woreczki ﬁgury
NS 0132

19 zł

• 4 woreczki (ko o, trójkąt, kwadrat i prostokąt) o wym.
ok. 10 cm

Opaski
NS 0120

12 zł

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

Opaska na oczy
US 0301

Woreczki kolory
NS 0135
• 8 szt.; wym. 10 x 13 cm

47 zł

Szarfy

8 zł

NS 0127

• wykonana z mi kkiego materia u z gumką zapinaną
na rzep. Do wykorzystania podczas zabaw oraz zaj
terapeutycznych. 1 szt.
• wym. opaski 16 x 7 cm

Rehabilitacja

15 zł

Z kolorowego, bawełnianego płótna, ułatwiające
oznaczenie drużyn podczas gier zespołowych.
• 4 szt. w 4 kolorach; wym. 100 x 6 cm
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Akwość ruw i ywe m, kóre wią
się w e wk, są ściśle ąza  pcią or
seą sołecą i pyyią się do ktałce
świości ła  puc łas wości  zoności łecy i góle pw do fizze
i pciz.

Piankowe
Kształtki
Rehabilitacyjne

Opona duża
NS 0968

Piankowe kształtki w postaci belek, wałków,
opon, schodów i ramp, to różnorodne elementy pomagające dzieciom rozwijać sprawność
ruchową podczas zajęć na sali gimnastycznej,
rehabilitacyjnej oraz w salach zabaw. Sprawności takie jak: zwinność, równowaga, szybkość
i skoczność, dzieci ćwiczą podczas wspinania,
przechodzenia po kładkach, przeczołgiwania
się przez tunele czy balansowaniu na oponach.
ączenie pojedynczych elementów umożliwiają
specjalnie wyprofilowane bazy, za pomocą których można tworzyć duże, różnorodne, składane
tory przeszkód.

Opona
515 zł

• r. 120 cm, r. otworu 60 cm

NS 0106

179 zł

• wym. 60 x 30 x 30 cm

Podkowa
NS 2184

499 zł

• 80 x 60 x 60 cm

Półkoło
NS 0109
• wym. 120 x 60 x 30 cm

sklep.nowaszkola.com
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Nakrętka
275 zł

NS 2153

225 zł

• r. 60 cm, r. otworu 30 cm, gr. 30 cm

Baza duża
NS 0100

Baza z trójkątem
175 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm

NS 0143

Baza z prostokątem
m
179 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm

NS 0142

179 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm

Równoważnia
żnia do balansowania
żn
NS 2185

229 zł

• 1 szt., wym. 120 x 50 x 13,5 cm, antypo lizgowy spód
• pianka o podwy szonej g sto ci pokryta tkaniną PWC

Skrzynie
3-częściowe, zbudowane z pianki o podwyższonej gęstości, obszyte trwałą
tkaniną PCW. Elementy łączone na rzepy ułatwiają bezpieczną zmianę
wysokości przyrządu.

Baza mała
NS 0970

Most
119 zł

• wym. 60 x 30 x 30 cm

NS 0103

Łuk
285 zł

• wym. 120 x 60 x 30 cm

NS 0104

285 zł

• wym. 120 x 60 x 30 cm

mała
NS 0168

Schody
NS 0110
• wym. 90 x 60 x 60 cm

Rampa
329 zł

NS 0108
• wym. 90 x 60 x 60 cm

Klin
310 zł

NS 0969

135 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm

Rehabilitacja
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duża
685 zł

• wys. 85 cm; wym. podstawy dolnej
• 75 x 60 cm, górnej 75 x 30 cm

NS 0169

1349 zł

• wys. 130 cm; wym. podstawy dolnej
100 x 80 cm, górnej 100 x 30 cm

Belki

Sześcian
NS 0458

Belka mała
79 zł

• wym. 30 x 30 x 30 cm

NS 0231

Belka 60
67 zł

• wym. 20 x 20 x 60 cm

Belka 90

NS 0971

105 zł

NS 0457

• wym. 60 x 30 x 30 cm

Belka 120
139 zł

NS 0102

• wym. 90 x 30 x 30 cm

162 zł

• wym. 120 x 30 x 30 cm

Wałki

Wałek mały
NS 0145
• d . 60 cm, r. 15 cm

Wałek 10
69 zł

NS 0228

Wałek 15
45 zł

NS 0229

• d . 60 cm; r. 10 cm

Walec mały
55 zł

• d . 60 cm; r. 15 cm

NS 0456
• d . 30 cm; r. 30 cm

Wałek 20
NS 0230

65 zł

• d . 60 cm; r. 20 cm

Wałek średni
NS 0455

149 zł

• d . 90 cm; r. 30 cm

Wałek duży
NS 0101

175 zł

• d . 120 cm, r. 30 cm

sklep.nowaszkola.com
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Walec duży
72 zł

NS 0105

249 zł

• d . 60 cm, r. 60 cm

Materace
Materac gruby

Materac cienki

PS 2127

372 zł

PS 2128

• wym. 200 x 80 x 20 cm

• wym. 200 x 80 x 10 cm

NS 0107

229 zł

• wym. 180 x 60 x 10 cm

Bieżnia 7 cm

Materac rehabilitacyjny
NS 0144

Bieżnia 10 cm
259 zł

NS 0170

349 zł

152 zł

• wym. 120 x 60 x 7 cm

• wym. 180 x 80 x 10 cm
• pianka
o podwy
p
p
y szonejj g sto ci

Materace łączone
NS 0554

489 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.
• wym. 150 x 105 x 5 cm; pokryte trwa ą i atwą w utrzymaniu czysto ci
tkaniną PCW, wype nione pianką o podwy szonej g sto ci.

Materacyki łączone 4 szt.
NS 2147

685 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. ka dy o wym. 114 x 5 x 60 cm mo na ączy na ró ne sposoby

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 roz o eniu 180 x 60 x 5 cm, przy
zamówieniu nale y poda wybrany wariant
kolorystyczny

różowo-pomarańczowy
PS 2160RP

209 zł

niebiesko-pomarańczowy
PS 2160NP

209 zł

czerwono-pomarańczowy
PS 2160

209 zł

Rehabilitacja
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Materace narożne półokrągłe

Materace składane

kolorowe

Każdy z nich posiada rzepy, które umożliwiają łączenie ich ze sobą.

Składane, 4-częściowe łączone materacyki, oparte o ścianę mogą pełnić
funkcje fotelika, położone na płasko tworzą powierzchnię do zabawy
lub ćwiczeń, a złożone w kostkę tworzą puf.

NS 2151

• wym. 100 x 100 x 10 cm
• pokryte tkaniną PCW, antypo lizgowy spód

• wym. po roz o eniu 1 x 1 m, gr. 5 cm, wym. po z o eniu 50 x 50, gr. 20 cm

jasnoniebieski

żółty

NS 2144

NS 2145

210 zł

różówy
210 zł

NS 2146

turkusowy
210 zł NS 2143

210 zł

sklep.nowaszkola.com
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245 zł

czarno-białe
NS 2152

245 zł

Suche baseny
Wszystkim znane są ich walory rehabilitacyjne.
Napełnione kolorowymi piłeczkami z tworzywa, są gotowe do pływania na sucho. Piankowe, prostokątne elementy pokryte są mocną
zmywalną tkaniną PCW, łatwą do utrzymania
w czystości. Niezawodna konstrukcja, pokrowiec zdejmowany. Aby uatrakcyjnić zabawę
do basenu mogą być dołączone inne elementy
np. schody, zjeżdżalnia itp.
NS 0146

NS 0146A

Schody ze zjeżdalnią
kwadratowy 2 x 2 m
NS 0794

3449 zł

• wym. 2 x 2 m; powierzchnia wewn trzna 2,6 m2; 4000 pi eczek (8 worków)
o r. 6,5 cm; wyposa ony jest dodatkowo w mi kką pod og o grubo ci 3 cm

NS 0146

1099 zł

NS 0146A

1149 zł

Do suchych basenów z górną krawędzią zaokrągloną (NS 0146) lub prostą
(NS 0146A) w zależności od kształtu krawędzi basenu.
• d . zjazdu 125 cm, wys. elementu 87,5 cm

kwadratowy 1,5 x 1,5 m
NS 2001

2299 zł

• wym. 1,5 x 1,5 x 0,6 m, pow. wewn. 1,21 m2, w komplecie 4000 plastikowych pi eczek (8 worków) o r.
6,5 cm

2x2m
NS 2000

prostokątny 3 x 2 m
2793 zł

• wym. 2 x 2 x 0,6 m; pow. wewn. 2,6 m2 ; 4000 plastikowych pi eczek (8 worków) o r. 6,5 cm

NS 2002

trójkątny 2 x 2 m
trójk
2999 zł

• wym. 3 x 2 x 0,6 m, pow. wewn. 4,16 m2, w komplecie 4000 plastikowych
pi eczek (8 worków) o r. 6,5 cm

Rehabilitacja
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NS 0443

2699 zł

• wym. d . boku przy kącie prostym 2 m; 3000 pi eczek (6 worków) o r. 6,5 cm

dolnoœl¹skie

Spis treści

1

Niepełnosprawność
intelektualna
3-26

 695 040 074
Bolesławiecki
Głogowski
Górowski
Jaworski
Jelenia Góra
Jeleniogórski
Kamiennogórski
Legnica
Legnicki
Lubański
Lubiński
Lwówecki
Polkowicki
Średzki
Świdnicki
Wałbrzych
Wałbrzyski
Wołowski
Zgorzelecki
Złotoryjski
Zgorzelecki
Złotoryjski

2

Deﬁcyty rozwoju

3

27-48

Deﬁcyty społeczno-emocjonalne
49-68

 605 672 461
Milicki
Oleśnicki
Oławski
Trzebnicki
Wrocław
Wrocławski

 605 101 940
Dzierżoniowski
Kłodzki
Strzeliński
Ząbkowicki

kujawsko-pomorskie

609 361 009
lubuskie

 691 533 233
lubelskie

4

Wybitne
uzdolnienia
69-80

5

Sala doświadczeń
81-104

6

Rehabilitacja
105-128



607 770 869

Bialski
Biała Podlaska
Lubartowski

Lubelski
Lublin
Łukowski
Opolski
Puławski
Radzyński
Rycki
Świdnicki

ma³opolskie

³ódzkie

 601 321 797
Brzeziński
Łódź
Łódzki Wschodni
Łowicki
Pabianicki
Zgierski

 601 232 562
Bełchatowski
Łaski
Opoczyński
Pajęczański
Piotrkowski
Piotrków Trybunalski
Radomszczański
Rawski
Sieradzki
Skierniewicki
Skierniewice
Tomaszowski
Wieluński
Wieruszowski
Zduńskowolski

 605 896 443
Kutnowski
Łęczycki
Poddębicki

podkarpackie

 607 347 652  607 432 769  607 770 482
Krakowski
Dębicki
Kraków
Miechowski
Proszowicki

 603 690 441  601 701 300
Biłgorajski
Chełm
Chełmski
Hrubieszowski
Janowski
Krasnostawski
Kraśnicki
Łęczyński
Parczewski
Tomaszowski
Włodawski
Zamojski
Zamość

Warszawa Wesoła
Warszawa Wilanów

Bocheński
Chrzanowski
Myślenicki
Nowy Sącz
Olkuski
Oświęcimski
Suski
Wadowicki
Wielicki

 661 221 545
Brzeski
Dąbrowski
Gorlicki
Limanowski
Nowosądecki
Nowotarski
Tarnowski
Tarnów
Tatrzańsk

mazowieckie

 697 993 200
Pruszkowski
Sochaczewski
Warszawa Ochota
Warszawa Śródmieście
Warszawa Ursus
Warszawa Ursynów
Warszawa Włochy
Warszawa Wola
Warszawa Żoliborz
Warszawski Zachodni

 603 226 323
Garwoliński
Otwocki
Piaseczyński
Warszawa Mokotów
Warszawa Praga
Południe
Warszawa Rembertów
Warszawa Wawer

Łosicki
Miński
Siedlecki
Siedlce
Warszawa Bemowo
Warszawa Białołęka
Warszawa Bielany
Warszawa Praga Północ
Warszawa Targówek
Wołomiński

 661 484 801
Białobrzeski
Grodziski
Grójecki
Kozienicki

 661 484 801
Lipski
Przysuski
Radomski
Radom
Szydłowiecki
Zwoleński
Żyrardowski

 601 630 028
Ciechanowski
Gostyński
Legionowski
Makowski
Mławski
Nowodworski
Ostrołęcki
Ostrołęka
Ostrowski
Płocki
Płock
Płoński
Przasnyski
Pułtuski
Sierpecki
Sokołowski
Węgrowski
Wyszkowski
Żuromiński

opolskie

 605 101 940

Kolbuszowski
Leżajski
Mielecki
Niżański
Ropczycko-Sędziszowski
Rzeszowski
Rzeszów
Stalowowolski
Strzyżowski
Tarnobrzeg
Tarnobrzeski

 607 950 039
Bieszczadzki
Brzozowski
Jarosławski
Jasielski
Krosno
Krośnieński
Leski
Lubaczowski
Łańcucki
Przemyski
Przemyśl
Przeworski
Sanocki

podlaskie

 601 509 200
pomorskie

 605 989 831
Bytowski
Chojnicki
Człuchowski
Gdański
Gdańsk
Kościerski

 605 989 831
Kwidzyński
Sopot
Starogardzki
Tczewski

 605 989 831
Kwidzyński
Sopot
Starogardzki
Tczewski

œl¹skie

 607 068 675
Bytom
Chorzów
Gliwice
Gliwicki
Katowice
Piekary Śląskie
Siemianowice Śląskie
Świętochłowice
Tarnogórski
Zabrze

 781 990 246
Bielski
Bielsko-Biała
Cieszyński
Jastrzębie Zdrój
Pszczyński
Wodzisławski
Żory
Żywiecki

 607 702 124
Będziński
Dąbrowa Górnicza
Częstochowa
Częstochowski
Jaworzno
Kłobucki
Lubliniecki
Mysłowice
Myszkowski
Sosnowiec
Zawiercie
Zawierciański

 607 347 672
Raciborski
Rybnicki
Rybnik
Bieruńsko-Lędziński
Tychy
Mikołowski
Ruda Śląska

œwiêtokrzyskie

 693 600 677

Krotoszyński
Leszczyński
Leszno

 609 350 038
warmiñsko-mazurskie

 601 212 103
Bartoszycki
Działdowski
Ełcki
Giżycki
Gołdapski
Kętrzyński
Lidzbarski
Mrągowski
Nidzicki
Olecki
Olsztyn
Olsztyński
Ostródzki
Piski
Szczycieński
Węgorzewski

 661 519 100
Braniewski
Elbląski
Elbląg
Iławski
Nowomiejski

wielkopolskie

 605 896 443
Chodzieski
Gnieźnieński
Grodziski
Kolski
Konin
Koniński
Słupecki
Turecki
Wągrowiecki
Wrzesiński

 609 350 038
Gostyński
Jarociński
Kaliski
Kalisz
Kępiński
Kościański

Ostrowski
Ostrzeszowski
Pleszewski
Rawicki
Średzki
Śremski
Wolsztyński

 603 474 100
Grodziski
Międzychodzki
Nowotomyski
Obornicki
Poznań
Poznański
Szamotulski

 601 644 800
Czarnkowsko-Trzcianecki
Pilski
Złotowski

zachodniopomorskie

 695 989 100
Choszczeński
Goleniowski
Gryfiński
Kamieński
Myśliborski
Policki
Pyrzycki
Stargardzki
Szczecin
Świnoujście

 601 644 800
Białogardzki
Drawski
Gryficki
Koszalin
Koszaliński
Kołobrzeski
Łobeski
Szczecinecki
Sławieński
Świdwiński
Wałecki

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
www.nowaszkola.com
www.sklep.nowaszkola.com
Serwisy społecznościowe:
/NowaSzkola1992
/nowaszkola
/nowa_szkola

Zapisz się na nasz newsletter na stronie
sklep.nowaszkola.com i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami!
Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66, §1.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bądź
zamienników oferowanych produktów. Zmiany te nie stanowią
przyczyny reklamacji.

Now ła z ślą o wyki

specjalne
potrzeby
edukacyjne

