EduMata

WIELOFUNKCYJNA
MATA EDUKACYJNA
pomoc edukacyjna dla klas 1-4
oraz dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
www.nowaszkola.com

801 555 508

Czym jest EduMata?

Jest kolorowym, certyfikowanym dywanem edukacyjnym
służącym do nauki poprzez zabawę. Znajdujące się u góry dywanika panele umożliwiają pracę z zakresu:
■■ podstaw programowania
■■ edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej,
społecznej
■■ ilustrację innych treści i zadań
w sposób logiczno-matematyczny
■■ oraz grę w warcaby i szachy

EduMata.
Wielofunkcyjna mata edukacyjna
EM 1000

1999 zł

Kolorowy dywan edukacyjny to pomoc, która 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 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) z materiału PVC
• 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 laminowane kartoniki z różnymi symbolami: 100 kartoników
z liczbami 1 – 100, wym.: 10,5 x 10,5 cm
• 12 laminowanych kartoników liczb rzymskich od I–XII; wym. 10,5 x
10,5 cm; 60 laminowanych kartoników cyfr arabskich od 0–9;

wym. 10,5 x 10,5 cm
• 198 laminowanych kartoników liter z polskimi znakami; wym.
10,5 x 10,5 cm
• 30 laminowanych kartoników znaków matematycznych:-, +, x, :, =;
wym. 10,5 x 10,5 cm
• 54 laminowane kartoniki znaków do programowania; wym.
10,5 x 10,5 cm
• 144 laminowanych kartoniki po 12 szt. w 12 kolorach: zielonym, szarym, pomarańczowym, różowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim,
fioletowym, brązowym, granatowym, czerwonym; wym. 13 x 13 cm
• 32 laminowane kartoniki z pionkami szachowymi, wymagają wycięcia
i złożenia; ø 13cm
• 32 kartoni ki czarne do szachownicy (wym.: 13,5 x 13,5 cm); karta
informacyjna produktu EDUMATA
• Edumata jest produktem atestowanym i certyfikowanym
• zgodna z nową podstawą programową 2017

Zmienne panele tematyczne

660 kartoników

cyfry, liczby, znaki matematyczne, znaki do podstaw
programowania, kolory, alfabet (6 kompletów)
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