Prezenty i dekoracje
z nową szkołą

www.sklep.nowaszkola.com

Prezenty
Łopata z kaskiem
MY 0594

7 zł

• zestaw, plastikowa łopata z kaskiem.
• 2 elem.; wym. łopaty 60 x 20,5 x 8 cm; wiek: 3+

Zestaw narzędzi.
Zabawka
manipulacyjna
FR 4000

się obcęgi oraz wiertarka, która
po naciśnięciu przycisku wydaje
cichy, ale charakterystyczny dla
niej dźwięk. Wiertarka posiada
także obracające się wiertło. ( na
tylnej ścianie kartonowego pudełka, w które zapakowany jest
zestaw narzędzi, nadrukowane
są znaki, charakterystyczne dla
placu budowy. Znaki można wyciąć nożyczkami i wykorzystać
w zabawie)
• wys. narzędzi ok. 14 cm, wiek: 3+

28 zł

Zestaw narzędzi dla majsterkowiczów, wykonany z wytrzymałego i estetycznego tworzywa sztucznego. Narzędzia są
lekkie i wygodnie leżą w rączce
dziecka. W zestawie znajduje
się młotek, wkrętak, otwierające

Zestaw majsterkowicza
MY 0732

7 zł

Zestaw podstatwowych narzędzi dla małego majsterkowicza.
• 8 elem., śrubokręt, młotek, kombinerki, piła, klucz, kask, telefon
• wiek: 3+

Stół z klockami
Warsztat na kółkach
MY 1031

45 zł

Wóżek na kółkach posiada
półeczki i pojemniki. Wygodny
uchwyt pozwoli przenieść zabawę w dowolne miejsce. Wyposażony w narzędzia m.in.: młotek,

kombinerki, śrubokręt, klucz francuski, poziomice, klucze oczkowe i zwykłe, suwmiarkę, śruby
i nakładki oraz ”drewniane elementy”, w które można wkręcać
śrubki.
• wym. 39,5 x 30 x 56 cm; wiek: 3+

MY 1019

Mały serwisant
MY 1103

26 zł

Wózek ze składaną rączką zawiera: kask, telefon
komórkowy, klucz płaski, piłę, siekierę, śrubokręt
i kombinerki. Do zabawy w domu i na dworze.
• wym. 36 x 25 x 17 cm, wiek: 3+
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49 zł

Wielofunkcyjny stolik z klockami.
Blat stolika zawiera miejsce do
przechowywania klocków po
skończonej zabawie. Dużym atutem jest możliwość złożenia nóżek, co ułatwi przechowywanie
zestawu lub zabranie go w po-

dróż. Zestaw wyposażono też w
uchwyt do przenoszenia. Klocki
Maxi wykonano z bezpiecznego, atestowanego tworzywa. Ich
rozmiar i konstrukcja sprawiają,
że są łatwe do uchwycenia przez
małe rączki i bardzo prosto się ze
sobą łączą.
• 22 elem., wym. stolika 62 x 38 x 32 cm
• wiek: 1+

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Samochód mały

Samochód z przyczepą
MY 1000

2 - elementowy pojazd - wywrotka z odczapianą
przyczepą.
• wym. 62 x 18 x 25 cm;
• wiek: 3+

Samochodzik
z labiryntem
EO 0104

MY 1044

19 zł

4 zł

• 1 szt., wym. 8,6 x 5,7 x 6 cm; kolor wybierany losowo; wiek: 3+

Laweta z koparką
MY 5338

ją w każdej chwili odczepić. Koparka, jako osobny pojazd posiada dwuprzegubową ruchomą
łychę z uchwytami oraz tylny hak.
wszystkie pojazdy wykonane są z
wytrzymałego tworzywa sztucznego, zaś osie kół są metalowe.
• wym. 62 x 19 x 23 cm

26 zł

Laweta jednopoziomowa z ruchomym podjazdem oraz z koparką w zestawie. Laweta doczepiana jest do kabiny za pomocą
plastikowego zatrzasku i można

Samochód TULIPAN
MINI
MY 5050

10 zł

Samochód wywrotka o łagodnych brzegach i opływowych kształtach, wykonany
z wytrzymałego tworzywa
sztucznego, osie kół wykonane z metalu. Pojazd posiada
ruchomą skrzynię ładunkową.
• wym. 27,5 x 18 x 20 cm

19 zł

Drewniany samochodzik z labiryntem manipulacyjnym.
• kolor czerwony i niebieski, wybierany losowo
• wym. 16 x 10 x 10 cm
• wiek: od 6 miesięcy

Samochodzik
z obręczami
EO 0213

19 zł

Drewniany samochodzik z wygodnym uchwytem i obręczami
do przekładania.
• wym. 10,5 x 5 x 8,5 cm
• wiek: od 10 miesięcy

Betoniarka
MY 0885

jest za pomocą pokrętła z uchwytem, mieszalnik można również
opuścić po zwolnieniu blokady.
W kabinie pojazdu znajdują się
dwa siedzenia w formie klocków
aby umożliwić stabilny montaż
ludzików. Z przodu znajduje się
otwór na sznurek.
• wym. 29 x 18 x 19 cm

19 zł

Samochód ciężarowy betoniarka,
wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Osie pojazdu
wykonane są z metalu, koła natomiast posiadają gumowe opony.
Mieszalnik betoniarki obracany
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Policja - samochód terenowy
na gumowych kołach
MY 1039

19 zł

• konstrukcja z tworzywa sztucznego, gumowe koła
• wym. 41 x 20,5 x 20,5 cm; wiek: 3+

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Miś sprawdza się zarówno jako towarzysz dzięcięcych zabaw
np. podczas spacerów jako pasażer małego wózeczka, jak i miły
lokator w dziecięcym pokoju.

Kuchnia smakosza
MY 0147

49 zł

Duża plastikowa kuchnia z piekarnikiem, zlewem,
2 palnikami oraz pełnym kompletem akcesoriów,
pozwalających rozbudzić w dziecku kulinarne pasje.
• Łącznie 26 elem.; wym. kuchni 49 x 39 x 78 cm., wiek 3+

Wózek mały sprzątacz
MY 0317

39 zł

Wózek na kółeczkach, wyposażony w akcesoria niezbędne do
robienia porządków. W zestawie
znajdują się wózek z blatem, pojemnikiem, dolną półką oraz sta-

bilnym uchwytem, 3 miotły różnej
wielkości, szufelka na kiju, zmiotka
z małą szufelką oraz wiaderko.
Całość wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
• wym. 49 x 14 x 43 cm
• wiek: 3+

Miś siedzący 16 cm
NS 2037

Miś siedzący 24 cm
16 zł

• wys. 16 cm

NS 2038

21 zł

• wys. 24 cm

Miękka lalka 20 cm

Miękka Lalka

Miękka lalka w różowej sukience, uszyta z welurowej tkaniny, wypełniona miękką flizeliną. Jej uśmiechnięta buzia sprawia że od razu budzi
sympatię zarówno dziewczynek jak i chłopców.
• wys. 20 cm

Miekka szmaciana lalka przytulanka.
• wys. 20 cm

Nati

Maja

Miękka Lalka siedząca
CB 0008
• 1 szt.
• wys. ok. 30 cm

9 zł

NS 2047

Mati
18 zł

NS 2051

18 zł
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CB 0005

Gucio
16 zł

CB 0006

16 zł

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Znaki graficzne.
Klocki drewniane
CI 2762

36 zł

Różnokolorowe, drewniane klocki o wielu kształtach,
z których każdy posiada inną
literkę, cyferkę lub znaczek.
• 56 szt.
• wymiar klocka 4 x 4 cm
• wiek: 1+

Dart. Rzutki
TF 2177

40 zł

• bezpieczne, zaokrąglone końcówki
• śr. 42 cm

Jingle stick
PG 1718

4 zł

• dł. 22 cm, śr. chromowanych talerzyków 3,8 cm

Chińczyk – Węże i drabiny magnetyczne
TF 2734

17 zł

Kot i mysz

• wym. 17 x 17 x 2,5 cm

CI 3739

Harmonijka ustna
SI 2161

Chińczyk magnetyczny
TF 1724

6 zł

19 zł

Proponowane do ćwiczeń narządu artykulacyjnego (zwiększających
napięcie mięśniowe policzków, warg i języka).
• 1szt., wym. 13 x 2,5 cm
• kolor wybierany losowo

28 zł

Kot i mysz to drewniana
zabawka, zręcznościowa,
która rozwija koordynację
wzrokowo-ruchową, koncentrację i cierpliwość. Zabawka w pełni wykonana
z materiałów ekologicznych
i bezpiecznych dla dziecka.
• wym: ok. 23 x 15 x 19 cm
• wiek: 3 lat

• wym. 13 x 13 x 1,1 cm
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oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Gry zręcznościowe dla grupy dzieci – ćwiczą zwinność i precyzję. Podobne w budowie ale oparte na
dwóch zasadach: rzut piłeczką do celu oraz rzut
obręczą tak by trafić na trzpień.

Deskorolki. Mini-zabawka
BR 4890

8 zł

• 8 szt., dł. 7,8 cm, wiek: 3+

Gra zręcznościowa 1

Gra zręcznościowa 2

AN 7511

15 zł

• 5 koszyczków i 5 piłeczek
• wym. 54 x 54 x 12 cm

Jojo

AN 7510

7 zł

VG 5376

• 5 obręczy
• wym. 47 x 47 x 17 cm

7 zł

• wym. 5,8 x 3,7 cm,
• wiek: 3+

Domisie - puzzle kartonowe

Domisie Karty Piotruś

Seria puzzli dedykowana najmłodszym ulubieńcom układanek. Została stworzona we współpracy z TVP ABC oraz
wieloletnią scenograf i pomysłodawczynią scenografii Domisiów Marią Albin. Dziewięcioelementowe układanki po
złożeniu przedstawiają jednego z mieszkańców Domisiowej Krainy. Układanie elementów w całość to nie tylko
świetna zabawa ale również trening zdolności manualnych,
percepcji wizualnej, spostrzegawczości, nauka cierpliwości
oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
• 9 elementów; wym. obrazka: 18,8 x 20,5 cm; wym. pudełka: 10 x 10 x 6 cm;
wiek: 3+

FL 0005

6 zł

„Piotruś” to gra karciana, która zapewnia dzieciom emocjonującą rozgryw kę. Pozwala rozwijać spostrzegawczość i umiejętność kojarzenia,
trenować szybkość reakcji na bodziec a przede
wszystkim uczy relacji społecznych. Talia zawiera
25 kart, z których można ułożyć 12 par obrazków
przedstawiających Domisiowych bohaterów oraz
pojedynczą kartę - Pirat.
• 24 karty; wym. pudełka: 6 x 9 x 1,2 cm; instrukcja, wiek: 3+
• do wyczerpania zapasów

Świecące potworki.
Mini-zabawka na palec
BR 3801

11 zł

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

Skakanka zwierzątko
Pysia
FL 0001
• do wyczerpania zapasów

Eryk
6 zł

FL 0002
• do wyczerpania zapasów

Amelka
6 zł

SI 7331

Bazyl

FL 0003

6 zł

• do wyczerpania zapasów

FL 0004
• do wyczerpania zapasów
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6 zł

17 zł

Wesoła skakanka sznurkowa z drewnianymi
uchwytami w formie zwierzątek.
• 1 szt. wybierana losowo ; dł. 2,22 m

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Odnajdź kształty i kolory.
Układanka edukacyjna
DJ 8355

Plac budowy.
Puzzle kartonowe
43 zł

GX 0157

7 zł

• 46 elem., wym.po ułożeniu: 29 x 39 cm
• wiek: 3+
• do wyczerpania zapasów

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

Podwodny świat.
Puzzle kartonowe fluorescencyjne
ED 5899

24 zł

Ułóż układankę, a kiedy skończysz - zgaś światło.
Szkielety zwierząt zaświecą w ciemności. W zestawie saszetka z klejem do puzzli.
• 150 elem., wym. 48 x 34 cm, wiek: 6+

Puzzle dodawanie do 20
PI 9107

33 zł

2-elementowe puzzle do nauki liczenia do 20. Ile
jest misiów, ptaszków czy kredek? Raz, dwa, trzy,
cztery, pięć... Do wybranego obrazka staramy się
odszukać odpowiedniej cyfry lub liczby oraz drugiej części obrazka. Dodatkową zaletą puzzli są
niewielkie dziurki na ich krawędziach, które są
świetnym rozwiązaniem dla dzieci słabo widzących. Dzięki nim poprzez dotyk możemy określić
jaka to cyfra lub liczba.
• 40 kartonowych elem.; wiek: 3+

Wielki Świat Zwierząt.
Puzzle kartonowe 3D

Małe i duże zwierzęta.
Puzzle kartonowe
ED 4864

GX 0161

17 zł

15 zł

Puzzle dla maluchów w skład których wchodzą
duże elementy układanki oraz pionowe plakietki
zwierząt, które dziecko może umieścić na ułożonej planszy.
• 18 elem. planszy, 20 pionowych plakietek zwierząt. wym. 50 x 40 cm

Zestaw 2-, 3-, 4- i 5-cio elementowych puzzli
z motywem zwierząt.
• 14 elem.; wymiar np.. kaczki po złożeniu: 17 x 13 cm
• wiek: 1+

7

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Truskawka.
Drewniane puzzle wielowarstwowe

W pokoiku. Nakładanka

HE 2501

HE 2514

32 zł

Drewniane puzzle 5 - warstwowe, przedstawiające
poszczególne fazy wzrostu krzaczka z truskawkami
i dojrzewania owoców. Fazę pierwszą - kiełkowanie roślinki, ilustruje rysunek na spodzie drewnianej
ramki. Kolejne fazy, to już mini-układanki z różną
ilością elementów (3-, 5-, 7-, 9 elementów).
• wym. układanki: 20 x 20 x 1,8 cm
• wiek: 3+

•
•
•
•

4 elem.
wym. nakładanki 22 x 22 cm
wiek: 3+
do wyczerpania zapasów

12 zł

EN 1042

Drewniana nakładanka, podstawki posiadają
kontury obrazków ułatwiające dopasowanie elementów.
• 7 elem. o wym. ok. 8 cm, tablica o wym. 30 x 22 x 1 cm
• wiek: 1+

3

4

1 Królewna Śnieżka
Puzzle drewniane
• 24 elem., wym. 27,8 x 20,8 cm

WD 9306

Jednoelementowa nakładanka dla najmłodszych
z dużym bezpiecznym kołeczkiem, ułatwiającym
chwytanie.
• wym. 14 x 14 x 4 cm; wiek: 1+

2

WD 9159

Układanka drewniana
4 zł

1

Ptaszek.
Nakładanka drewniana z kołeczkami
NS 0890

Krówka. Nakładanka
14 zł

7 zł

2 Kopciuszek
WD 9156

7 zł

Kosmiczne miasteczko 3D.
Puzzle kartonowe + okulary
GX 1203

3 Książę i smok
WD 9158

7 zł

8

4 Kot w butach
WD 9157

7 zł

42 zł

Drewniana układanka z obrazkami, do których
należy dobrać odpowiednie ruchome elementy.
Rozwija spostrzegawczość u małych dzieci.
• wym. 31 x 31 cm

33 zł

• z literami i numerami
• 43 elem., wym. 90 x 60 cm
• wiek: 3+

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

3-latek poznaje świat
DG 0001

Akademia malucha.
3 zł

3-latek rysuje
DG 0002

3 zł

3-latek uczy się liczyć
DG 0003

Seria zeszytów ćwiczeń opracowanych przy współpracy
z pedagogiem dziecięcym zawierających zadania edukacyjne o charakterze zabawowym. Ich stopień trudności
został odpowiednio dobrany do możliwości i potrzeb
dziecka w wieku od 3 do 6 lat. Bawiąc się dziecko nabywa i rozwija umiejętności manualne, językowe i przy-

rodnicze oraz ćwiczy spostrzegawczość i logiczne myślenie. Seria została wzbogacona zestawem naklejek,
które uatrakcyjnią pracę dzieci.
• wym. 16,5 x 24 cm; 16 stron
• do wyczerpania zapasów

3 zł

4-latek poznaje świat
DG 0005

3 zł

Akademia malucha dla 5-latka.
Zeszyt 3
DG 0007

3 zł

Worek na prezent

Akademia malucha dla 5-latka.
Zeszyt 4
DG 0008

Worek upominkowy idealny do dużych, trudnych do opakowania prezentów. Zawiera sznurek i bilecik

3 zł

Pkademia malucha dla 5-latka.
Zeszyt 5
DG 0009

3 zł

Akademia malucha dla 6-latka.
Zeszyt 3
DG 0010

3 zł

Akademia malucha dla 6-latka.
Zeszyt 4
DG 0011

3 zł

Worek XXL
PA 1001

Akademia malucha dla 6-latka.
Zeszyt 5
DG 0012

3 zł

Wierszyki dla 2 latka
DG 0013

10 zł

Wierszyki dla 3 latka
DG 0014

8 zł

Wierszyki dla 4 latka
DG 0015

9 zł

• wym. 110 x 92 cm; wiek: 3+

8 zł

Książki prezentujące dzieciom znane wiersze
polskich autorów. Utwory, które wciąż uczą i
bawią, zostały dobrane odpowiednio do wieku dziecka, aby nie były zbyt długie i trudne.
Czytelnik znajdzie tu wiersze takich autorów jak:
Maria Konopnicka, Władysław Bełza, Stanisław
Jachowicz czy Aleksander Fredro. Książki została również bogato zilustrowane, aby łatwiej
było zainteresować dziecko wspólną lekturą.
• do wyczerpania zapasów

Worek XL Sówki
PA 1000

8 zł

• wym. 91 x 61 cm; od 3 roku życiawiek: 3+
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oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Przedstawienia

Peruka i broda św. Mikołaja
KK 0922

49 zł

• rozmiar uniwersalny, dla osoby dorosłej, z włókna syntet.

Stroje teatralne
Jasełka
3 Króli
• zestaw 3 kostiumów

110/116
KK 0718A

Czapka św. Mikołaja

169 zł

KK 5484

122/128
KK 0718B

13 zł

• rozmiar XL dla osoby dorosłej, wyk. z weluru

169 zł

134/140
KK 0718C

169 zł

Skrzydła aniołka
KK 0403
• rozm, uniw., wym. 55 x 48 cm, szelki z gumek

Aureola aniołka
39 zł

KK 0120

11 zł

• opaska z aureolką ozdobioną puszkiem

Biedronka. Przebranie zestaw
KK 0465

Maryja

Józef

16 zł

• skrzydła wym. 43 x 29 cm, szelki z gumki, opaska z czułkami

Pastuszek

Wzrost: 110/116

KK 0764A

57 zł

KK 0655A

57 zł

KK 0656A

57 zł

Wzrost: 122/128

KK 0764B

57 zł

KK 0655B

57 zł

KK 0656B

57 zł

Wzrost: 134/140

KK 0764C

57 zł

KK 0655C

57 zł

KK 0656C

57 zł
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oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Dzwonki z przyciskiem
VO 8528

159 zł

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

Janczar na drewnianej rączce

Janczary na rękę lub nogę

NT 4200

PG 7550

15 zł

• wym. 10,5 x 8,5 x 2,5 cm
• 1 szt.

Flet prosty
NT 4250

20 zł

Miły dźwięk dzwoneczków urozmaici wiele
zabaw i piosenek. Forma opaski na rękę lub
na nogę pozwoli jednocześnie na grę i wykonywanie prostych układów ruchowych.
• dł. po rozłożeniu 26 cm
• śr. dzwonka 2 cm

22 zł

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

Karty pracy z kolędami do dzwonków i fletu
są wyjątkowym ułatwieniem dla nauczycieli. Umożliwiają też
dzieciom indywidualną pracę. Kolędy w kartach na dzwonki i flet
prosty są takie same i mają wspólne oznaczenia, dzięki czemu
możliwe jest koncertowanie na dwóch instrumentach jednocześnie.
• wym. 11 x 23 cm, 24 szt. w pudełku
Spis kolęd:
1. Jingle Bells (En)

13. Ninna Nanna (It)

2. Campanitas del lugar (Sp)

14. Pere Noël (Fr)

3. Joy to the world (En)

15. The First Nowel (En)

4. Gdy się Chrystus rodzi (PL)

16. Lulajże Jezuniu (PL)

5. Tu scendi dalle stelle (It)

17. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen (De)

6. Noël, Noël (Fr)

18. Lasst uns froh und munter sein (De)

7. O du fröliche (De)

19. Met vlijt aensijt, weest verblijt met jolijt (NL)

8. Bóg się rodzi (PL)

20. Alle Jahre wieder (De)

9. L'as-tu vu? (Fr)

21. Angels we have heard on high (En)

10. Dobryj tiebie wieczier (Rus)

22. Ihr Kinderlein komet (De)

11. In dulci jubilo (De)

23. Anioł pasterom mówił (PL)

12. My malienkije swieczi (Rus)

24. Canta, ríe, bebe (Sp)

Kolędy na dzwonki. Karty pracy

Kolędy na flet prosty. Karty pracy

NS 4204

NS 4209
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43 zł

35 zł
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Dekoracje
Wesołe kapcie
GT 4162

Akademia prezentów. Zrób to sam
MF 0003

30 zł

Książka dla dzieci i młodzieży z oryginalnymi pomysłami na twórcze
spędzanie czasu. Napisane przystępnym językiem instrukcje poleceń
oraz duże kolorowe fotografie sprawiają, że dzieci bez trudu wykonają
własnoręczne prezenty na każdą okazję. Zebrane w książce pomysły
rozwijają wyobraźnię, doskonalą sprawność manualną dziecka, a dla
rodziców i nauczycieli stanowi świetną pomoc i inspirację do wspólnej
aktywności.
• wym.: 29,5 cm x 2 cm x 21cm; 108 str.; oprawa miękka

9 zł

Ciekawa propozycja do ćwiczeń manipulacyjnych.
Gotowe otwory ułatwiają zszycie z sobą 2 form
kapci: lwa i małpki. Dołączono akcesoria, które
uatrakcyjniają zabawę. Wykonanie bardzo proste.
• w komplecie: lwa – grzywka, wąsy, 4 oczy, uszy; małpy – 4 oczy, uszy
• karta ze sposobem wykonania
• sznurek o dł. 230 cm
• 2 igły plastikowe o dł. 6 cm
• wym. 1 kapcia 28 x 16 cm

Brokaty sypkie w słoiczkach
AP 2117

23 zł

Brokaty w plastikowych słoiczkach z perforowanymi zakrętkami, ułatwiającymi dozowanie. Na zestaw składa
się 6 słoiczków brokatów w kolorach: złotym, srebrnym,
czerwonym, zielonym, niebieskim, wielokolorowym, po
15 g każdy. Brokat ma wykrój sześciokątny o śr. 1mm.
• wiek: 3+

Brokat do kolaży
• 1 pudełko (100 g)

Magiczne kółeczka. Książka
BS 0004

16 zł

Dorota Dziamska
Technika origami płaskie z koła
polega na odpowiednim składaniu kolorowych kół różnej wielkości
i formowaniu z nich modeli które
następnie są lekko podklejane na
kolorowym kartonie. Z kół możemy
ułożyć: kwiaty zwierzęta (żabka,
jamnik, wiewiórka, królik), choinkę,
koszyczek wielkanocny, Świętego
Mikołaja, pajace, lalki itp.
• 80 str.; A4

Złoty
AP 2091

Srebrny
6 zł

AP 2092

Tęczowy
6 zł

AP 2097

11 zł

• do wyczerpania zapasów
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Naklejki świąteczne metalizowane
LF 0046

Żele brokatowe
MC 5882

Opalizujące konfetti
11 zł

Tubki wyposażone są w aplikatory, które ułatwiają nakładanie żelu.
• 6 kolorów; poj. tubki 10,5 ml

HS 0029

7 zł

Błyszczące naklejki w różnych kształtach nawiązujące do tematyki Bożego Narodzenia. 8 arkuszy
w różnych kolorach (różowy, złoty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, czarny) po 90 naklejek
na każdym.
• 8 listków o wym. 19 x 15 cm
• do wyczerpania zapasów

15 zł

Opalizujące konfetti pod wpływem światła mieni
się w różnych kolorach.
• waga:170 g; wiek: 3+

Gwiazdki. Naklejki brokatowe
FO 3792

13 zł

Samoprzylepne błyszczące naklejki z pianki w
czerwonym, srebrnym i złotym kolorze.
• 40 szt.
• wym. od 1,5 x 1,5 do 4,5 x 4,5 cm

Cekiny Boże Narodzenie
AP 2051

Cekiny gwiazdki
CR 5210
• śr. elementów ok. 2 cm
• waga zawartości ok. 60g

19 zł

15 zł

Dzwoneczki

5 rodzajów cekinów w plastikowej tubie: zielone
choinki, niebieskie mikołaje, srebrne śnieżynki,
złote aniołki, czerwone skarpety.
• 5 x 12 g. wym ok. 1,5 cm wiek: 3+

AP 1060

17 zł

• 50 szt. w złotym i srebrnym kolorze
• wym. ok 1,9 cm
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Boże Narodzenie.
Szablony do frotażu 2 szt.
AP 0340

Bombki. Szablony
8 zł

• 4 dwustronne szablony, 8 wzorów, wym. 15 x 15 cm

10 zł

• 6 wzorów; wym. 15 x 15 cm

Tematyka świąteczna.
Foremki do wykrawania
AP 0031

Boże Narodzenie. Szablony

NS 0910

12 zł

Plastikowe foremki do wykrawania kształtów z plasteliny. Przydatne również jako do odrysowywania.
• 6 szt., wym. 8,6 x 5,6 cm

Boże Narodzenie.
Forma do odlewanek
MC 2782

14 zł

MC 2711
• 1 szt., wym. formy 19 x 33 cm
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20 zł

• 6 wzorów; wym. 15 x 15 cm

Szopka. Forma do odlewanek

• wym. formy 13 x 19 cm

NS 0918

25 zł

Gips modelowy
NS 0505

32 zł

• 5 kg

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Dziurkacz brzegowy
Służy do wycinania wzorów na krawędziach kartki. Możemy w ten
sposób ozdobić małe jak i duże płaszczyzny. Solidny uchwyt pozwala
na łatwą i bezpieczną pracę. Kratownica na dziurkaczu pozwala na
umieszczenie kartki we właściwym miejscu.

Boże Narodzenie. Stemple

Boże Narodzenie. Stemple

DN 2622

AP 0665

42 zł

• Św. Mikołaj, gwiazda betlejemska, renifer, szopka,
aniołek, gałązka
• wym. 6,5 x 7 cm

Dziurkacze
• 1 szt.
• średnica wzoru 1.8 cm

19 zł

• 6 szt., wym. 90 mm

Kokardka
KE 0015

Wygodne, proste i bezpieczne w użyciu. Wycięte dziurkaczami elementy to doskonały materiał do tworzenia dekoracji
na zaproszeniach, dyplomach, kartach okolicznościowych.

Choinka. Dziurkacz

Miś. Dziurkacz

KE 1813

KE 1809

6 zł

10 zł

Domki
KE 0012

8 zł

Gwiazdka. Dziurkacz narożnikowy 2,5 cm
KE 0525

6 zł

10 zł

Służy do robienia ozdobnych nacięć narożników kartek.
Wyposażony w ogranicznik, który ułatwia równe wkładanie papieru.

Kokardka. Dziurkacz

Śnieżynka. Dziurkacz

KE 1820

KE 1833

6 zł

6 zł
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Styropian

Brokatowe druciki kreatywne

Lekkie figurki o oryginalnych kształtach, łatwe do malowania i oklejania. Stanowią podstawę do tworzenia dekoracji, pamiątek, stroików
świątecznych bądź upominków.

CR 8799

Kula 10 cm

Kula 8 cm

BC 0017

BC 0016

3 zł

20 zł

Wykonane z łatwo wyginającego się drutu obciągniętego miękkim
tworzywem. Przydatne w pracach manualnych i plastycznych. Doskonałe do ozdabiania kostiumów tworzenia biżuterii itp.
• 100 szt.; śr. 6 mm, dł. 30 cm

Kula 6 cm
2 zł

BC 0015

Lśniące włosy ozdobne

2 zł

BR 0389

11 zł

Kręcone lśniące włosy w czterech naturalnych
kolorach. Przydatne podczas tworzenia kukiełek oraz postaci.
• 60 g; wiek 3+

Krążek pełny 1
BC 0035

3 zł

• śr. 10 cm

Aniołek
BC 0042
• wym. 6 x 9 cm

Krążek pełny 2
BC 0036

4 zł

• śr. 15 cm

Figurka do kukiełek
4 zł

BC 0024
• wys. 15 cm

5 zł

Folia piankowa z brokatem samoprzylepna

Kolory skóry. Folia piankowa

LF 0042

CR 5420

30 zł

W komplecie znajdują się 3 arkusze w kolorze złotym,
3 w kolorze srebrnym i po jednym w kolorze niebieskim,
zielonym, czerwonym i fioletowym.
• 10 szt. o wym. 20 x 30 cm
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12 zł

Każde dziecko z przyjemnością chciałoby rysować postacie ludzkie.
Proponujemy ciekawe zestawy które pomogą odnieść sukces podczas
wykonywania różnych prac w których postać ludzka jest nieodzowna.
• wym. 16,6 x 16,6 cm, 30 ark.
oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Tektura falista
srebrna i złota
CR 7152

37 zł

• 12 tektur falistych (po 6 szt. z koloru)
w kolorze srebra i złota
• format A3

Zestaw kreatywny
KD 3611

Tektura falista
złota i srebrna

Krepina metalizowana. Zestaw
WY 2600
• 5 kolorów
• rolki o wym. 200 x 50 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

30 zł

KD 3608

23 zł

• 10 ark. ( ark. srebro i 5 ark. złoto)
• wym. 25 x 35 cm

Pianka do modelowania czerwona

Krepina karbowana
WY 2514

19 zł

100 szt. pasów brystolu
20 szt. pasów tektury szarej
10 ark. brystolu kolorowego A4
20 szt. papieru rysunkowego białego A4
10 szt. tektury szarej falistej A4
20 szt. pasów papieru wycinankowego
2 op. kredy kolorowej 3 kolory
1 op. kredek woskowo-pastelowych 6 kolorów

OD 1403

4 zł

28 zł

Kolorowa pianka niezwykle lekka i puszysta
jak chmurka. Jest łatwa do modelowania
i nie klei się do rąk. Zabawa pianką pobudza zmysł dotyku, rozwija wyobraźnię
i kreatywność. Niesie ogromną przyjemność i wiele radości.
• opakowanie 0,2 kg

Miękka podatna na formowanie krepina
w 12 kolorach. Może służyć do wykonania prac przestrzennych, do wyklejania
lub oklejania przedmiotów, do tworzenia
dekoracji.
• 18 rolek

17

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

Tempera świecąca w ciemności
RL 0512

Papier z dozownikiem.
Czerwony
CR 7037

29 zł

Tempera Neon, to farba wodna świecąca w ciemności. Efekt świecenia zależy od czasu i intensywności naświetlania światłem dziennym lub sztucznym.
• 250 ml, wiek: 3+

25 zł

• 1 rolka szer. 0,61 m, dł. 18 m

Klej winiliczny z aplikatorem
RL 0403

7 zł

Znakomity klej do papieru, tektury, bibuły, drewna itp. Butelka zawiera
specjalny alikator przydatny podczas tworzenia precyzyjnych prac
plastycznych. Świeży zmywa się z pędzelków wodą.
Bezpieczny dla dzieci.
• 100 ml; wiek: 3+

Chmury. Kolorowa tapeta
CR 6468

17 zł

Duże kolorowe papiery w rolce.
Kolorowe papiery o dużych rozmiarach zainspirują każdego nauczyciela do przygotowania wychowankom ciekawych tematów
do wykonania prac plastycznych
w przedszkolu czy szkole. Zachęcają swym wyglądem i wy-

miarami do tworzenia dekoracji okolicznościowych zarówno
w przedszkolu jak i w szkole.
Jednocześnie stanowią doskonałe tła do gazetek ściennych czy
mat okolicznościowych.
• 1 rolka szer. 1,21 m, dł. 3,6 m

Pędzle do tapowania
mix 3 szt.
NS 1049

Klej dwustronny przezroczysty

8 zł

Pędzle do przeznaczone do tapowania, czyli tworzenia szablonów techniką pionowego
uderzania pędzla o dekorowaną powierzchnię. Są niezastąpione w technice złoceń, do silnego

lub delikatnego dociskania folii
do dekorowanego przedmiotu.
• dł. 16,4; 16,7; 17,2 cm
• śr. 12; 18, 26 mm
• włosie - szczecina
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LF 0032

5 zł

Klej do papieru z podwójnym aplikatorem. Jeden aplikator posiada
grubszą, gumową końcówkę, która dokładnie rozprowadza klej po
kartce. Drugi z palikatorów posiada cienką końcówkę i służy do przyklejanie mniejszych elementów i bardziej precyzyjnych prac plastycznych.
• 42 ml

oferta ważna do 31.12.2018r. lub do wyczerpania stanów magazynowych

