KODOWANIE
PROGRAMOWANIE
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Programowanie to język XXI wieku. Najprościej można go opisać jako
kolejność poleceń, które należy wykonać, aby osiągnąć wyznaczony
cel. Słowo program kojarzy się głównie z komputerami i utożsamiane jest
przede wszystkim z informatyką. Nic bardziej mylnego! Programowanie
jest częścią każdej sfery życia i ma początek dużo wcześniej, przed uruchomieniem komputera.
Nasze pomoce naukowe pozwolą najmłodszym poznać tajniki i mechanizmy programowania, nauczą jak robić to efektywnie, pokażą jak w przyjemny sposób kodować i odczytywać zapisany kod.
Otwórz dziecko na wyzwania stawiane w prężnie rozwijającym się świecie i wplataj mu język programistyczny do wszystkich dziedzin nauki. Nie
musisz być informatykiem – te pomoce przygotowane są tak, aby każdy
mógł z nich korzystać. Komputery nie rozumieją skomplikowanej mowy
ludzkiej, aby efektywnie się z nimi komunikować musimy używac zbioru
poleceń. Zadbaj o to, by najmłodsi opanowali podstawy potrzebne do
bycia programistą, czyli do władania językami, tworzącymi połączenia
pomiędzy naszym światem, a tym wirtualnym, który współcześnie jest
ważną częścią otaczającej nas rzeczywistości. Język programowania jest
językiem uniwersalnym, który łamie wszystkie blokady międzynarodowe.

KODUJ, PROGRAMUJ...
W nowej podstawie programowej programowanie odgrywa istotną rolę. Głównym założeniem jest to, aby już najmłodsi rozpoczeli naukę tworzenia poleceń i sekwencji obrazkowych. Kolejnym etapem będzie programowanie wizualne sterujące robotem lub innym obiektem.
MEN w rozporządzeniu dotyczącym nowej podstawy programowej
oświadcza m. in., że „szkoła ma stwarzać uczniom warunki do
nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym programowania (…)” oraz,
że „przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości
i rozwiązywania problemów, w tym programowania, nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich edukacji.”

PROGRAMUJĄC DZIECI UCZĄ SIĘ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eksperymentowania poprzez swobodne poszukiwanie rozwiązań
kreatywności i pomysłowości – rozwijając swoją
wyobraźnię
krytycznego podejścia do efektów pracy, dążąc do
ich nieustannego udoskonalania
wytrwałości i cierpliwości, czekając na efekty
własnej pracy, jednocześnie rozumiejąc konieczność
wkładania w nią wysiłku
współpracy
rozwiązywanie problemów
zadawanie odpowiednich pytań
zbierania i porządkowania danych, określając ich
rzetelność i wiarygodność
abstrahowania i tworzenia modeli poprzez usuwanie zbędnych informacji
tworzenia algorytmów – sekwencji, powtarzalności
procedur i czynności
wykrywania i diagnozowania błędów
formułowania zrozumiałych komunikatów
określania priorytetów i wyciągania wniosków przez
rozpoznawanie błędów logicznych

dajmy dzieciom lepszy start w przyszłość
sklep.nowaszkola.com
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infolinia: 801 555 508
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infolinia: 801 555 508

W zestawie taniej!

tylko w NS

Programming Time - zestaw
NS 9200

Klocki Morphun
do nauki kodowania

Mata do nauki kodowania
NS 9202

179 zł

• 138 x 138 cm; poliester
• wzór może ulec zmianie

MP 9204

115 zł

➜

Klocki Morphun pozwolą dzieciom układać sekwencje ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy
Możliwość łączenia ich ze sobą eliminuje problem
przesuwających się elementów.
• trzy kolory klocków pozwalają rozróżnić zastosowanie: żółte – polecenia; białe – cyfry; niebieskie – operatory kierunkowe i nawiasy
do tworzenia zapętleń
• 154 klocki

599 zł

Doskonale skomponowane pomoce pozwalające wprowadzić dzieci w świat programowania i kodowania. Głównym
bohaterem jest uroczy robot Airbot, który dzięki możliwości poruszania się w każdym kierunku doskonale współgra
z matą podłogową, zawierającą 100 pól. Klocki Morphun posłużą do układania sekwencji ruchów, stanowiących element drogi,
którą można przetestować, używając Airbot’a. Ich funkcjonalność
i kolorystyka wspomagają rozwój manualny i percepcyjno –
wzrokowy dziecka, a zastosowanie pobudza pomysłowość
i swobodne eksperymentowanie w celu poszukiwania prawidłowych rozwiązań. Do urozmaicenia zajęć i wprowadzenia
treści tematycznych doskonale sprawdzą się karty pracy. Są
one dobrane tematycznie do gotowych scenariuszy zajęć z programowania, wykorzystujących zróżnicowane treści edukacyjne
dla poszczególnych poziomów edukacyjnych. Kostka na karty pracy wprowadza element losowości i pobudza kreatywność. Przy nauce programowania nie może zabraknąć zestawu
Programming time!
W skład zestawu wchodzą:
• robot
• mata podłogowa
• 24 karty pracy
• kostka do kart pracy
• 154 klocki Morphun
• 10 scenariuszy lekcji
• instrukcja

tylko w NS

programming
time

<Scenariusz 1>
Wakacje Airbota

Robot DOC
NS 9201

<Scenariusz 1>
Wakacje Airbota

199 zł

Mata i karty pracy:

sklep.nowaszkola.com

•
•
•
•
•
•
•

Mata i karty pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• W zestawie: robot o wym. 10 x 8 x 13 cm, działa na 3 baterie AAA/LR6
(nie załączone w zestawie); 30 kart do gry; 16 dwustronnych karteczek
kierynkowych; 154 klocki kierunkowe Morphun pozwolą dzieciom układać sekwencje ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia
ich ze sobą eliminuje problem przesuwających się elementów (trzy kolory
klocków pozwalają rozróżnić zastosowanie: żółte – polecenia; białe
– cyfry; niebieskie – operatory kierunkowe i nawiasy do tworzenia
zapętleń); dwustronna planszowa w postaci puzzli o wym. 94 x 68 cm

Karty pracy do nauki kodowania

Kostka z kieszonkami na karty pracy

NS 9203

NS 1887

30 zł

• 24 szt. (6 x emocje, 5 x figury geometryczne, 4 x puste suchościeralne karty do uzupełniania, 9 x karty z obrazkami); 11,5 x 11,5 cm
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99 zł

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

Mata i kart

y prac
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Klocki Morphun dla jednej grupy:Kloc
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statek H9
pirat J7
kompas H5
skarb I3
Airbot (porusza się po macie)

kostka na karty pracy

<Scenariu

sz 1>
Wakacje
Airbota

Materiały /////////////////////////////////
Materiały

• komputer C2
//////////////////////
Materiały /////////// • chmura burzowa E5

Robot to doskonały towarzysz w rozwijaniu logicznego rozumowania i umiejętności rozwiązywania
problemów. Uczy liter, cyfr, kolorów i nazw zwierząt.Komputer robota nauczy Cię wykonywania poleceń programowych, przybliża dzieciom aspekty robotyki w przyjemny i twórczy sposób. Robot może
być zaprogramowany tak, aby wędrować dowolnie lub według poleceń na kartach. Pomaga dziecku
rozwijać myślenie logiczne i umiejętności rozwiązywania problemów.
Wartości edukacyjne
• zdolnosci logicznego myslenia I obserwacji
• znajomosci i rozumienia świata
• samodzielnosci
• pamięci
• kreatywnosci i wyobrazni
• relacji społecznych
• umiejetnosci manualnych

24 karty pracy

Opis zaję///
ć

robot

scenariusze
zajeć
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mata podłogowa
138 x 138 cm
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Roboty
Roboty
Robot Myszka. Zestaw edukacyjny
LR 0012

262 zł

Zestaw edukacyjny specjalnie zaprojektowany tak, aby zaciekawić dzieci dziedziną nauki, technologii, inżynierii i matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Dzięki zabawce
dzieci mogą zdobyć doświadczenie w zakresie podstaw
programowania. Mysz należy tak zaprogramować, aby
pokonała trasę z labiryntem i tunelami w celu zdobycia sera.
• elem.: mysz (wym.: 10 cm), 16 płytek podłoża, 22 ściany labiryntu, 3 części
tunelu, 30 dwustronne karty kodowania, 10 dwustronnych kart działania, klin
sera, instrukcja obsługi; materiał: tworzywo sztuczne; wymagania: bateria AAAx3
(brak w zestawie); wiek: 5+

Botley. Zestaw z robotem
Botley robot kodujący jest to prosty robocik przeznaczony dla dzieci
które zaczynają przygodę z programowaniem. Dzięki niemu dzieci
zapoznają się z podstawowymi ruchami i komendami używanymi
podczas prawdziwego programowania. W prosty sposób dzięki
pilotowi, mogą zaprogramować Botleya i narzucić mu konkretną
sekwencje ruchów. Dzieci mogą programować przenoszenie przedmiotów (poprzez wymienne ramiona dołączone do zestawu) i budować proste trasy. Botley ma pod spodem czujnik, który pozwala
mu podążać za czarną linią która jest umieszczona na kartach pracy
przeznaczonych do tworzenia różnych tras.

Myszomania. Gra planszowa
LR 2863

6

LR 2861

- 6 tabliczek,
- 8 patyczków,
- 2 kostki,
- 2 stożki,
- 2 flagi,
- 2 kulki,
- arkusz naklejek
- obszerny wielojęzyczny przewodnik

Botley. Robot

99 zł

LR 2936

Świetne uzupełnienie do zajęć z matematyki i pierwszych
zabaw z kodowania. Mata jest kompatybilna z robotem
Myszka. Dzięki niej dzieci poprzez proste ćwiczenia i komendy uczą się podstaw programowania w połączeniu
z działaniami matematycznymi. Zestaw został specjalnie
zaprojektowany, aby zaangażować dzieci do samodzielnego, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
• Zestaw zawiera: dwustronną matę, 11 dwustronnych kart liczbowych (0-20), dwie
kostki liczbowe, jedną kostkę operacyjną, linijkę piankową, przewodnik aktywności; wiek: 5+.

infolinia: 801 555 508

399 zł

• wymiar robota: 12,5 x 10 cm; wiek: 5+
• zestaw zawiera 77 elementy:
- Robot Botley (wymagane 3 baterie
AAA – nie dołączone do zestawu),
- pilot kodujący (wymagane 2 baterie
AAA – niedołączone do zestawu),
- ramiona robota,
- 40 kart kodujących,

Matematyczna mata mysz
110 zł

Gra planszowa pomagająca dzieciom zrozumieć wczesne
etapy kodowania. Połączenie gry i zabawy z pewnością
wzbudzi zainteresowanie dzieci nowymi technologiami.
Uczniowie rzucają kośćmi i dobierają odpowiednią liczbę
kart określających kierunki ruchu myszki. Celem graczy jest
utworzenie sekwencji kodującej tak, aby mysz doszła do
wyznaczonego miejsca unikając przy tym przeszkód w postaci blokad/płotków oraz zebraniu jak największej ilości
serków. Kto popełni najmniej błędów i doprowadzi mysz
do serka przy najmniejszej liczbie ruchów, ten wygrywa.
• zestaw zawiera: 90 kart kierunkowych, 4 karty Super Mysz, 4 karty strefowe,
8 blokad, 8 podstawek, 4 roboty Myszki, 12 serków, 1 kostka; dla 2-4 graczy;
wiek: 5+

sklep.nowaszkola.com

LR 2935

299 zł

• wymiar robota: 12,5 x 10 cm; wiek: 5+
• zestaw zawiera 43 elementy:
- Robot Botley (wymagane 3 baterie AAA – nie
dołączone do zestawu)
- pilot kodujący (wymagane 2 baterie AAA – nie
dołączone do zestawu),
- doczepiane ramiona robota,
- 40 kart kodujących,
- obszerny wielojęzyczny przewodnik;

sklep.nowaszkola.com

7

infolinia: 801 555 508

Roboty
Bee-bot. Robot edukacyjny
TG 0363

Tablica Tęczowa

Blue-Bot. Robot na bluetooth
359 zł

TG 0485

TG 0531

519 zł

To co odróżnia go od tradycyjnego Bee-Bota to to, że Blue-Bot posiada Bluetooth, co oznacza, że można nim sterować
i kontrolować go za pomocą tableta lub komputera. Dzięki
temu w szybki i łatwy sposób można tworzyć algorytmy
i wysyłać je bezpośrednio do robota. Blue-Bot ma przezroczystą obudowę, co daje możliwość obserwacji komponentów z których jest zbudowany i określenie, funckji każdego
z nich. Blue-Botem można sterować również w tradycyjny
sposób naciskająć strzałki na jego grzbiecie, jedyną różnicą jest to, że obraca się o 45 st. a nie 90 st. jak Bee-Bot.
• sterowany przez tablet lub komputer, kompatybilny z iOS, Android, Windows 7,
Mac OS, posiada ładowarkę, bluetooth, wiek 3-11

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. Tablica tęczowa jest łatwa
w użyciu i zapewnia wiele sposobów kontrolowania wyświetlanych efektów za pomoca jezyka Scratch. W połączeniu z kontrolerem Scratch umożliwia zaprojektowania
popularnej gry „Snake” - Tablica Tęczowa staje się ekranem,
a ruch wężyka sterujemy kontrolerem!

Panel sterowania Blue-Bot

Tafelki ilościowe
do panelu

Tafelki kierunkowe
do panelu

Kontroler Scratch

TG 0546

TG 1172

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

TG 1118

579 zł

Zestaw do programowania Blue-Bota za pomocą tafelków kierunkowych i ilościowych oraz panelu na którym układamy tafelki
w dowolnej kolejności, tworząc w ten sposób algorytm według
którego ma się poruszać nasza pszczółka. Blue-Bot z panelem
łączą się za pomocą bluetooth i w ten sposób polecenia zostają
przesłane bezpośrednio do robota.
• 25 tafli do programowania, panel z głośnikiem i miejscem na 10 tafeli,
bluetooth, ładowarka, wiek: 3+

225 zł

• 25 dodatkowych rozszerzonych
(ilościowych) tafelków do programowania Blue-Bota

TG 0530

225 zł

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

Miasto
Transparentna
TG 0017

TG 0013

Figury
105 zł

TG 0854

149 zł

135 zł

• wym. 120 x 45 cm, wiek: 3+

• wym. 60 x 60 cm

Dzięki siatce czarnych linii ułatwia wyznaczenie ruchów robota na samodzielnie stworzonej planszy, na mapie, dywanie lub wykorzystując do tego pojedyncze kartki z nazwami,
strzałkami i rysunkami.
• wym. 60 x 60 cm

sklep.nowaszkola.com

415 zł

Robot podłogowy, który dzięki 4 przyciskom ze strzałkami
kierunkowymi oraz przyciskami: start, pauza i anuluj porusza się trasą wyznaczoną przez dzieci. Pszczółka zmienia
kierunki pod kątem 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 polegającego na przyciśnięciu strzałek kierunkowych określoną ilość razy i w odpowiedniej kolejności. Tylko
odpowiednia sekwencja ruchów umożliwia doprowadzenie
robota do celu. Pszczółka uruchamia się po wciśnięciu guzika
GO. Stanowi idealną pomoc do wielu zabaw edukacyjnych
dla dzieci. Uzupełnieniem zestawu są maty podłogowe TG
0013 i TG 0017, sprzedawane osobno.
• pamięć 40 ruchów, wym. 13 x 10 x 7 cm, w zestawie: pszczółka, płyta,
kabel USB (umożliwia ładowanie)

8

149 zł

Maty do BeeBota
i BlueBota
Elastyczne maty podłogowe są urozmaiceniem zabawy i nauki programowania, ułatwiają wyznaczenie trasy i określenie celu do
którego mają dotrzeć roboty.

infolinia: 801 555 508

sklep.nowaszkola.com
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Pi2Go. Robot
TG 0494

749 zł

Pi2Go to robot bazujący na komputerze Raspberry Pi. Programowanie odbywa się poprzez narzędzie Scratch lub
bezpośrednio w języku Python. Przezroczysta obudowa
chroni delikatne elementy oraz pozwala obserwować zmiany zachodzące w trakcie programowania. Pi2Go może być
programowany bezprzewodowo przez Wifi lub przez USB.
Dostarczony robot gotowy jest do użytku.

•
•
•
•
•
•
•

moduł mierzący odległość;
diody RGB LED;
czujnik światła ;
przykładowe programy demonstracyjne;
kompatybilny z kamerą Raspberry Pi;
wsparcie tech niczne online;
wiek: 7-11 +

infolinia: 801 555 508

Roboty

Roboty i klocki konrstrukcyjne

Dash & Dot to najprawdziwsze roboty, które wprowadzą dziecko w świat programowania w najlepszy
możliwy sposób – poprzez zabawę! Przy użyciu
darmowych aplikacji na tableta lub smartfona, dzieci
programują Dasha, aby ten zaśpiewał, zatańczył
i podróżował tam gdzie mu wskażą. Roboty mają
sensory, dzięki którym reagują na otoczenie.

Stwórz konstrukcję i zaprogramuj go krok po kroku, aby wykonywał wymyślone przez Ciebie polecenia. Dzięki wbudowanemu silniczkowi, robot
wykona wybraną przez Ciebie sekwencję ruchów, a gdy wbudujesz mu
odpowiednie czujniki - zacznie reagować na dotyk, światło, ruch albo
dźwięk. Będzie również potrafił podążać po wyznaczonej przez Ciebie
ścieżce, albo uruchomi się, gdy zapalisz lampkę.

Dash i Dot to niezwykłe zabawki, ponieważ to dzieci muszą zaprogramować, co roboty mają zrobić.
W aplikacjach jest kilkadziesiąt misji do przejścia
oraz strefa wolnej zabawy do tworzenia własnych
programów.

Samodzielnie złożenie robota zapewni sporo doskonałej zabawy i satysfakcji i będzie doskonałą okazją do nauki podstaw programowania,
poznania podstawowych pojęć z zakresu robotyki i elektroniki.

Dzięki różnym akcesoriom do robotów, zabawa będzie jeszcze bardziej angażująca. Zamień Dasha
w maszynę strzelającą pociskami, przebierz Dota
w króliczka lub dowolnie zabuduj roboty dzięki łącznikom kompatybilnym z klockami Lego®.

Zestawy mogą łączyć się z sobą, są zróżnicowane i dostosowane zarówno dla dzieci rozpoczynających przygodę w świecie programowania jak
i dla tych, które będą chciały stworzyć trudniejsze konstrukcje i napisać
bardziej skomplikowane programy.
Zestawy opierają się o płytkę programowalną Studuino kompatybilną
z Arduino®, polegającą na programowaniu komputerowym za pomocą
ikon, lub w języku programowania blokowego Scratch®.

Dot
DS 1001
Łączniki do klocków Lego
DS 1003

Wyrzutnia piłeczek
89 zł

DS 1006

139 zł

Dodatek, który można zamontować zarówno na Dashu jak i na Docie. Łączniki umożliwiają zabudowanie
robota klockami LEGO®.
• 4 niebieskie łączniki do klocków Lego. Dot posiada 3 punkty, a Dash 6
punktów łączenia

Ten dodatek zamieni robota w maszynę strzelającą
pociskami. Dzięki niej dzieci dowiedzą się, w jaki sposób działa dźwignia.
• 3 pociski (kolorowe piłeczki), 6 celowników, kompatybilnych z klockami
LEGO®, co daje możliwość budowania skomplikowanych celów

Zestaw Wonder

ki stałemu rozwojowi aplikacji, a także poszerzaniu
oferty dostępnych akcesoriów.
• roboty Dash i Dot, wyrzutnia, cymbałki do tworzenia melodii w aplikacji Xylo,
spychacz, uchwyt do holowania, uszy i ogon królika, 4 łączniki do klocków
LEGO®, 2 kabelki do ładowania; krótka instrukcja obsługi; roczna gwarancja

DS 1002

1299 zł

Kompletny zestaw robotów do nauki i zabawy. Możliwości zabawy z zestawem są nieograniczone dzię-

sklep.nowaszkola.com

tylko w NS

Zbuduj samodzielnie prawdziwego robota!

Dash
299 zł

799 zł

Dot to młodszy kumpel Dasha. Choć nie potrafi się
poruszać, ale mówi, zmienia kolorki, mruga okiem
- jest szczególnie lubiany przez najmłodsze dzieci,
które lubią się nim opiekować. Dot posiada liczne
sensory, dzięki którym słyszy, wyczuje zmianę pozycji, zareaguje na potrząsanie i podrzucanie nim.
Możesz na niego nagrać własny głos lub dowolną
ścieżkę dźwiękową.

Dash to podstawowy produkt marki Wonder. Dzięki
licznym sensorom reaguje na głos, odnajduje przedmioty, porusza się i wydaje dźwięki, a wszystko to
z poziomu kilku aplikacji do wyboru!
• w zestawie: robot Dash zapakowany w pudełko-domek (specjalny kartonik
zaprojektowany do przechowywania robota)
• kabel do ładowania robota
• 2 łączniki do klocków LEGO®
• krótką instrukcję oraz 1-roczną gwarancję dystrybutora

Cymbałki

Zestaw akcesoriów

DS 1004

179 zł

Cymbałki to dodatek do Dasha, dzięki któremu można grać melodie i komponować własną muzykę za
pośrednictwem aplikacji Xylo.
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DS 1000

DS 1005

Płytka programowalna posiada trwałą obudowę oraz 4 przyciski i może
obsłużyć: 8 serwo motorów; 2 silniki prądu stałego; 8 różnych czujników, a dzięki wbudowanym łącznikom może stanowić integralną część
robota. Wszystkie podstawowe instrukcje znajdują się na dołączonych
płytach CD. Łatwy dostęp do bardziej skomplikowanych modeli i kodów
programowania będzie można znaleźć na stronie www.nowaszkola.com
Oprogramowanie dostępne jest dla PC, Mac i Raspberry Pi.

Robot Basic
179 zł

3 dodatki do robotów: spychacz, uchwyt do holowania oraz uszy i ogon królika.

infolinia: 801 555 508

AJ 3142

Robot Advanced
1149 zł

• czujniki dźwiękowy i dotykowy, 2 czujniki świetlne na podczerwień; akcelerometr;
2 silniczki DC, 3 silniczki servo; 4 dody LED, brzęczyk, platforma programistyczna
dla systemów wbudowanych studuino

sklep.nowaszkola.com

Robot T. Rex

AJ 3143

1429 zł

• 150 klocków; czujniki dźwiękowy i dotykowy, 2 czujniki świetlne na podczerwień;
akcelerometr; 2 silniczki DC, 8 silniczków servo; 4 diody LED, brzęczyk, platforma
programistyczna dla systemów wbudowanych studuino
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AJ 7871

599 zł

• 150 klocków; czujniki dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne na podczerwień; akcelerometr; 2 silniczki DC, 8 silniczków servo; 4 diody LED, brzęczyk, platforma
programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

infolinia: 801 555 508

Roboty i klocki konstrukcyjne

JIMU Robot to zestawy klocków zawierających jednostkę główną do sterowania, serwo silniki do poruszania
robotem oraz czujniki.

Procesowi budowy robota towarzyszy
animowana instrukcja 3D, która pozwala obejrzeć pracę na każdym etapie z każdej strony (obrót o 360 stopPowyższe elementy pozwalają na two- ni). Wszystko to możliwe jest z poziomu
rzenie wielu rodzajów robotów o róż- aplikacji dostępnej na telefon, tablet
nych kształtach, funkcjach i możliwo- i komputer.
ściach przemieszczania się.
Oczywiście wszystkie funkcje można
zaprogramować w aplikacji na swój
smartfon lub tablet z Androidem lub
iOS. Dodatkowo daje możliwość dostępu do serwisu społecznościowego,
gdzie znajdują się setki projektów innych
właścicieli JIMU.

Klo cki

Zestawy klocków konstrukcyjnych to znakomita zabawa połączona z nauką, rozwijająca wyobraźnię
i myśl konstrukcyjną małych budowniczych. Dzięki
prostocie elementów połączonej z różnorodnością
kolorów można konstruować niesamowite pojazdy,
roboty i fantastyczne konstrukcje. 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 wykorzystywane
na lekcjach fizyki czy astronomii w starszych klasach.

ko ns tru kc yjn e

tylko w NS

Mosty i ich konstrukcje
KX 8640

149 zł

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

tylko w NS

Proste maszyny.
Zestaw konstrukcyjny
LR 2442

165 zł

Zestaw pozwala na skonstruowanie
5 maszyn: krążek linowy, koło z osią,
równia pochyła, dźwignia, klin.
• 63 elem., wiek: 10+

Energia wodna i wiatrowa
KX 7051

259 zł

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

Robot JIMU Tankbot
DA 2001

499 zł

Poza faktem poruszania się na gąsienicach, jest on dużo sprytniejszy niż
pozostałe zestawy. Dzięki czujnikowi
podczerwieni jest w stanie nie tylko
śledzić linię i poruszać się po niej, ale
też wyczuwać przeszkody i omijać je.
TankBot to pierwszy robot z serii, który jest w stanie podnosić i przenosić
rzeczy w inne miejsce.

sklep.nowaszkola.com

• Pudełko zawiera:
- mikrokomputer
- 6 silników pozwalających poruszać się robotowi
- czujnik podczerwieni
- 190 klocków do budowy robota
- baterię Li-Ion 1200 mAh
- ładowarkę sieciową
• wiek: 8+

Robot JIMU Karbot
DA 2002

599 zł

W tym zestawie zawarte są 3 serwomotory oraz 293 klocki, w tym
czujnik podczerwieni. Pozwala to
zbudować 3 predefiniowane roboty takie jak samochód, trójkołowiec
oraz robota podążającego zaprogramowaną trasą, a także nieskończoną ilość własnych pomysłów.
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• Pudełko zawiera:
- mikrokomputer
- jednostkę centralną sterującą robotem
- 3 serwomotory, czyli silniki elektryczne
odpowiedzialne za ruch robota
- 293 klocki do budowy robota
- czujnik podczerwieni
- akumulator litowo-jonowy
- ładowarkę sieciową
- instrukcję obsługi (w aplikacji)
• wiek: 8+

Robot JIMU AstroBot
DA 2007

899 zł

Astrobot to pierwszy robot Jimu,
który potrafi wyrażać emocje - poprzez swoje „oczy” oraz głośnik Bluetooth™. Wejdź z nim w interakcję,
naucz nowych sztuczek, bawcie się
i uczcie razem. Wykonuj misje w specjalnej wersji aplikacji na smartfon lub
tablet z Androidem lub iOS. Dzięki
temu poznasz jeszcze więcej możliwości programowania w języku
Scratch.

tylko w NS

• Pudełko zawiera:
- mikrokomputer
- 5 silników pozwalających robotowi się poruszać
- czujnik podczerwieni
- głośnik Bluetooth
- diody LED
- 371 klocków do budowy robota
- baterię Li-Ion 1200 mAh
- ładowarkę sieciową
• wiek: 8+

Energia słoneczna
KX 7075

259 zł

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

infolinia: 801 555 508

sklep.nowaszkola.com
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infolinia: 801 555 508

tafelki do tworzenia tras

Pierwsze kodowanie

dwustronne karty
z sekwencjami ruchów

tafelki z ilustracjami

Quadri kodowanie

dwustronne plansze
magnetyczne elementy
do tworzenia tras

transparentne siatki
z miejscem na tafelki

Dzieci umieszczają pod przezroczystą siatkę jedną
z 6 dwustronnych plansz do gry. Następnie, postępując zgodnie z informacją zamieszczoną na
jednej z 24 kart sekwencji, które określają kierunek trasy, tworzą drogę ruchów, umieszczając na

siatce tafelki tak, aby za pomocą poszczególnych
strzałek dotrzeć do wyznaczonego celu. Zestaw
zawiera 2 poziomy trudności (kodowanie za pomocą 6 i 9 kroków). Zestaw zawiera dwie tematyki: morze i las w orientacji poziomej i pionowej.

dwustronne plansze do gry

Pierwsze kodowanie.
Zestaw podstawowy
343 162

150 zł

• zestaw zawiera: 24 dwustronnych kart pokazujących sekwencje ruchów,
2 transparentne plastikowe siatki z miejscem na tafelki, 6 dwustronnych
plansz do grania, 14 plastikowych tafelków z ilustracjami w dwóch kolorach, 12 plastikowych, dwukolorowych tafelków do tworzenia trasy,
instrukcja dla nauczyciela; wiek: 3+

karty aktywności
o różnym stopniu trudności

Zadaniem gracza jest stworzenie trasy przedstawionej na jednej z 24 kart aktywności. Karty określają
nam kierunek trasy oraz jak i w ilu ruchach należy ją

tafelki z ilustracjami
i do tworzenia tras

Pierwsze kodowanie.
Zestaw uzupełniający
343 163

92 zł

Zestaw uzupełniający do 343 162 z dodatkowymi
elementami dla 2 dzieci.
• zestaw zawiera: 2 transparentne plastikowe siatki z miejscem na
tafelki, 12 plastikowych tafelków z ilustracjami w dwóch kolorach,
14 plastikowych, dwukolorowych tafelków do tworzenia trasy; instrukcja dla nauczyciela
• wiek: 3+

sklep.nowaszkola.com
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342 819

infolinia: 801 555 508

pokonać. Gra rozwija umiejętności logicznego myślenia, wyobraźnię przestrzenną oraz jest świetnym
wstępem do nauki o kodowaniu i programowaniu.

150 zł

dwustronne plansze
magnetyczne

85 zł

Zestaw uzupełniający do 342 817 z dodatkowymi
elementami dla 2 dzieci.
• zestaw zawiera: 2 dwustronne magnetyczne plansze (jedna strona
z motywem zwierząt dzikich, druga – domowych), 46 magnetycznych elementów do tworzenia tras: 23 czerwone strzałki i 23 fioletowe
strzałki; wiek: 4+

sklep.nowaszkola.com

342 817

• zestaw zawiera: 24 karty aktywności: 4 zestawy po 6 kart o różnym stopniu trudności,
2 dwustronne magnetyczne plansze (jedna strona z motywem zwierząt dzikich, druga
– domowych), 46 magnetycznych elementów do tworzenia tras: 23 czerwone strzałki
i 23 fioletowe strzałki, instrukcja dla nauczyciela; wiek: 4+

Quadri kodowanie.
Zestaw uzupełniający
transparentne siatki
z miejscem na tafelki

Quadri kodowanie.
Zestaw podstawowy

magnetyczne elementy
do tworzenia tras
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infolinia: 801 555 508

EduMata

Złapmy Lwa!

Szkolenie EduMata
Szkolenie jest formą warsztatów z zakresu praktycznego wykorzystania zestawów dydaktycznych EduMata.
Czas trwania od 4-6 godzin w zależności od poziomu grupy (min 180 min.).

Złapmy Lwa! Szachy japońskie
PN 0079

Certyfikat dla szkoły i nauczycieli uczestniczących
w warsztatach.
Zbiór materiałów pomocnych dla każdego uczestnika szkolenia w wersji elektronicznej do pobrania
(Google Dysk).
Warsztaty dedykowane nauczycielom starszych
grup przedszkolnych oraz nauczycielom wczesnoszkolnym.
Cena szkolenia: 1600 - 2000 zł - uwarunkowane
odległością dojazdu trenera.
Ilość osób na warsztatach: 14.
W przypadku zainteresowania udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z Biurem Obsługii Klienta.

Reguły gry są proste. Gra nie wymaga umiejętności gry w szachy. Gra zachowuje wszystkie walory logiki i strategii znanej
z europejskich szachów sprowadzając je jednak do niezbędnego minimum: figur-zwierzątek dla każdego z dwóch graczy
i małej planszy. Nie trzeba pamiętać o możliwych ruchach
zwierząt na planszy – są oznaczone dobrze widocznymi na
figurach znakami. Zbite figury nie zostają odrzucone z gry,
ale służą wiernie temu, kto je zbił! Dzięki temu gra ma niewiele remisów, a także jej końcówki są niezwykle ekscytujące.
Pomoce trwałe dla 25-ciu dzieci:
• grę dywanową do zabawy grupowej – wy. 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;
interaktywna instrukcja obsługi i ćwiczenia do nauki zasad gry; ćwiczenia ruchowe na
bazie ruchów zwierząt z gry; zagadki multimedialne oparte na sytuacjach z gry; zagadki
matematyczne i logiczne oparte na samych postaciach z gry
Pomoce jednorazowe dla 25 dzieci:
• karty pracy (124 sztuk, 8 wzory), certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 wzory),
karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk), przypinki i naklejki – nagrody, plakat A3
z zasadami gry, kolorowanki do wykonania własnych zestawów do gry w domu przez
dzieci (25 sztuk).

• kartoniki laminowane!
• produkt atestowany i certyfikowany
• zgodna z nową podstawą programową 2017

EM 1000

1999 zł

Kolorowy dywan edukacyjny to pomoc, która wspiera
naukę w zakresie matematyki, języka polskiego, przyrody, ekologii, muzyki, informatyki. Bazuje na nauce
podstaw kodowania i programowania. Charakteryzuje się łatwością modyfikowania i dostosowania tematyki treści do możliwości i potrzeb odbiorcy. Dwustronne
przewijane panele tematyczne pozwalają na pracę
na materiale związanym m.in. z: arytmetyką, czasem,
gramatyką, fonetyką i składnią. Uniwersalność maty
umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowej.
Kolorystyka, sposób wykonania a przede wszystkim

sklep.nowaszkola.com

wartość merytoryczna pomocy ułatwia przyswajanie
wiedzy i nabywanie umiejętności również dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nowatorskich nauczycieli i rodziców stanowi świetną bazę
do realizacji własnych pomysłów przeprowadzenia
lekcji czy opracowania zabaw i gier edukacyjnych.
Zestaw zawiera:
• matę edukacyjną (wym. 179 x 200 cm, 12 x 12 pól);
• 4 dwustronne przewijane panele,
• 4 suchościeralne flamastry w czterech kolorach: czarnym, czerwonym,
zielonym, niebieskim
• 4 duże kostki o wym. 10 x 10 cm w 4 kolorach: zielonym, żółtym,
niebieskim, czerwonym

• 1 kostka 12-boczna o wym. 10 x 10 cm
• 662 kartoniki z różnymi symbolami: 100 kartoników z liczbami 1 - 100,
wym.: 10,5 x 10,5 cm
• 12 kartoników liczb rzymskich od I do XII; wym. 10,5 x 10,5 cm
• 60 kartoników cyfr arabskich od 0 - 9; wym. 10,5 x 10,5 cm
• 198 kartoników liter z polskimi znakami; wym. 10,5 x 10,5 cm
• 30 kartoników znaków matematycznych:-, +, x, :, = wym. 10,5 x 10,5 cm
• 54 kartoniki znaków do programowania; wym. 10,5 x 10,5 cm
• 144 kartoniki po 12 szt. w 12 kolorach: zielonym, szarym, pomarańczowym,
różowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim, fioletowym, brązowym,
granatowym, czerwonym; wym. 13 x 13 cm
• 32 kartoniki z pionkami szachowymi, wymagają wycięcia i złożenia; śr. 13cm
• 32 kartoniki czarne do szachownicy (wym.: 13,5 x 13,5 cm); karta informacyjna produktu EDUMATA
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1290 zł

Gra dla dzieci w wieku 5-10 lat.
To gra, która opiera się na japońskiej grze Dōbutsu shogi
(dosł. „zwierzątkowe szachy”, jap. どうぶつしょうぎ).
Gra realizuje podstawę programową MEN w zakresie
powszechnego wprowadzenia szachów do szkół
podstawowych. Gra realizuje podstawę programową
w zakresie nauki programowania w nauczaniu
wczesnoszkolnym i rozwija kluczowe umiejętności
dzieci takie jak:
• myślenie logiczne i strategiczne; pamięć i orientacja przestrzenna; umiejętność analizy
i rozwiązywania problemów; intuicję, wyobraźnię; umiejętność koncentracji; umiejętność
radzenia sobie ze stresem; zdolność doskonalenia się.

sklep.nowaszkola.com

PN 0103

590 zł

590 zł

Wersja dywanowa doskonale sprawdza się do
przy demonstrowaniu zasad gry całej klasie,
wspólnym analizowaniu zadań i problemów,
ale też do zabawy w świetlicy i do rozgrywania
partii finałowych w turniejach.
• kolorowa plansza z otworkami do montowaniawym 200 x 150 cm
• poduszki o wym. 30 x 30 cm z rysunkami zwierząt
• poradnik metodyczny.

Dodatkowy zestaw pomocy jednorazowych
PN 1000

250 zł

zawiera pomoce jednorazowe dla 25 dzieci:
• karty pracy (124 sztuk, 8 wzory), certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 wzory),
karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk), przypinki i naklejki – nagrody, plakat A3
z zasadami gry, kolorowanki do wykonania własnych zestawów do gry w domu przez
dzieci (25 sztuk).

Złapmy lwa!
Gry planszowe dla zaawansowanych
PN 0102

129 zł

Plansza 9 na 9 pól, każdy gracz dysponuje 20
zwierzątkami. Poza lwem, żyrafą, słoniem i kurczakiem, pojawią się też pies, kot, dzik i królik,
a prawie każdy z nich będzie zmieniał swoją
„moc” po dojściu na trzy ostatnie wiersze po stronie przeciwnika. Tak jak w małej wersji „Złapmy
lwa!” żadne ze zwierząt nie wypada z gry – kiedy
je schwytamy, możemy go użyć w swojej drużynie
wrzucając na puste miejsce na planszy.
• Zestaw zawiera składaną tekturową planszę, 40 tekturowych pionków
i instrukcję gry; od 10 lat

790 zł

Zestaw przeznaczony jest do wykorzystania w całej klasie,
w świetlicy lub na zajęciach pozalekcyjnych. Może być też uzupełnieniem głównego zestawu pozwalającym na rozgrywanie
ogólnoszkolnych turniejów w większym gronie.
• Zestaw zawiera 12 szt. gier planszowych a każda z nich składa się z 8 drewnianych
klocków i kartonowej planszy o rozmiarze A4; poradniki metodyczny.

infolinia: 801 555 508

Złapmy lwa! Gra dywanowa

PN 0104

Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieli
by zagrać w pełną wersję japońskich szachów na
wielkim dywanie, dzięki czemu demonstrowanie
zasad, wspólne analizowanie partii, rozgrywanie
partii pokazowych lub finałowych partii w turniejach jest bardzo wygodne.
• w zestawie: 40 kartonowych figur-zwierząt o wym. 22 x 22 cm,
planszę o wym. 250 x 250 cm; wiek: 10+

Złapmy lwa! Gry planszowe
PN 0101

Złapmy lwa!
Gra dywanowa dla zawansowanych
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Umiem programować!
Mata do układania labiryntów
PN 0105

190 zł

Dzięki macie o wymiarach 250 x 250 cm układanie labiryntów i zadań staje się dużo wygodniejsze. Mata może być też wykorzystana jako
doskonałe narzędzie do kształtowania orientacji przestrzennej i wprowadzania układu współrzędnych.
• kolorowa mata o wymiarach 250 x 250 cm

infolinia: 801 555 508

Asystent nauczyciela
6

tylko w NS

2

NS 0399

TG 0099

NS 0399

14
w w w. n o w a s z k o l a .c o m
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x 12 =

NS 0399

x 13–14 =

PN 0060

Małe urządzenia w kształcie pudełeczka umożliwiające
nagrywanie 30 sekundowych sekwencji wypowiadanych
przez nauczyciela (polecenia do zadań lub prawidłowa
wymowa słów). Pod przezroczystą pokrywką można ukryć
obrazki lub słowa do ćwiczeń. Praca z asystentem dodaje
dzieciom odwagi i śmiałości, pozwala na naukę we własnym tempie.
• 5 szt.; wym. 7,5 x 8,5 x 2,5 cm; wymagane 3 baterie AAA (nie dołączono)

NS 0399

24

Umiem programować!

310 zł

x 15 =

NS 0399

w w w. n o w a s z k o l a .c o m

x 12 =

x 13–14 =

x 15 =

x 12 =

x 13–14 =

Rejestrator dźwięku. Zestaw

w w w. n o w a s z k o l a .c o m

x 15 =

LR 3769

w w w. n o w a s z k o l a .c o m
w w w. n o w a s z k o l a .c o m

x9=

x 13 =

x 10–11 =

x 14–15 =

x 12 =

x 16 =

Owocow y ogród
NS 0399

Tres

99 zł

TL 0045

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

70 zł

Tres to najprostsza gra do trenowania myślenia strategicznego. Zasada jest identyczna jak w kółko i krzyżyk z tą różnicą, że w Tres
rywalizacja toczy się na trzech poziomach.
• drewniane pudełko (wym.:14,5 x 14,5 x 9cm), drewniana podstawa, 24 krążki w dwóch kolorach:
12 żółtych + 12 czerwonych (wym. 3,5 cm), instrukcja; materiał: drewno; 2 graczy; wiek: 4+.

1990 zł

Unikalny zestaw scenariuszy lekcji i różnorodnych
pomocy dydaktycznych pozwalających wprowadzić dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej w świat
programowania. Zestaw nie wymaga korzystania z komputera ani tabletu, niemniej tam, gdzie
to jest technicznie możliwe, takie wykorzystanie
wspiera. Scenariusze i materiały zostały opracowane w sposób ułatwiający wykorzystanie przez
każdego z nauczycieli nauczania początkowego i nie wymagają specjalnego przygotowania
informatycznego. Wszystko, czego będzie nam
potrzeba, to tworzące się na tym etapie rozwoju
dziecka podstawy myślenia operacyjnego bazujące na odpowiednich do wieku przykładach
konkretnych.

125 zł

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., śr. 8,9 cm, każdy wymaga 2 baterii AAA (nie dołączono); wiek: 3+

Nauka programowania dla dzieci bez użycia komputera.
• zestaw przeznaczony dla całej klasy zawiera: 32 wielkowymiarowe kartony kwadratowe i 32 kartony prostokątne do budowania plansz, map i labiryntów na podłodze, 4 zestawy po 64 kartony do pisania instrukcji, ćwiczenia interaktywne do wykorzystania na tablicę interaktywną (budowanie plansz, pisanie i wykonywanie
instrukcji), 32 scenariusze zabaw i zajęć, 24 wzory kart pracy do kopiowania, 25 dyplomów, 90 scenariuszy zajęć z poradnikiem metodycznym;

Sygnalizator odpowiedzi
LR 3774

94 zł

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

Mówiące karty
TG 1154

227 zł

Karty posiadają możliwość nagrywania i odtwarzania 60
sekundowych sekwencji, zachowując wysoką jakość nagrania. Dzięki magnesom w obudowie mogą zostać przytwierdzone do metalowych powierzchni.
• A5, 3szt., wymienne baterie
• tablica suchościeralna wysokiej jakości
• magnetyczna obudowa

Szachy szkolne drewniane
BB 0001
• wym. 28 x 28 cm

sklep.nowaszkola.com

Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa
65 zł

IV 3159

335 zł

Pakiet zawiera elementy widoczne obok na zdjęciu, w tym model Binostat przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku
prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / rozkład losowy,
rozkład dwumianowy.
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BA 0151

Zabawa w kodowanie

Hello Ruby!

Kółko i krzyżyk
45 zł

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

infolinia: 801 555 508

SR 0435

LR 2835

64 zł

Książka o programowaniu dla dzieci w wieku 4–8 lat z bogato ilustrowanym opowiadaniem o przygodach Ruby i zestawami ćwiczeń z kodowania: algorytmów (mycie zębów),
wzorów (obrazków na tapecie), pętli (figur tanecznych),
szukania błędów (przygotowanie kąpieli).

sklep.nowaszkola.com

187 zł

Dziecko pokonując ścieżkę aktywności skacze, zatrzymuje się, obraca w określonym kierunku według
wskazówek współgracza.
• 20 piankowych mat (wym: 23 cm x 23cm) w 4 kolorach ( różowy, pomarańczowy, niebieski, zielony), 4 okrągłe maty, 20 dwustronne karty
kodowania, 2 postaci robotów,2 sprężyny,2 strzałki; podręcznik; wiek: 5+
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infolinia: 801 555 508

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 66 §1. Firma Nowa Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bądź zamienników
oferowanych produktów. Zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji.
Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25

Telefon
42 630 17 28
42 630 04 88

Fax
42 632 73 28

Infolinia
801 555 508

@
poczta@nowaszkola.com

www.nowaszkola.com
sklep.nowaszkola.com

NowaSzkola1992
nowa_szkola

