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Now ła z ślą o ztih

Szanowni Państwo,
Nowa Szkoła od wielu lat aktywnie angażuje się
w proces wspomagania rozwoju, kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Celem naszych działań w tej sferze jest przede
wszystkim opracowanie rzetelnej, a także kompleksowej oferty pomocy, które ułatwią funkcjonowanie
w społeczeństwie i zapewnią możliwość efektywnego
przyswajania wiedzy. Wyrazem naszych starań jest kolejna odsłona katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne.
Z myślą o zaspokojeniu potrzeb uczniów z zabrzeniami i deﬁcytami w rozwoju przygotowaliśmy szeroką gamę produktów uporządkowanych według
dwóch kategorii:

• Zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność
intelektualna
• Integracja sensoryczna i rehabilitacja
Dla grupy uczniów szczególnie uzdolnionych dedykowany jest dział:

• Wybitne uzdolnienia
Wśród naszych propozycji znalazł się szeroki wachlarz narzędzi diagnostycznych, bogaty zbiór materiałów edukacyjno – terapeutycznych oraz inspirujące
pomoce dydaktyczne, umożliwiające oddziaływanie
wielozmysłowe. Na stronach katalogu prezentujemy
także sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia gimnastyczne, które wspierają rozwój ﬁzyczny dzieci,
zapewniając prowadzenie odpowiedniej terapii ruchowej. Wyboru produktów dokonaliśmy w oparciu o wymagania podstawy programowej, lecz w
głównej mierze kierowaliśmy się specjalnymi potrzebami oraz predyspozycjami dzieci i młodzieży.
Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty!

Życzymy udanych zakupów
Zespół Nowej Szkoły

dolnośląskie
 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

 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
 607 770 869
Bialski
Biała Podlaska
Lubartowski
Lubelski
Lublin
Łukowski
Opolski
Puławski
Radzyński
Rycki
Świdnicki

lubelskie
 607 770 869
Biłgorajski
Chełm
Chełmski
Hrubieszowski
Janowski
Krasnostawski
Kraśnicki
Łęczyński
Parczewski
Tomaszowski
Włodawski
Zamojski
Zamość

łódzkie
 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

małopolskie
 607 347 652
Krakowski
Kraków
Miechowski
Proszowicki

 601 701 300
Bocheński
Chrzanowski
Myślenicki
Nowy Sącz
Olkuski
Oświęcimski
Suski
Wadowicki
Wielicki

małopolskie
 661 221 545
Brzeski
Dąbrowski
Gorlicki
Limanowski
Nowosądecki
Nowotarski
Tarnowski
Tarnów
Tatrzański

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
Warszawa Wesoła
Warszawa Wilanów

 607 432 769
Łosicki
Miński
Siedlecki
Siedlce
Warszawa Bemowo
Warszawa Białołęka
Warszawa Bielany
Warszawa Praga Północ
Warszawa Targówek
Wołomiński

 661 484 801
Białobrzeski
Grodziski
Grójecki
Kozienicki
Lipski
Przysuski
Radomski
Radom
Szydłowiecki
Zwoleński
Żyrardowski

mazowieckie
 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
podkarpackie
 607 770 482
Dębicki
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
Kwidzyński
Sopot
Starogardzki
Tczewski

 661 519 100
Gdynia
Lęborski
Nowodworski
Malborski
Pucki
Słupski
Słupsk
Sztumski
Wejherowski

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

świętokrzyskie
 693 600 677

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

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

 601 644 800
Czarnkowsko-Trzcianecki
Pilski
Złotowski

zachodniopomorskie
 695 989 100

 609 350 038
Gostyński
Jarociński
Kaliski
Kalisz
Kępiński
Kościański
Krotoszyński
Leszczyński
Leszno
Ostrowski
Ostrzeszowski
Pleszewski
Rawicki
Średzki
Śremski
Wolsztyński

 661 519 100
Braniewski
Elbląski
Elbląg
Iławski
Nowomiejski

Choszczeński
Goleniowski
Gryfiński
Kamieński
Myśliborski
Policki
Pyrzycki
Stargardzki
Szczecin
Świnoujście
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 607 347 672
Raciborski
Rybnicki
Rybnik
Bieruńsko-Lędziński
Tychy
Mikołowski
Ruda Śląska

Grodziski
Międzychodzki
Nowotomyski
Obornicki
Poznań
Poznański
Szamotulski

Chodzieski
Gnieźnieński
Kolski
Konin
Koniński
Słupecki
Turecki
Wągrowiecki
Wrzesiński
Czarnkowsko-Trzcianecki
Pilski
Złotowski

warmińsko –
mazurskie
 601 212 103

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

 603 474 100

wielkopolskie
 605 896 443

Nasze biuro:

(42) 630 17 28, (42) 630 04 88
90-248 Łódź,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
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zachodniopomorskie
 601 644 800
Białogardzki
Drawski
Gryficki
Koszalin
Koszaliński
Kołobrzeski
Łobeski
Szczecinecki
Sławieński
Świdwiński
Wałecki

zaburzenia rozwojowe
i niepełnosprawność intelektualna
logopedia

integracja sensoryczna
i rehabilitacja

wybitne uzdolnienia

zmysł wzroku

uzdolnienia humanistyczne
i językowe

83-99

3-11
zaburzenia językowe, dysleksja
i dysortograﬁa

zmysł słuchu

zaburzenia matematyczne
i dyskalkulia

zmysł węchu i smaku

12-19

uzdolnienia przyrodnicze

100-108

109
zmysł dotyku

109-132
koordynacja wzrokowo –
– ruchowa, dysgraﬁa

57-68
deﬁcyty wiedzy o człowieku,
przyrodzie i higienie

69-81

216-219
kodowanie i programowanie

36-56
zaburzenia koncentracji uwagi
i spostrzegawczości

210-215
uzdolnienia matematyczne

20-35

deﬁcyty społeczno –
– emocjonalne

205-209

220-238
konstruowanie

133-159

239-243
uzdolnienia artystyczne

zmysł przedsionkowy
i proprioceptywny

160-203

244-256

zaburzenia rozwojowe
i niepełnosprawność
intelektualna

logopedia
» Etap przygotowawczy w nauce
mówienia polega m.in. na ćwiczeniach oddechowych i ćwiczeniach narządów artykulacyjnych. Dobór ćwiczeń
dla dzieci z deﬁcytami rozwoju powinien być ukierunkowany na zabawy
oddechowo-słuchowe, na samo
dziecko oraz na jego najbliższe,
znajome otoczenie. «

Logopedyczny labirynt
BE 2761

130 zł

Magnetyczny zestaw: tablica z drewnianą ramką oraz drewniane klocki służy do
układania labiryntu, przez który należy
przeprowadzić za pomocą strumienia

Balony neonowe
KW 1604

• wym. planszy 45 x 32 x 20 cm; 20
drewnianych elementów; 100 słomek

Tęczowe wiatraki
26 zł

• 100 szt.

GS 5100

53 zł

• 6 szt.: 3 małe (śr. 11 cm)
• 2 średnie (śr. 21 cm)
• 1 duży (śr. 32 cm)

Dmuchajka
PL 1141

45 zł

Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces
usprawniania aparatu oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego. Pozwala na
kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy
wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego.

Bańki mydlane
SI 0608

dmuchanego powietrza jedną z 3 piłek
(metalową, drewnianą i do tenisa stołowego) o różnym oporze powietrza.

6 zł

• 1 szt.; wzór wybierany losowo

• dmuchajka z drewna bukowego śr.
śr 6
cm, wys. 5 cm; 2 piłeczki styropianowe śr. 2,5 cm; 10 słomek

Dmuchane lotto
tto
JG 2006

Piórka
AP 1381

Tęczowe
ęczowe kwiaty
12 zł

• ok. 150 szt.; 20 g
• więcej piórek w dziale Plastyka

logopedia

GS 9500
• 3 szt.; śr. 25 cm

43 zł

135 zł

Przemieszczanie dmuchaniem piłeczki
wraz z wyborem odpowiedniego pola
na kartach.
• piłeczka i podstawa (zawierająca
9 zagłębień, w których umieszczo-

no obrazki) z tworzywa
ywa sztucznego
o wym. 22 x 32 cm, składająca się
z dwóch części; 4 karty z obrazkami; piłeczka do tenisa stołowego;
36 żetonów; instrukcja; 2–4 graczy;
od 3 lat
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Słuchawka Junior
AB 9003

85 zł

Słuchawka zapewnia akustycznie
nie wyyraźnyy
odsłuch własnej mowy. Ćwiczenia ułatwiają
kształtowanie poprawnej wymo
owy, zwiększają poziom koncentracji podczas
zas czytania
i nauki języków obcych.
• dł. słuchawki 20 cm
• wykonana jest z tworzywa sztucznego

Głuchy telefon
CM 3956

285 zł

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.

Mikrofon MP3
TG 0001

• zestaw 8 słuchawek, 2 metry rurek harmonijkowych,
12 łączników

199
9 zł

• wbudowana pamięć; 128 MB, czas
nagrania najwyż szej jakości:
ci: do 4
godziny, możliwość przeniesie
enia danych na do komputera (łącze
ze USB)
w celu dalszej obróbki

199 zł

Zabawy logopedyczne
SH 1309

145 zł

Zestaw ćwiczeń ust, twarzy i języka koniecznych podczas żmudnych ćwiczeń
logopedycznych.
• 28 kart o wym. 10 x 10 cm; instrukcja

Głuchy telefon. Zestaw
AB 9013

399 zł

Zestaw słuchawek wraz z urządzeniem rozdzielającym głos
na różne kanały; dzieci bardzo wyraźnie słyszą swój szept,
a nauczyciel monitoruje wymowę.
• 7 słuchawek - 6 niebieskich dla uczniów i 1 pomarańczowa dla nauczyciela; łącznik z pokrętłem
regulującym łączność pomarańczowej słuchawki
z wybraną niebieską, przytwierdzany do stołu na
obrotową przyssawkę; elastyczne plastikowe przewody o regulowanej długość od 47 do 180 cm
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zaburzenia
nia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna
a

lustra

Tryptyk

Prostokąt
BH 7551

BH 0790

Lustro kwadrat
499 zł

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

BH 0884

169 zł

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

625 zł

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

Lustro logopedyczne
duże
NS 3064

319 zł

Lustro wykonane są z bezpiecznej,
nietłukącej się pleksy.
• wym. 60 x 120 cm

Lustro z uchwytami
NS 0568

Lusterka z tabliczką.
77 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).
• wym. 35 x 23 cm

logopedia

LR 3373

110 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 użytku; śr. 12,5
cm, wys. 22 cm;
• wiek 3+

Lustro logopedyczne małe
NS 3063
• wym. 25 x 25 cm

110 zł

Lustrzane pudełko
L
d łk
NS 0551

162 zł

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.
• dł. boku 28 cm, wyk. z pleksi
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Logopedia Pro
Pakiet GOLD
DP 0633

3 901 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 ćwiczeń i blisko 1000 kart pracy, przewodnik
metodyczny (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy
zajęć oraz tekstów terapeutycznych)
• Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty
• Program współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem
dotykowym
• mikrofon i tablet dostępne są jedynie w zestawach, indywidualne
kody wynikają z różnych stawek VAT

Mikrofon
DP 0633MIKROFON

Tablet
DP 0633TABLET
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

1 799 zł

Rekomendowana przez
Polski Związek Logopedów

Wersja rozszerzona
PN 0046

3 399 zł

Pakiet PODSTAWOWY v. 3.0
DP 0639

1 801 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.
• zestaw zawiera: 5 programów multimedialnych na pendrive, ponad
1000 interaktywnych ćwiczeń i ponad 200 kart pracy, przewodnik
metodyczny (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy
zajęć oraz tekstów terapeutycznych), wsparcie techniczne.
• współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym
• mikrofon dostępny jest jedynie w zestawach, indywidualne kody
wynikają z różnych stawek VAT

DP 0640TABLET

DP 0639MIKROFON

Aplikacja nauczyciela umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Program jest wyposażony w test prediagnostyczny, dzięki któremu szybko sprawdzisz,
czy dziecko posługuje się komputerem na tyle sprawnie, aby uczestniczyć w multimedialnej terapii. Umożliwia śledzenie postępów terapii w drodze porównywania
kolejnych diagnoz. Logopeda przeprowadza ćwiczenia diagnostyczne, a następnie
dokonuje oceny na specjalnym formularzu analizując: budowę i funkcjonowanie
narządów artykulacyjnych, słuch, mowa oraz artykulacja głosek. Na podstawie
zebranych danych logopeda samodzielnie dokonuje rozpoznania u swojego ucznia
i zapisuje je w diagnozie. W module diagnozy wykorzystano atrakcyjne ćwiczenia
komputerowe z możliwością nagrywania i przechowywania kluczowych wypowiedzi dziecka, co umożliwia analizę jego postępów. Po postawieniu diagnozy
logopeda planuje sesje terapeutyczne, wybierając odpowiednie zestawy ćwiczeń.
•
•
•
•
•
•
•

szereg szumiący
szereg syczący
szereg ciszący
różnicowanie szeregów
głoska r
515 interaktywnych ćwiczeń, 429 kart pracy do wydruku
poradnik metodyczny, słuchawki z mikrofonem

3 400 zł

• 12 programów multimedialnych na pendrive; Szereg syczący – moduł
podstawowy; Szereg ciszący – moduł podstawowy; Szereg szumiący
– moduł profesjonalny; Szereg syczący – moduł profesjonalny; Szereg ciszący – moduł profesjonalny; Różnicowanie szeregów; Głoska r – moduł
podstawowy; Głoski r, l – moduł profesjonalny; Mowa bezdźwięczna;
Sfonem; Echokorektor; ponad 2300 interaktywnych ćwiczeń i blisko 900
kart pracy; przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeutycznych); wsparcie techniczne
• mikrofon i tablet dostępne są jedynie w zestawach, indywidualne
kody wynikają z różnych stawek VAT

Tablet

Mikrofon

wersja podstawowa
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Pakiet POSZERZONY
DP 0640

Mikrofon
DP 0640MIKROFON

wersja rozszerzona
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny)
szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny)
szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny)
różnicowanie szeregów
artykulacja głosek r, k, g
dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny)
słuch fonematyczny
skuteczna terapia jąkanie
różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny)
badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy
• ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka)
• 879 interaktywnych ćwiczeń, 690 kart pracy do wydruku
• poradnik metodyczny, słuchawki z mikrofonem, drukarka laserowa
dodatkowo autorskie pomoce dydaktyczne
•
•
•
•
•
•

zestaw 39 kolorowych plansz – labiogramów
33 karty do ćwiczeń słuchu fonemowego
memory logopedyczne (40 kartoników)
naklejki – nagrody dla dzieci (zestaw 5 wzorów po 10 naklejek)
plansze sytuacyjne
690 drukowanych kart pracy

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Logopedia PRO

Logo-gry v. 3.0
DP 0634

1 500 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 zajęć oraz zestawy
tekstów terapeutycznych.
• współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym
• mikrofon dostępny jest jedynie w zestawach, indywidualne kody
wynikają z różnych stawek VAT

Mikrofon
DP 0634MIKROFON

Logorytmika v. 3.0
DP 0635

Mówiące obrazki v. 3.0
1 500 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 zajęć oraz
zestawy tekstów terapeutycznych.
• współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem
dotykowym
• mikrofon dostępny jest jedynie w zestawach, indywidualne
kody wynikają z różnych stawek VAT

DP 0636

1 000 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.
• współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym
• mikrofon dostępny jest jedynie w zestawach, indywidualne kody
wynikają z różnych stawek VAT

Mikrofon

Mikrofon

DP 0636MIKROFON

DP 0635MIKROFON

Zabawy słowem v. 3.0
DP 0641

1 500 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 rozwi-

logopedia

janie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
• współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.
• mikrofon dostępny jest jedynie w zestawach, indywidualne kody
wynikają z różnych stawek VAT

Mikrofon
DP 0641MIKROFON

7

Który wyraz jest poprawny? Zabawa językowa
HR 0262

12 zł

zabawy
logopedyczne

Zestaw dwustronnych kart, zawierający materiał do ćwiczeń poprawnej wymowy
i pisowni podchwytliwych form językowych. Karty z jednej strony posiadają zagadkę
w postaci trzech podobnie brzmiących wyrazów, z których tylko jeden jest prawidłowy.
Druga strona zawiera odpowiedź z poprawną formą, krótką definicją wskazanego
wyrazu oraz ilustrujący jego użycie przykład.
• 70 dwustronnych, czarno-białych kart, wym. karty: 9,7 x 6 cm; umieszczone są w przezroczystym plastikowym pudełku o wym.: 9,7 x 2,5 x 6,5 cm

JĄKANIE. Skuteczne techniki płuynnego mówienia.
TPM i TDSM w Zmodyﬁkowanym Programie
Psychoﬁzjologicznej terapii jąkających się - część 1 i 2
HR 0964

34 zł

Publikacja służąca do terapii zaburzeń płynności mówienia. Została przygotowana
z myślą o wykorzystaniu jej przede wszystkim przez logopedów, neurologopedów oraz
terapeutów mowy w kompleksowej terapii indywidualnej oraz grupowej osób jąkających
się lub z mową bezładną. Zawarty w publikacji materiał teoretyczny oraz obszerny
materiał praktyczny opiera się na Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej
Terapii Jąkających się autorstwa dr. Mieczysława Chęćka. Program uwzględnia dwie
ważne metody terapeutyczne i podejścia do terapii jąkania: Technikę Przedłużonego
Mówienia (TPM) oraz Technikę Delikatnego Startu Mowy (TDSM). Obszernym zbiór
doskonale opracowanych metodycznie tekstów do terapeutycznego czytania oraz
materiałów obrazkowo-wyrazowych, zachęcą pacjentów jąkających się do ćwiczeń
i ułatwi trening płynnego mówienia, a terapię uczyni skuteczniejszą. Poziom opracowanych materiałów (gotowych do kopiowania i wielokrotnego wykorzystania) został
odpowiednio dostosowany do poszczególnych grup wiekowych pacjentów.

Mieczysław Chęciek

Elżbieta Bijak Dorota Kamińska

Jąkanie
Skuteczne techniki
płynnego mówienia
TPM i TDSM
w Zmodyfikowanym Programie
Psychofizjologicznej Terapii Jąka jących się

Część

2

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
2
3

sz, ż, cz, dź
KG 0024

139 zł

ś, ź, ć, dź
KG 0026

139 zł

Mowa bezdźwięczna
KG 0058

152 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
5

s, z, c, dz
KG 0025

139 zł

j, l, r
KG 0027

139 zł

• komplet: część 1 i 2; autor: M. Chęciek, E. Bijak, D. Kamińskaformat; ""JĄKANIE. Skuteczne techniki płynnego mówienia. TPM i TDSM w Zmodyfikowanym
Programie Psychofizjologicznej terapii jąkających się - część 1 i 2""; format: A4;
oprawa: miękka; zeszyt cz.1 i cz 2. mają po 100 stron;

1

3

2

4

5

Zestaw płyt CD
DY 0005

839 zł

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

Zajęcia logopedyczne.
d
I Seria mTalent
LJ 0006

1 590 zł

Seriaprogramówmultimedialnychdladziecizwadamiwymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Służy
do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnychiinnychmającychnacelukształtowanieumiejętności
językowych i niwelowanie trudności z tym związanych.
Składa się z 1500 ekranów interaktywnych oraz zestawu
materiałów dodatkowych w jednej walizce. Bezpłatne
wsparcie techniczne producenta
Program to:
• najnowszy i najobszerniejszy interaktywny produkt logopedyczny na rynku, ponad 1500
interaktywnych ekranów (i liczba ta będzie
się zwiększać),
• produkt stworzony przez osoby z najdłuższą
historią projektowania pomocy technologicznych wspomagających logopedów w Polsce,
• 17 tytułów obejmujących materiał z różnych
zakresów terapii logopedycznej,

• jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami
ze wszystkich etapów terapii głosek, a także,
dodatkowo z zakresu etapów ponadstandardowych,
• prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy,
• produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,
• materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym,
• prawdopodobnie jedyny logopedyczny produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
• program wykonany w najnowszej technologii
HTML5, umożliwia pracę zarówno online i offline
Program ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE zawiera ćwiczenia multimedialne do terapii następujących głosek:
SZ, Ż, CZ, DŻ, S, Z, C, DZ, Ś, Ź, DŹ, Ć, R, L. Różnicowanie głosek szeregów: szumiącego, syczącego
i ciszącego. Diagnoza logopedyczna. Grupowe zajęcia logopedyczne (cz. 1). Ćwiczenia multimedialne
uzupełnione zostały także o zestaw dodatkowych
materiałów, publikacji autorskich rozszerzających
spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np.
autorskie pomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy,
poradnik metodyczny, mikrofon, głośniki)
• program przeznaczony jest do pracy przy
użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz
tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie
online i offline. Licencja na czas nieokreślony.

W programie znajduje się materiał z następujących obszarów: głoski tylnojęzykowe (K, G, H);
głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N; słuch
fonemowy; mowa bezdźwięczna (w tym obszerne
rozdziały z różnicowania głosek bezdźwięcznych
i ich dźwięcznych odpowiedników); tematyczne
(np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka
logopedyczna; moduł wspomagający diagnozę i
ewidencję zajęć - kartoteka.

Zajęcia logopedyczne II Seria
mTalent
LJ 0026

Program z serii mTalent to pomoc multimedialna dla
dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami
sprawności językowej. Zawartość programu stanowi ponad 1300 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko
400 kart pracy do wydruku. Zajęcia logopedyczne
w proponowanej formie można wykorzystać zarówno w placówkach szkolnych jak i gabinetach
logopedycznych, terapeutycznych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych
i niwelowanie trudności z tym związanych. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.

gopedach i pedagogach do wykorzystania na zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym. Składa
się z ponad tysiąca ekranów z ćwiczeniami interaktywnymi
świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni oraz zestawu materiałów dodatkowych (autorskie pomoce tradycyjne,
drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny, książka i inne).
Zaproponowany materiał pozwala doskonalić oznaczanie
spółgłosek, samogłosek, różnicowania użycia znaków, użycia
wielkiej i małej litery, a także pisowni łącznej bądź rozłącznej.
Praca z programem mTalent ORTOGRAFIA możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom), z
dostępem do Internetu.

Ortograﬁa. Seria mTalent.
LJ 0025

1 350 zł

Wiek: 6+. Bezpłatne wsparcie techniczne producenta.
Pakiet Ortografia opracowany z myślą o nauczycielach, lo-

logopedia

1 590 zł

Wiek: 4+. Bezpłatne wsparcie techniczne producenta.

Program współpracuje z większością urządzeń typu: komputer
stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe,
tablet, smartfon, na systemach Windows, Android oraz iOS.
Licencja bezterminowa, 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) + offline (praca bez dostępu do Internetu).

Praca z programem możliwa jest także bez dostępu
do internetu. Aplikacja współpracuje z większością
urządzeń na systemach Windows, Android oraz
iOS, typu: komputer stacjonarny, laptop, tablica
interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon. Licencja bezterminowa, 1 stanowisko online
(wymagany dostęp do Internetu) + 2 stanowiska
offline (praca bez dostępu do internetu).
Dodatkowe wyposażenie zestawu: mikrofon, słuchawki, głośniki, ilustrowana książka z wyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania,
dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów
interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy
do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze
tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny.
UWAGA! Program dostępny w IV kwartale 2019
roku

Czytanie Sy-la-ba-mi. Seria mTalent
LJ 0027

790 zł

Wiek: 3+. Bezpłatne wsparcie techniczne producenta.
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych
na zbiorze sylab otwartych. Przeznaczony dla nauczycieli
przedszkola, rodziców, logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności umiejętności czytania u dziecka.
Program można wykorzystać na zajęciach dydaktycznych
(np. roczne przygotowanie przedszkolne lub wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach te-

Pakiet Ekspert Logopedia.
Seria mTalent
LJ 0036

2 990 zł

Wiek: 4+. Bezpłatne wsparcie techniczne
producenta.
W skład pakietu wchodzą programy :
• Zajęcia logopedyczne I Seria mTalent
• Zajęcia logopedyczne II Seria mTalent
• program Logo-Zabawki GRATIS

rapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji
domowej i innych obszarach mających na celu wykształcenie
u dziecka umiejętność czytania. Program zawiera 400 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych
(np. karty pracy, poradnik metodyczny), a także narzędzia
pozwalającego na stworzenie dodatkowych ekranów dla
dzieci (np. większej liczby ekranów z wybranymi sylabami
otwartymi lub nowych ekranów z ćwiczeniami opartymi na
sylabach zamkniętych) oraz kursu w formie książkowej pokazującego, jak z takiego narzędzia w szybki i prosty sposób
skorzystać. Pozwala to na pełną indywidualizację procesu
nauczania, w tym – czytania.
Praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu
do internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła,
przedszkole, gabinet, dom), z dostępem do internetu. Aplikacja współpracuje z większością urządzeń typu: komputer
stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe,
tablet, smartfon, na systemach Windows, Android oraz iOS.
Licencja: bezterminowa, 3 stanowiska online (wymagany dostęp do internetu) + offline (praca bez dostępu do internetu).
UWAGA! Program dostępny w IV kwartale 2019 roku
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wydawnictwa logopedyczne

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej
wymowy.Głoski: ś, ź, ć, dź
IM 0013

27 zł

Opracowany materiał jest przeznaczony dla
logopedów i rodziców do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Materiał należy wykorzystywać do wywołania w izolacji głosek ś, ź, ć, dź i utrwalenia
ich w sylabach.

Wchodzi, wchodzi Stach na
dach. 103 wierszyki

Bajeczki logopedyczne
HR 0080

17 zł

Bajki mają za zadanie pomóc dzieciom w wieku
wczesnoszkolnym w opanowaniu poprawnego
mówienia, szczególnie wypowiadania głosek
s–sz, c–cz, z–ż, dz–dż. Bajeczki mogą służyć
również rozwijaniu płynności ekspresyjnej dzięki
wzbogacaniu słownictwa i kształtowaniu mowy
dialogowej i opowieściowej.
• format A4, 48 str

• format A4, 56 str.

100 tekstów do ćwiczeń
logopedycznych
HR 0020

Logopedyczne zabawy
grupowe dla dzieci 4–7 lat
22 zł

Małgorzata Skorek. Autorka, doświadczony
logopeda-terapeuta, proponuje zestaw 100 tekstów, podzielonych na grupy ze względu na
rodzaj dysfunkcji, jaką one podczas ćwiczeń
kształtują. Pozycja pomocna zarówno dla logopedów, nauczycieli jak i rodziców do indywidualnej pracy w domu.

HR 0016

Romana Sprawka, Joanna Graban. Zbiór zabaw logopedycznych do pracy z jednym dzieckiem i całą grupą. Ćwiczenia mogą być wykorzystane przez logopedów, terapeutów oraz
nauczycieli. Są one ułożone według zasady
stopniowania trudności mogą być przeznaczone
jako cykle ćwiczeń bądź potraktowane wybiórczo – stanowić urozmaicenie zajęć.
• A4; 168 str.
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28 zł

HR 0259

14 zł

Zbiór wierszyków i zabaw powstał z myślą
o przedszkolakach, uczniach najmłodszych
klas, a także nieco starszych dzieciach, które
mają szczególne potrzeby edukacyjne wynikające z różnych form niepełnosprawności.
• 103 wierszyki i zabawy kształcące motorykę, koordynację ruchową i ruchowo-słuchową”
• wydawnictwo: Harmonia; format: A5;
120 stron w miękkiej oprawie.

Bajki logopedyczne dla dzieci
MF 0006

16 zł

Ciekawe wierszyki edukacyjne, które pomagają utrwalić trudne słowa i sylaby, a także
ćwiczyć wymowę.
• format: 165 x 235 mm; 36 str.;
oprawa twarda

Wiersze logopedyczne dla dzieci
MF 0005

16 zł

Zbiór wesołych wierszyków, które uczą poprawnego wymawiania sylab, wyrazów i zdań. Każdy z wierszyków logopedycznych dotyczy innego problemu fonetycznego.
• format: 165 x 235 mm; 36 str.;
oprawa twarda

Języczkowe przygody
HR 0068

Co słychać?
HR 1064

21 zł

Arkadiusz Maćkowiak. Dźwięki nasze go
otoczenia.
• książeczka z wierszykami, CD z naturalnymi dźwiękami, format A5, 72 strony,
oprawa miękka

22 zł

Anna Tońska Mrowiec. Publikacja posłużyć
może logopedom, nauczycielom i terapeutom
podczas zajęć grupowych i indywidualnych
z dziećmi 6-, 7-letnimi. Zamieszczone ćwiczenia
– wplecione w treść bajek – usprawniają artykulatory, uczą prawidłowego oddechu, kształtują słuch fonemowy. Ponadto znalazły się tu
ćwiczenia rozwijające mowę opowieściową,
kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, a także zadania manualne
(kolorowanie, wycinanie).

Cmokaj, dmuchaj,
parskaj, chuchaj
HR 0015

20 zł

Katarzyna Szłapa. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla dzieci najmłodszych (4–7 lat).
Zawiera zestaw zabaw kształtujących prawidłowy tor oddechowy, pogłębiających oddech,
usprawniających mięśnie języka, warg i pierścienia zwierającego gardło przedstawionych
w atrakcyjnej dla dzieci formie.
• format A4; 44 str. + plansza do gry

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

kocham czytać

Zabawy usprawniające
buzię i język dziecka
RB 0007

40 zł

Małgorzata Rocławska-Daniluk. Książka pisana wierszem, zawiera ćwiczenia
usprawniające aparat mowy dziecka oraz
wprowadzające dziecko w świat głosek
w izolacji. Dodatkiem do tej książki jest
lusterko do ćwiczeń (8 x 10 cm). Książka
uczy bawiąc.

Jagoda Cieszyńska.Seria logopedyczna przeznaczona do
wczesnej nauki czytania dla dzieci z wadami wymowy i/
lub nie zakończonym rozwojem mowy oraz zagrożonych
dysleksją. Kolejne książeczki pozwalają dzieciom wcześnie
rozpocząć naukę czytania pomagają zwiększać zasób ich
słownictwa szybciej opanować sztukę czytania ze zrozumieniem a nawet skutecznie uczyć się języków obcych. Rodzice i wychowawcy korzystając z zeszytów mogą skutecznie
wpływać na rozwój wszystkich funkcji psychicznych dziecka
tj. spostrzeganie myślenie przez analogię pamięć oraz rozumowanie przyczynowo-skutkowe. Publikacja jest polecana
przez Zespół Diagnozy i Terapii przy Ośrodku dla Dzieci
Niesłyszących w Krakowie a patronuje jej Telewizja Polska.
Książeczki dostępne w dwóch pakietach.

1 18
1–18

• format 10 x 10 cm
• każdy zeszyt po 20 str.

EW 0001

szkoła poprawnej wymowy
Książki przeznaczone dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Właściwie dobrany zasób słów zestawień zadań atrakcyjne ilustracje zadania i opowiadania zagadki
i wierszyki stanowią bogaty materiał do
ćwiczeń logopedycznych. Służą pomocą

rodzicom, logopedom, nauczycielom
przedszkolnym i nauczania początkowego. Zawierają cenny materiał do ćwiczeń
dykcyjnych, teatralnych i wokalnych.

Rerki

Ciszki ś, ź, ć, dź

BA 5012

18 zł

• format A4; 40 str.

HR 0055

16 zł

19–30
19
30
195 zł

EW 0002

159 zł

Zestaw ilustracji
logopedycznych
DY 0016

169 zł

W zestawie znajduje się 9 kolorowych
plansz z podpisami których celem jest komunikować apelować informować i zachęcać do terapii. Ponadto zamieszczono
w nim 12 kolorowych plansz z zestawu
Logo-Stempel-2.

Hissst
Hi
storyjki obrazkowe
tek
z te
e stami
EW
W 0003

MIKS ciszków syczków
i szumków
BA 5010

18 zł

B. Dawczak, I. Spychał. Książka pomocnicza dla rodziców, logopedów, nauczycieli,
przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które z sukcesem zakończyły pierwszy etap pracy
korekcyjnej i są gotowe utrwalić wymowę
głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
oraz je różnicować. Właściwie dobrane
zadania, opowiadania, zagadki i wierszyki oraz atrakcyjne ilustracjestanowią bogaty materiał do ćwiczeń logopedycznych.
• format A4; 40 str.

logopedia

77 zł

Jago
oda
d Cieszyńska. Plansze przeznaczone
n dla logopedów, neurologopedów,
nauczy
ccz cieli, lektorów i rodziców. Plansze
m gają nawiązać kontakt z osobami
poma
mają
ąccymi trudności w wypowiadaniu się.
Ilustra
racje mogą służyć też do ćwiczeń myślenia
a przyczynowo-skutkowego.
• 75
5 kart (15 kart z ilustracjami + 60
kart
ka
ar z tekstami)

Kapki i waf ki
BA 5013

Szumki sz, ż, cz, dż
18 zł

HR 0101

16 zł
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zaburzenia językowe, dysleksja i dysortograﬁa
alfabet dotykowy

89

Litery sensoryczne
PP 9067

zł

Tabliczki z literkami nadrukowanymi
techniką 3D do ćwiczeń grafomotorycznych. Dziecko wodząc paclem po
szorstkim wzorze poznaje kształty liter,
ćwiczy koordynację wrokowo-ruchową
oraz aktywizuje zmysł dotyku. Wzór ma

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

PG 7061

89 zł

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

- duże litery
NS 3107

Klocki z małymi
ałymi
mii
polskimi literami

- małe litery
310 zł

NS 3106

299 zł

Klocki z wielkimi literami
K
125 zł

• 146 elem, czerwone samogłoski i niebieskie spółgłoski
• książka Literkowe Potyczki gratis
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• 35 liter, wym. tabliczki : 8 x 10 cm
• czerwone samogłoski, niebieskie spółgłoski, czcionka elementarzowa

Litery magnetyczne
86 zł

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

MP 1003G

wyraźną fakturę i jest bardzo trwały.

MP 1001G

89 zł

• 135 elem. bez polskich znaków diakrytycznych

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

karty pracy

Doskonałe do wszelkiego rodzaju
zaju
ćwiczeń językowych dotyczących
ych
rozpoznawania części mowy, do
zadań opartych na klasyfikowaniu,
niu,
do opowiadania historyjek, do nauki
auki
języka obcego oraz do rozmów
w tematycznych, do rozmów o własnych
ych
umiejętnościach i ulubionych formach
ach
spędzania czasu.
• 24 szt.,wym.: 11 x 11 cm

Żywność

Klocki fabuły
LR 0009

NS 4211

175 zł

Ilustrowane kostki przedstawiają postaci, czynności, obiektyy
i sytuacje. Pomagają w budowaniu opowieści przy użyciu
pytań: kto?, jak?, co?

30 zł

Owoce i warzywa
NS 4213

• 18 ilustrowanych piankowych kostek,6 dwustronnych
ilustrowanych plansz, 4 karty ćwiczeń; wiek: 5+

30 zł

Ubrania
NS 4212

30 zł

Shape4mind

Wielkie litery polskie
GL 0003

135 zł

• 156 elem. zawierających wielkie litery: bawełniany woreczek umożliwia losowanie liter;
instrukcja

Małe litery polskie
GL 0001

135 zł

• 156 el. zawierających małe litery: bawełniany
woreczek umożliwia losowanie liter; instrukcja

Klocki SHAPE4MIND wspomagają naukę czytania i pisania
poprzez zabawę i aktywność
sensoryczną. Integracja wrażeń
wzrokowych, słuchowych i motorycznych sprzyja skutecznemu
poznawaniu liter. Dzieci mogą
układać i odczytywać różne wyrazy, ćwiczyć pamięć i doskonalić
koncentrację.
• umożliwia naukę liter
• wzbogaca wyobraźnię (np.
odgadywanie brakującej litery w ułożonym słowie)
• ćwiczy pamięć (zabawy typu
memory)
• rozwija kreatywność (np. wymyślanie słów rozpoczynających się od danej litery)
• uczy pracy w zespole
• wzmacnia więzi między
dzieckiem i opiekunem

zaburzenia językowe, dysleksja i dysortograﬁa

• jest znakomitą pomocą dla
osób niedowidzących.
• zestaw zawiera pełny polski
alfabet
• wykonane z trwałego i bezpiecznego materiału ABS
• wypukłe, wyraźnie wyczuwalne dotykiem litery
• każdy klocek posiada wypukłą kropkę, umożliwiającą
prawidłowe ułożenie litery
w przestrzeni
• wymiary 5 x 5 cm pozwalają
dzieciom na wygodne trzymanie, obracanie i łączenie
poszczególnych elementów
w wyrazy
• klocki posiadają atest bezpieczeństwa / karty pracy
dla nauczyciela i ucznia dostępne pod adresem www.
nowaszkola.com

Kolorowe folie do czytania
WI 0003

Celofan A4
32 zł

Folie są skutecznym i najprostszym rozwiązaniem zmiany koloru tła czytanego tekstu. Stosowanie nakładek jest
szczególnie wskazane w przypadku tzw. dysleksji wzrokowo-przestrzennej, czyli zaburzeń percepcji wzrokowej.

CR 3391

18 zł

• 48 arkuszy (6 kolorów), format A4

• 8 szt.; format A5
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Alfabet. Tabliczki z literami
AG 3013

Lotttto orttograﬁa
L
15 zł

AG 0004

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

Ortograﬁa na wesoło
35 zł

Zestaw 3 gier polecany dla tych, którzy mają problemy z dysortografią lub dysleksją.
• 6 dwustronnych twardych plansz; 54 dwustronne tafelki;
16 tafelków do gry Szczęśliwa koniczynka; 3 gry or tograficzne; instrukcja

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

AG 6168

35 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

165 zł

• przeznaczone jest dla dzieci młodszych (od 6 lat)
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WI 0002

Krzyżów
K
żó k
kowy zawrót
ót gło
ł wy. Ukł
Układ
dank
ka
AG 0005

– poziom II
165 zł

• dla dzieci starszych, zaawansowanych w czy taniu

35 zł

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

Czynności
C
ś i i od
dmia
i na czasowniikó
ków
AG 6175

35 zł

• 1 dwustronna plansza; 36 dwustronnych tafelków z czasownikami; 24 dwustronne tafelki o wym. 7,4 x 7,4 cm z wierszykami i obrazkami

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

» Atrakcyjne zabawy motywują dzieci
do ćwiczeń wspomagających rozwój
funkcji wzrokowo - językowych. Gry
i układanki obrazkowe zainteresują
dzieci i pomogą usprawnić proces treningu pamięci, uwagi i koncentracji.
Mogą być też wykorzystane w zajęciach
z kilkuosobową grupą podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. «

Przymiotnik:
Jaki? Jaka? Jakie?
NS 1027

56 zł

Dziecko nazywa cechy przedmiotów na obrazkach, tworząc przymiotniki. Pomoc rozwija umiejętność budowania wypowiedz
dzi,
zi,
wzbogaca słownictwo, wyobraźnię
nię oraz
ora
raz
z
rozwija koncentrację.
• 36 kart z obrazkami (po 9 z gr
grupy),
y),
3 zestawy py tań (jaki? jaka? ja
akie?),
kie?)
ki
e?),
10 kart pracy z propozycjami ćwićwiczeń, pudełko

Czasowniki: Co robi?
Co robią?
NS 1026

56 zł

Pomoc wspo ma gająca pozna wanie
i utrwalanie czasowników. Zestaw jest
etapem wstępnym do nauki czasowników w 3 osobie, liczby poje dynczej
i mnogiej czasu teraźniejszego.

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

Rzeczowniki: Kto? Co?
NS 1025

56 zł

Kolorowe karty z obrazkami przedstawiają
osoby, rośliny, zwierzęta i rzeczy. Podczas
zabawy, dzieci zdobędą umiejętności klasyfikowania, sortowania, komunikacji oraz
obserwacji.

zaburzenia
zabu
za
burz
rzen
e ia
en
a językowe,
jęz
zyk
ykow
owe,, dysleksja
dys
yslle
ek
ek
kssja
ja i dysortograﬁ
dy
yssor
ortto
ogr
gra
aﬁ
ﬁa
ﬁa

i 40 kkartt z rzeczowniikkami
• w zestawie:
(po 10 z grupy) o wym. 8 x 8 cm; 40
etykiet z nazwami rzeczowników; 10
kart pracy z propozycjami ćwiczeń;
instrukcja; pudełko
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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 roz woju, 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 zindy widualizowanych 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.

Glottody wanik
RB 0010

349 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

219 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

33 zł

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

Nauka ortograﬁi
z glottodywanikiem
RB 0046

$KķAHDS@2TV@KRJ@

Áwiczenia w terapii
dysleksji i dysortografii
dla uczniów klas IV–VI

ÁVHBYDMH@VSSDQ
SDQ@O
SD
OHH
dysleksji i dyssorto
ortog
ortog
o rafii
og
CK@TBYMH®VJK@
@RR(5Ŕ
R(5Ŕ5(
5(
5(

28 zł

Wyjaśnia istotę i znaczenie pomocy dydaktycznej jaką jest dywanik glottodydaktyczny. Liczne
propozycje zabaw pomagają
przyswajać ojczysty język.

Ó–U

CH – H

Ćwiczenia w terapii
dysleksji i dysortograﬁi
dla uczniów klasy
IV-VI; CH-H
HR 0263

Klocki Logo
RB 0001

Elķbieta Suwalska

15 zł

Materiał ortograficzny pomaga
doskonalić praktyczne umiejętności i znajomość zasad pisowni liter
ch i h, ale także usprawniać procesy analizy i syntezy wzrokowej.
• format: A4; 88 stron w miękkiej
oprawie

Ćwiczenia w terapii
dysleksji i dysortograﬁi
dla uczniów klasy
IV-VI; Ó-U
HR 0264

16 zł

Praktyczne ćwiczenia doskonalące umiejętności i znajomość zasad
pisowni liter ó i u. Propozycje autorki, umożliwiają także usprawniać procesy analizy i syntezy
wzrokowej.
• aformat: A4; 76 stron w miękkiej
oprawie

$KķAHDS@2TV@KRJ@

$KķAHDS@2TV@KRJ@

ÁVHBYDM
MH@V
MH@
VS
SSDQ@OHH
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sjii i dy
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afi
a
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=0,×.&=(1,$
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• wym. 17 x 24 cm, 32 str.

wydawnictwa
Zaczynamy czytać
i pisać
ZB 0001

34 zł

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

Ćwiczenia w terapii
dysleksji i dysortograﬁi
dla uczniów klasy
IV-VI; RZ-Ż
HR 0265

17 zł

Propozycje praktycznych ćwiczeń
z zakresu doskonalenia umiejętności i znajomości zasad pisowni
liter ó i u, przy okazji usprawniają
procesy poznawcze, szczególnie
analizę i syntezę wzrokową.
• format: A4; 100 stron w miękkiej
oprawie

Ćwiczenia w terapii
dysleksji i dysortograﬁi
dla uczniów klasy
IV-VI; ZMIĘKCZENIA
HR 0266

14 zł

Zakres ćwiczeń pozwala doskonalić umiejętności i znajomości
zasad pisowni zmiękczeń, przy
jednoczesnym usprawnianiu procesów poznawczych.
• format: A4; 76 stron w miękkiej
oprawie

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Dyslektyczne ucho.
Ćwiczenia
HR 0074

27 zł

Elżbieta Szymankiewicz. Publikacja składa się z zeszytu ćwiczeń przeznaczonego dla ucznia oraz książki dla nauczyciela. Zawiera ćwiczenia percepcji

słuchowej i funkcji językowych. Wykonując zadania, uczeń pracuje na słowach
lub pseudo-słowach oraz ćwiczy pamięć
słuchową.
• format A4; książka 76 str.; zeszyt
44 str

Już czytamy i piszemy
ZB 0003

26 zł

Małgorzata Bastek, Hanna Łukawska. Ćwiczenia zawarte w tej książce
doskonalą technikę czytania i pisa-

nia w oparciu o zasadę stopniowania trudności i metodę sylabową,
doskonalą technikę czytania ze zrozumieniem.
• format 16 x 23,5 cm; 128 str.

HR 0026

IM 0084

21 zł

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

zaburzenia językowe, dysleksja i dysortograﬁa

Książka nadaje się do nauki w domu
z pomocą rodziców, w przedszkolu,
szkole oraz terapii pedagogicznej.
• format 16 x 23,5 cm; 104 str.;
od 5 lat

RB 0012

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.

Prawda czy fałsz? Teksty i kolorowe obrazki
25 zł

Bronisław Rocławski. Czytelnik orzeka o prawdziwości krótkich
tekstów, a nie pojedynczych zdań. Głównym celem tej książeczki jest więc zwrócenie uwagi na to, czy czytający rozumie
to, co czyta i czy umie to ocenić.

Metoda dobrego
startu. Od wierszyka
do literki
HR 0034

Bajki dla dyslektyków

26 zł

PN 0099

24 zł

• format A4; 136 str.

ZB 0002

Książka ta jest kontynuacją ćwiczeń Piszę, czytam. Zawarte ćwiczenia usprawniają wszystkie funkcje poznawcze oraz
kształcą technikę czytania i pisania.

Akademia pomysłów.
Zajęcia wyrównawcze

Zabawy słuchowe
Anna Tońska-Mrowiec, Iwona Pojmaj. Niniejsza publikacja, przeznaczona dla dzieci w wieku od
6 do 9 lat, ma na celu usprawnianie (rozwijanie) percepcji słuchowej
przez ćwiczenia wrażliwości słuchowej, rytmiczne, słuchu fonemowego
oraz analizy i syntezy sylabowej
i głoskowej, ćwiczenia koncentracji
słuchowej. Mogą korzystać nie tylko
logopedzi, pedagodzy i terapeuci,
ale także rodzice do edukacyjnych
zabaw z dziećmi.

Lubimy sylaby

31 zł

W skład publikacji wchodzą dwa zeszyty z materiałem do wprowadzenia
24 liter małych i wielkich. Wierszyki
napisane są w taki sposób, aby kilkakrotnie występowała w nich głoska
odpowiadająca poznawanej literze.
Są punktem wyjścia do ćwiczeń językowych dotyczących analizy i syntezy słuchowej (wyrazowej, sylabowej
i głoskowej), ale także analizy wzrokowej (wyróżnianie określonej litery
w tekście).

Bajki w ilustracjach
Czerwony Kapturek
IW 0003

46 zł

Bajki w ilustracjach znajdą zastosowanie w takich obszarach edukacyjnych jak: poszerzanie słownictwa
pisanego i mówionego, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Nauczyciel pokazując na ilustracjach bajkę
może zacząć opowiadanie, a dzieci mogą dalej tę bajkę kontynuować
wg. własnej interpretacji.
• kom plety ry sun ków na kartonie B4; wym. 34 x 24 cm
oraz miniaturek o wym.15 x 10,5
cm w teczce kar tonowej
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multimedia

Umiem czytać
ć
PN 0038

190 zł

Ćwiczenia wspierają funkcje poznawcze: koncentrację uwagi, pamięć
wzrokową i słuchową, rozwijanie funkcji wzrokowych analizy i syntezy, rozwijanie funkcji językowych, sylabizowanie i budowanie zdań.
• Zestaw zawiera: 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 70 kart pracy

Go Sense. Koordynacja i grafomotoryka
HO 0006

690 zł

Dla dzieci z problemami w zakresie motoryki małej zaproponowano stopniowe zmniejszanie skali ruchu, od ruchów w wymiarze
ciała przez początkowo proste, a potem bardziej skomplikowane
linie i kształty w wymiarze kartki z zeszytu, aż do opanowania
precyzyjnego ruchu w liniaturze. W ćwiczeniach interaktywnych
wykorzystano mechanizmy typowe dla gier, gdzie wykonanie
ciągłego ruchu, łączącego elementy gry na ekranie jest częścią
dynamicznej fabuły.

Już Umiem! Język polski
PN 0068

490 zł

Harmonijny rozwój

Zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli języka polskiego klas
4-6. Karty pracy obejmują zagadnienia związane ze świadomością
językową przewidziane w podstawie programowej.
• w zestawie: 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw, 150 kart
pracy wydrukowanych z programu; wiek: 10-13 lat

Go S
G
Sense. Ortograﬁ
O
ﬁa
HO 0007

690 zł

Do nauki poprawnego pisania autorzy przygotowali wyjątkowo
szeroki wachlarz środków. Poza standardowym zapamiętywaniem
reguł oraz stosowaną powszechnie ścieżką wzrokową, zastosowano
mnemotechniki słuchowe. Ogromny nacisk położono na zapamiętywanie samego ruchu dłoni lub palców, odpowiednio w zakresie
pisania odręcznego i pisania na fizycznej lub wirtualnej klawiaturze.

Go Sense Pakiet.

Umiem pisać
PN 0039

290 zł

Ćwiczenia wspierają funkcje poznawcze: koncentrację uwagi, pamięć
• zestaw zawiera: 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 120 kart pracy
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HO 0008

3 490 zł

W skład pakietu wchodzą programy: Funkcje wzrokowe; Słuch
i mowa; Orientacja w przestrzeni; Myślenie matematyczne; Koncentracja i samokontrola; Koordynacja i grafomotoryka, Ortografia

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.

Słowa i znaki
PN 0054

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.
• karty pracy: „Żółw w labiryncie”, „Myszki w labiryncie”; „Skacząca żabka”, „Literki”, „Znajdź takie same misie”, „Znajdź
takie same pranie”; gra wielkoformatowa „Słowa, litery, wyrazy” – rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne; litery
z polskimi znakami diaktrytycznymi; scenariusze zabaw

Harmonijny rozwój. Zestaw
PN 0072

2 900 zł

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

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Eduterapeutica
Eduterapeutica jest pomocna w pracy z dziećmi w odddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych.
h.
Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencjiji
m.in. wśród uczniów: z niewielkim deficytem rozwooju intelektualnego, niewielkimi problemami widzenia
a
i słyszenia, różnymi formami nadpobudliwości (np.
p.
ADHD), problemami ze spektrum autyzmu.

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby
edukacyjne: dysleksja, dysgraﬁa,
dysortograﬁa, dyskalkulia Klasy 1-3
PN 0112

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. 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 ćwiczeń utrwalające różnicowanie
liter podobnych, reguły ortograficzne; filmy instruktażowe
dotyczące pisania liter; ponad 20 filmów demonstrujących
ćwiczenia ruchowe i gry zręcznościowe; test prediagnostyczny; zestaw dokumentów dla terapeutów - opinie,
sprawozdania, zalecenia; wzory dyplomów dla uczniów;
wygodny sposób rejestracji programu przez internet

2 990 zł

Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów przejawiających
ryzyko dysleksji lub dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7-10 lat.
Scenariusz i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki
sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią
dla wszystkich uczniów i z uwzględnieniem ich indywidualnych
predyspozycji i możliwości, ale też mogły być stosowane na
grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych
i rewalidacyjnych.
• pakiet zawiera: poradnik metodyczn; propozycje scenariuszy
zajęć; bazę ćwiczeń multimedialnych; zestaw kart pracy do
drukowania i kopiowania
Zupełną NOWOŚCIĄ są wielkowymiarowe pomoce dydaktyczne do pracy z wszystkimi uczniami w klasie lub na zajęciach dodatkowych. Pomoce to mata oraz elementy kartonowe
służących m.in. do rozwijania:
•
•
•
•

analizy i syntezy wzrokowej
pamięci i orientacji w przestrzeni
porównywania długości i wielkości
myślenia operacyjnego (w tym odwracalności, uogólnień,
analizy, klasyfikowania)
• umiejętności językowych
• motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
• koncentracji i umiejętności społecznych.

zaburzenia językowe, dysleksja i dysortograﬁa

Dysgraﬁa, dysortograﬁa, dysleksja,
dyskalkulia 13-15 lat
PN 0074

1 299 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.
• w zestawie: płyta DVD-ROM, poradnik metodyczny, wydrukowany z programu komplet 600 kart pracy

Dysgraﬁa, dysortograﬁa, dysleksja,
dyskalkulia 13-15 lat. Karty pracy
PN 0075

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
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zaburzenia matematyczne i dyskalkulia
Pomoce Montessori

Różowa wieża
AO 2007

279 zł

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

• 10 drewnianych klocków pomalowanych na różowo; wielkość zmienia
się trójwymiarowo, tzn. najmniejszy
sześcian ma bok długości 1 cm największy 10 cm.

Bloki z cylindrami
• 1 szt.; wykonane z drewna

1
AO 2001

3
225 zł

225 zł

• malejąca wysokość i rosnąca średnica

2

4

AO 2002

225 zł

• stała wysokość i rosnąca średnica

20

AO 2003

• rosnąca wysokość i rosnąca średnica

AO 2004

225 zł

• rosnąca wysokość i stała średnica

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Wagi
Waga Małpka

Długie beleczki
AO 0001

VO 0698

310 zł

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

• 10 czerwonych belek
• wym. 10-100 x 2,5 x 2,5 cm

87 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

Waga klasyczna
TY 2040

68 zł

Do ważenia drobnych produktów.
• dł. 33 cm, wys. 11 cm; 2 pojemniki

Brązowe schody
AO 2010

445 zł

Zmiana dwóch wymiarów i ciężaru jednocześnie. Zależności i pojęcia: gruby–cienki,
gruby–grubszy–najgrubszy, cienki–cieńszy–najcieńszy.

Wprowadzenie do systemu
dziesiętnego
AO 0004

179 zł

Różnica w wymiarze i ciężarze.

• 10 klocków z drewna lakierowanego
• szerokość 20 cm, kolejne klocki różnią się wymiarem bocznej ścianki:
najmnijszy 1 x 1 cm
największy 10 x 10 cm

Zestaw składa się z:
•
•
•
•
•

1 sześcianu (1000 perełek)
1 kwadratu (100 perełek)
1 pręcika (10 perełek)
1 perełki
tacki o wym. 11,5 x 29,5 x 8,5 cm

zaburzenia matematyczne i dyskalkulia
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0,5 cm

Plastikowa mozaika 0,5 cm
TY 7142

67 złł

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

Magnetyczne cyfry. Plansza
manipulacyjna

1 cm

NS 3101

Plastikowa mozaika 1 cm
TY 7114

Karty pracy do mozaiki 0,5 i 1 cm
75 zł

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

TY 7142W

30 zł

155 złł

Zabawa polega na przeprowadzeniu przez tunel metalowej
kulki z pomocą magnetycznego kołeczka.
• wym. 40 x 40 cm; wiek: 3+

• 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.
• pudełko-walizka

– 48 elem.
FI 1560

52 zł

• 48 elem. w 4 kształtach, 3 kolorach, 2 rozmiarach i 2 grubościach; max. dł. boku 8 cm; grubość 6 mm; walizka o wym.
19 x 17 cm

– 60 elem.
TY 0007

Cyfry dotykowe
51 zł

• 60 elem. w 5 kształtach, 3 kolorach, 2 rozmiarach i 2 grubościach; max. dł. boku 7,5 cm, grubość 6 mm; walizka o wym.
23 x 17 cm
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NS 3108

105 zł

Tabliczki z cyframi nadrukowanymi techniką 3D.
• 10 tabliczek, cyfry od 0 do 9
• wym. 8 x 10 cm, gr. 1,2 cm, wiek 3+

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Kreatywne kostki matematyczne

Duże kostki do gry

» W procesie komunikacji z dziećmi
niepełnosprawnymi bardzo ważną rolę
pełnią symbole, znaki i obrazy. Czym
bardziej oczywiste i proste, tym bardziej
zrozumiałe dla dzieci. Kołeczki, kostki
z symbolami czy kartami pracy ułatwiają wprowadzenie pojęcia liczby
i prezentowania treści prostych działań
matematycznych. «

• z tworzywa sztucznego
• wym. ok. 10 cm

Kostka z kieszonkami
NS 1887

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.

1–6
VO 3549

27 zł

• 1 szt.; dł. boku 20 cm
• karty pracy do kostki sprzedawane osobno

Karty pracy do kostki z kieszonkami

Duże piankowe kostki

4 zestawy po 6 kart o tematyce: ćwiczenia fizyczne, symbole z kolorami, owoce, oraz
kropki dostosowane wielkością do sześcianu z kieszeniami.

• 1 szt.; bok sześcianu 30 cm
yta trwałą tkaniną PCW
• piankowa kostka pokryta

Wielokątna kostka
US 0432

Zestaw 1
NS 1886W

z cyframi
30 zł

NS 1935

21 zł

• od 1 do 12
• wym. 14,5 cm

127
7 zł

tematyka: emocje, kolory, ułamki i kropki.
• 24 szt.; wym. 11 x 11 cm

Zestaw 2
NS 4201

z oczkami
30 zł

tematyka: ćwiczenia fizyczne, symbole
z kolorami, owoce, oraz kropki.

NS 1936

125 zł

z kolorami
VO 3596

26 zł

• 24 szt.; wym. 11 x 11 cm

zaburzenia matematyczne i dyskalkulia
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Liczmany

Karty pracy do liczmanów
• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

Owoce

Karty do liczmanów Owoce

TY 0014

Karty pracy liczbowa rodzinka
ka
LR 0004

Liczbowa rodzinka

67
7 złł

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

LR 3372

110 złł

63 zł

30 zł

Zestaw kolorowych liczmanów przeznaczonych do
nauki liczenia, sortowania oraz tworzenia rytmów.
• 72 szt. liczmanów z tworzywa sztucznego,
w tym: tata, mama, córka, syn, dzidziuś oraz
kotek; wys. ok. 6 cm; wiek 3+; w plastikowym
wiaderku

55

zł

Dzikie zwierzęta
TY 6082

Warzywa
55 zł

• 120 elem., 10 rodzajów zwierząt
(małpa, hipopotam, lew, słoń, żyrafa, wielbłąd, nosorożec, kangur,
niedźwiedź) w 4 kolorach

Karty pracy do liczmanów Warzywa

TY 0002

91 zł

TY 0009

Drewniane misie
• 60 elem., w 6 kolorach

30 zł

96 zł

Karty pracy do Zwierząt 3 wysokości
TY 0009W

30 zł

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

39 zł
TY 3010

TY 0002W

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

Zwierzęta 3 wysokości
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TY 0014W

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

Sześciany
39 zł

Karty pracy do Sześcianów

TY 7119

5
56 zł

TY 7119W

30 zł

• 4 kolorów, 100 szt., wym. 2 cm

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

» Gry i zabawy matematyczne oparte
na symbolach, rytmach i kolorowych
kształtach sprzyjają rozwijaniu umiejętności matematycznych. Wspierają
aktywność ucznia, rozwijają myślenie
kombinatoryczne, pobudzają aktywność
umysłową, wybudzają chęć samodzielnego pokonywania trudności. «

Zestaw do sortowania
LR 6216

Maxi zestaw do sor
so to
owania
129 zł

LR 0217

Paletka
a kwia
kwiatek
tek 2-częściowa
2 częściowa
262 zł

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

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

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

• 600 liczmanów w poręcznym opakowaniu

LF 0036

15 zł

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

Koła do sortowania małe
TY 0001

38 zł

• niebieskie, czerwone i żółte. śr. 25,5 cm; 15 szt.

Koła do sortowania duże
TY 9260

38 zł

• 2 niebieskie, 2 czer wone oraz 2 żół te; śr. 52 cm; 6 szt.

Patyczki do
do liczenia krótkie
AG 3686

10 zł

• ok. 40 sztuk

75 zł
Domino liczbowe

Sortuję i liczę. Zestaw magnetyczny
NS 0494

NS 0391

90 zł

Tafelki z warzywami, owocami, kolorami, cyframi oraz znakami matematycznymi; do przeliczania, sortowania i układania równań.

Patyczki do liczenia długie

• 126 tafelków o wym. 5,5 x 5,5 cm, instrukcja, wiek 4–8 lat.

• 1000 szt., dł. 10 cm, 10 kolorów

zaburzenia matematyczne i dyskalkulia

TY 7210

75 zł

49 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. pudełka 14,5 x 13,5
x 3 cm
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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

Liczby i kołeczki 11–20

82 złł

NS 0362

149 zł

Układanka matematyczna 1-10
GU 5131

159 zł

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

Liczydło na stelażu
NS 0543

375 zł

• wym. 68 x 60 x 120 cm
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Korale matematyczne
drewniane

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

45 zł

100 szt.
TL 9178

25 zł

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

– duże
NX 2100

Tabliczki elastyczne
stty
tyczne

– małe
m
45 zł

NX 2102

20 zł

20 szt.
TL 1059

•
•
•
•
•

4 szt.
dwustronne
wym. 20 x 20 cm
orrzy
zyywo
y wo
o
trwałe, elastyczne tworzywo
ów
w
do wyczerpania zapasów

24 zł

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

35 zł

Dodawanie, odejmowanie,
mnożenie, dzielenie.
EF 0001

35 zł

Ułamki i procenty
35 zł

EF 0002

35 zł

Wieszak na korale matematyczne drewniane
TL 1058

42 zł

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

zaburzenia matematyczne i dyskalkulia
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Karty matematyczne
4 wrap-ups
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 indy widualnej i w grupie. Produkt wykonany z twardego, bezpiecznego tworzy wa 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; wpły wają na zdolności
logicznego myślenia i wyobraźnię; roz wijają
zmysły: wzroku, dotyku, słuchu; wspomagają automatyczne zapamięty wanie; posiadają system autokontroli.

Karty do ćwiczenia mnożenia i karty do
ćwiczenia ułamków, dzięki którym matematyka będzie łatwiejsza do opanowania.
Zabawa w formie gry karcianej zamieni
naukę w przyjemność.
• 65 dwustronnychsuchościeralnych kart
• wiek: 6+

4 wrap-ups. Starter
LW 0105

94 zł

• 4 szt., do dawanie, odejmowanie,
mnożenie, dzielenie

Mnożenie

• dł. 15 cm
• 4 szt.
• każdy zawiera 10 tabliczek i sznurek

EC 0037

– dodawanie
LW 0101

Ułamki
22 zł

LW 0103

98 zł

• 4 szt.

Ułamki
k i procenty
LR 0008

– odejmowanie
LW 0102
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22 zł

– mnożenie
mnożenie
98 zł

• 4 szt.

• 4 szt.

EC 0036

– dzielenie
98 zł

LW 0104
• 4 szt.

98 zł

159
9 złł

Zestaw składa się z 9 kół podzielonych na
części ułamkowe. Kolorowe i dwustronne
koła opisane są z jednej strony ułamkiem
zwykłym, a z drugiej - procentowo.

• magnetyczne
m
koła o średnicy 20 cm
kkażde podzielone są na ułamki: 1
(100%), 1/2 (50%), 1/3 (33,3%), 1/4
(25%), 1/5 (20%), 1/6 (16,6%), 1/8
(12,5%), 1/10 (10%), 1/12 (8,3%)
• dobrze przylegają do powierzchni
magnetycznych

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Dodawanie i odejmowanie do 100
TM 1041

47 zł

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

Mnożenie i dzielenie do 100
TM 1042

Cyfrowe zgady wanki
47 zł

• dwa zestawy kart i kar toników: jeden dotyczy mnożenia, drugi dzielenia; 10 kart po 6 liczb; 30 dwustronnych kar toników z działaniami

GK 6897

92 zł

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

Matematyczne rozgrywki
ZB 0007

Mnożę i dzielę
56 zł

ZB 0006

Mistrz mnożenia
56 zł

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

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

• 6 plansz, 40 kart matematycznych do gry, domino, żetony, 2 kostki i 4 pionki, książeczka z opisem 48 gier

• 45 gier; 5 plansz, 19 arkuszy z elementami gier do
wycięcia, 2 kostki, pionki, książeczka z opisami gier

zaburzenia matematyczne i dyskalkulia

AG 0011

Układanka Liczę i dodaję
35 zł

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

AG 6748

31 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.
• 48 tekturowych puz zli,. 3-elementowe układanek
o wym. 7 x 12 cm, instrukcja. Liczba graczy: 1–4;
wiek: 5+
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Zegar
TY 5070

Stoper elektroniczny
17 zł

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

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
• ø 30 cm

30

Zegar mały
76 zł

TY 5072
• ø 10 cm

19 zł

Zegar Tik-Tak
CI 3655

CM 2077

54 zł

• duży, czytelny wyświetlacz, przycisk start/stop, zakres
czasowy: 99 min i 59 sek.
• wym. 10,5 x 10 cm, wysuwana podpórka
• wymag
wymaga 1 baterii AAA (nie załączona)

Minutnik dla nauczyciela
51 zł

D
Drewniana
i
układanka
kł d k edukacyjna
d k j do
d nauki
ki określania
k śl i czasu
na tradycyjnym zegarze. Ćwiczy również spostrzegawczość
i pamięć; uczy liczb i kolorów.
• 12 drewnianych kolorowych elementów, dwie ruchome
wskazówki, ø tarczy zegara: 22 cm, grubość 3,5 cm

AB 5030

185 zł

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

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Piramidka. Składany zegar

Duży zegar

NS 0252

48 zł

5 klocków, które po nałożeniu na trzpienie tworzą zegar.
• ruchome wskazówki, 5 klocków z drewna o wym. od
11,5 x 3 cm do 15 x 3 cm, 2 trzpienie o dł. 13 cm;
wym. podstawy: 15 x 5,5 cm wys. nakładanki: 19 cm

IV 1648

Tarcza zegarowa do zapisu czasu
76 zł

Duża czytelna tarcza zegara doskonałą pomocą do klasowych demonstracji. Solidny plastik, wypukłe i trwale
naniesione godziny i minuty.
• wym. 40 x 40 cm

LR 0573

24 zł

Zegar wyposażony w ruchome wskazówki oraz w miejsce
do zapisu czasu.

Zegary edukacyjne małe 5 szt.
LR 0572

30 zł

• wym. 11,5 x 11,5 cm

• wym. 30,5 x 30,5 cm

Timer
LR 6900

149 zł

Można go ustawić na maksymalnie 24 godziny
ziny
w odstępach jednosekundowych. Elektroniczny
zny
minutnik w miarę upływu czasu podświetla zielone, żółte i czerwone sekcje wraz z towarzyzyszącymi im alarmami.
• funkcje: 6 efektów dźwiękowych, kąt
acz
widzenia 180°, czytelny wyświetlacz
auLCD, kontrola głośności, funkcja pauzy, wym.: 20 x 8,5 cm; wymaga 4 baterii AAA (brak w zestawie); wiek:3+
3+

Zegar. Panel manipulacyjny
NS 3094

Uchwyt na panel manipulacyjny
95 zł

Panel pomocny do nauki odczytywania godziny. Tarcza zegara posiada ruchome wskazówki, obok znajduje się okienko z symbolem dnia lub nocy oraz miejsce na samodzielne
wpisywanie godziny przy pomocy pisaków suchościeralnych.
• płyta laminowana biała, wym. 50 x 45 x 3 cm
• montowany do ściany za pomocą uchwytu NS 3073

zaburzenia matematyczne i dyskalkulia

NS 3073

99 zł

Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli ściennych. Bezpieczna i ergonomiczna konstrukcja z drewna i blachy.
• biała blacha 0,2 cm, oraz surowe drewno olcha 2 cm,
wym. 53 x 45 x 6 cm
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wydawnictwa

obliczenia pieniężne

KAZIMIERZ SŁUPEK

MATEMATYCZNE
KARTY PRACY
DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Część

1

Matematyczne karty pracy dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi 1
HR 0274

Monety i banknoty magnetyczne
NS 0303

179 zł

Pomocne przy wykonywaniu zadań matematycznych.
dużym rozmiar, własności magnetyczne; w zestawie znaki
matematyczne: +, -, x, :, =.
• 81 elem. ø monet od 6,4 mm do 9,6 cm, wym. banknotów: od 20 x 10 do 24 x 12 cm; zezwolenie NBP

39 zł

Część 1 publikacji zwiera propozycje ćwiczeń, które mają przede
wszystkim ułatwić dziecku zrozumienie aspektu porządkowego,
miarowego i algebraicznego liczby. Zamieszczono również zadania, mające na celu rozwijanie i doskonalenie operacji myślowych
– analizy, syntezy, abstrahowania, uogólniania, porównywania
i myślenia symbolicznego – niezbędnych w rozwiązywaniu problemów, w tym matematycznych.
autor: Kazimierz Słupek; tytuł: Matematyczne karty pracy dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 1 ; format: A4; oprawa: teczka z gumką; 122 kolorowe karty w bloku;

5 kg

KAZIMIERZ SŁUPEK

MATEMATYCZNE
KARTY PRACY
DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Część

2

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Matematyczne karty pracy dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi 2
HR 0275

Kasa ﬁskalna
LR 2629

Monety z tworzywa
179 zł

Kasa fiskalna wyświetlaczem LCD, dźwiękiem, który uaktywnia się przy otwieraniu szufladki z pieniędzmi.
• 98 elem.: kasa z wyświetlaczem LCD, 30 euro banknotów, 65 euro monet, karta kredytowa, notes 30-kart.,
instrukcja obsługi; wym. ok. 27 x 24 x 15cm, wiek: 3+

32

ZS 0005
• 100 monet

Banknoty polskie
22 zł

AL 0028

14 zł

Kopia banknotów o nominałach 200, 100, 50, 20 i 10
złotych (po 25 sztuk).
• 125 szt.

38 zł

Karty pracy w części drugiej obejmują zadania i polecenia ściśle
związane z dodawaniem i odejmowaniem z przekroczeniem progu
dziesiątkowego w zakresie 20 oraz dodawaniem i odejmowaniem
bez przekraczania progu dziesiątkowego w zakresie 100. Część
zadań dotyczy jednostek miar (mierzenie długości, masy, temperatury, pojemności płynów) oraz rozwijania ćwiczenia umiejętność
mierzenia czasu (czas odmierzany kalendarzem, czas odmierzany
zegarem).
autor: Kazimierz Słupek; tytuł: Matematyczne karty pracy dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 2 ; format: A4; oprawa: teczka z gumką; 108 kolorowe kart w bloku;

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Go Sense Pakiet.
HO 0008

multimedia

3 490 zł

W pakiecie proponujemy siedem części pomocy terapeutycznych, dostarczanych w osobnych opakowaniach:
1. Funkcje wzrokowe
2. Słuch i mowa
3. Orientacja w przestrzeni
4. Myślenie matematyczne
5. Koncentracja i samokontrola
6. Koordynacja i grafomotoryka
7. Ortografia

Go Sense. Dyslekcja rozwojowa
HO 0009

1 490 zł

Pakiet zawiera propozycje oddziaływań, które szczególnie
wpływają na obszary ważne w pracy terapeutycznej z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej: percepcja wzrokowa
i słuchowa, orientacja w przestrzeni, uwaga i samokontrola,
koordynacja i grafomotoryka, ortografia. Zestaw obejmuje
interakcyjne ćwiczenia dostosowane do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych, oraz kartonowe
gry i zabawy. Całość uzupełniają poradniki oraz materiały
do samodzielnego drukowania dla nauczycieli i rodziców,
w tym karty pracy.

Go Sense. Myślenie matematyczne
HO 0004

690 zł

Zestaw przeznaczony jest do rozwijania umiejętności myślenia operacyjnego, szczególnie w kontekście rozwiązywania
zadań matematycznych. Ćwiczenia, gry i zabawy kształtują
elementarną świadomość stałości (ilości, liczby, kształtu) oraz
rozwijają umiejętności: odwracania procesów, abstrahowania,
uogólniania, uściślania, kojarzenia, zapamiętywania. Elementem zestawu są też ćwiczenia rozwiązywania problemów metodą wnioskowania, sprawdzania, dowodzenia i wyjaśniania
oraz proste gry logiczne i strategiczne w postaci multimedialnej i tradycyjnej.

Go Sense. Dyskalkulia rozwojowa
HO 0010

1 490 zł

Pakiet łączący obszary ważne w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dyskalkulii rozwojowej: funkcje wzrokowe, orientacja w
przestrzeni, myślenie matematyczne, koncentracja i samokontrola, koordynacja i grafomotoryka. Propozycje interakcyjnych
ćwiczeń są dostosowane do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych. Zestaw obejmuje również
tradycyjne kartonowe gry i zabawy. Cennym dodatkiem
zestawu są poradniki, materiały i karty pracy do samodzielnego wydrukowania dla nauczycieli i rodziców.

zaburzenia matematyczne i dyskalkulia

Harmonijny rozwój

Liczenie i porównywanie

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.

Ćwiczenie umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego, współpraca
w zespole, koncentracja uwagi.

Harmonijny rozwój. Zestaw
PN 0072
Twórczość i konstrukcje
Zmysły i ruch
Poznawanie i rozumienie
Przyroda i czas
Ekologia i środowisko
Słowa i znaki
Liczenie i porównywanie

2 900 zł

PN 0055

490 zł

• kar ty pracy: „Po łącz od najmniejszej liczby
do największej”; „Połącz równoliczne”, „Od
najmniejszego owocu do największego”, „Od
najkrótszej kredki do najdłuższej”, „Desenie na
robaczku”, „Ciągi owoców”
• gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” polega
na dopasowy waniu kartonów reprezentujących
te same liczby; inne zabawy: układanie liczb
i zbiorów w kolejności oraz porówny wanie
zbiorów, układanie i uzupełnianie działań
• scenariusze zabaw

33

Eduterapeutica.
Specjalne potrzeby edukacyjne

Dysleksja, dysgraﬁa,
dysortograﬁa,
dyskalkulia Klasy 1-3
PN 0112

2 990 zł

Pakiet pomaga wychowawcom oraz
wspierającym ich specjalistom radzić
sobie z problemami uczniów przejawiających ryzyko dysleksji lub dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7-10 lat.
Scenariusz i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby
mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów
i z uwzględnieniem ich indywidualnych
predyspozycji i możliwości, ale też mogły być stosowane na grupowych lub
indywidualnych zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych.
• pakiet zawiera: poradnik metodyczn;
propozycje scenariuszy zajęć; bazę
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ćwiczeń multimedialnych; zestaw kart
pracy do drukowania i kopiowania
Zupełną NOWOŚCIĄ są wielkowymiarowe pomoce dydaktyczne do pracy
z wszystkimi uczniami w klasie lub na
zajęciach dodatkowych. Pomoce to
mata oraz elementy kartonowe służących m.in. do rozwijania:
• analizy i syntezy wzrokowej
• pamięci i orientacji w przestrzeni
• porównywania długości i wielkości
• myślenia operacyjnego (w tym odwracalności, uogólnień, analizy,
klasyfikowania)
• umiejętności językowych
• motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
• koncentracji i umiejętności społecznych.

Eduterapeutica

Dysgraﬁa,
dysortograﬁa,
dysleksja, dyskalkulia
13-15 lat
PN 0074

1 299 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.
• w zestawie: płyta DVD-ROM, poradnik metodyczny, wydrukowany z programu komplet 600 kart
pracy

Dysgraﬁa,
dysortograﬁa,
dysleksja, dyskalkulia
13-15 lat. Karty pracy
PN 0075

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 wcze-

śniejszych 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

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Umiem liczyć, pisać, czytać

Eduterapeutica

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 przewi-

dziane 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.
• licencja na 3 komputery

Umiem liczyć
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 ćwiczenia klasowe lub
indy widualne, 11 interakty wnych gier i zabaw klasowych,
150 kart pracy

Już Umiem! Matematyka
PN 0070

490 zł

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

Już Umiem! Zestaw do nauki pisania,
czytania, liczenia
PN 0067
Umiem czytać, pisać i liczyć - komplet

Akademia pomysłów.
Zajęcia wyrównawcze
PN 0099

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.

zaburzenia matematyczne i dyskalkulia

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.

739 zł

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.
• test prediagnostyczny, ćwiczenia i gry zręcznościowe;
zestaw dokumentów dla terapeutów - opinie, sprawozdania, zalecenia; dyplomy dla uczniów; wygodny sposób
rejestracji programu przez Internet

Matematyka. Trudności
w liczeniu. Seria mTalent
LJ 0010

1 890 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających my-ślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla
a
dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dziecii
z dyskalkulią. Do wykorzystania na zajęciach korekcyj-no-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych..
Program składa się z ponad 600 ekranów interaktyw-nych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednejj
walizce. Podany materiał cechują następujące rozwią-zania metodyczne:
• od konkretu do abstrakcji
• materiał bliski dzieciom tzw. „Matematyka co-dzienności”,
• zadania na logiczne myślenie,
• ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy,
• produkt zawiera matematyczne gry zespołowe,
w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci
uczęszczające na zajęcia
• wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów,
• zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne
• elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej
• inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo
matematycznym

• ponad 200 kart pracy do wy
wydruku i zestaw pomocy tradycyjnych
W programie materiał ćwiczeniowy podzielony jest na
5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone zestawy ćwiczeń, gdzie w sposób
zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności: 1. Od jedności do wielkości;
2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie;
3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy; 4. Jak się nie
zgubimy, cały świat zmierzymy; 5. Trochę łamigłówek,
dla mądrych główek
• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu
komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub
monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline.
Licencja na czas nieokreślony.
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deﬁcyty
społeczno-emocjonalne
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,
i, sza-

blony 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,
den
a każdej z nich przyporządkowany
został jeden kolor, dziecko z łatwością będzie
je identyfikować.
identy

Stemple Emocje
DN 2634

Szablony Emocje
45 zł

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

NS 0914

20 zł

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

Piłeczki Emocje
LG 0613

57 zł

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

Moje emocje.
Pomoc dydaktyczna
NS 0393

69 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. Żeby umożliwić precyzyjne nazywanie
emocji proponujemy poszerzać dziecięcy słownik bierny i czynny o wyrażenia opisujące emocje.
• 6 dużych zdjęć z emocjami na twarzach dzieci w formacie A4, tafelki
opisujące emocje: 6 małych po 10 szt. o wym. 10 x 3 cm, oraz 6 dużych o wym. 21 x 4 cm, każdej emocji odpowiada właściwy kolor np.
czerwony – złość, żółty – radość, itd.; instrukcja z propozycjami zabaw

36

Woreczki Emocje
NS 2070

45 złł

Zestaw okrągłych woreczków z wypełnieniem, na których wyszyto najważniejsze emocje. Niezastąpiony element gier
i zabaw animacyjnych i gimnastycznych,
treningu umiejętności społecznych oraz
terapii ruchowej i integracji sensorycznej. Stanowią doskonałe uzupełnienie
przedszkolnych kącików zabaw. Wykonane z trwałej i przyjemnej w dotyku
tkaniny w wyrazistych kolorach. Każda
emocja reprezentowana jest przez inny
kolor. 7 elem.: woreczek żółty- radość,
woreczek pomarańczowy - obojętny,

woreczek fioletowy - zdziwienie, woreczek niebieski - smutek, woreczek zielony - strach, woreczek czerwony - złość,
całość zapakowana w estetyczny worek
ściagany sznureczkiem o wym.: 19x22
cm; wypełnienie woreczków: plastikowe
kulki; średnica woreczka 12,5 cm;

Pufki Emocje
NS 1897

235 zł

• 6 szt. w 6 kolorach, każdy przedstawia inny nastrój
• wym. śr. 30 cm, gr 8 cm

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

» Emocje to indywidualny
sposób reakcji na bodźce płynące z otoczenia. To od nich w
dużej mierze zależy decyzja o
zaangażowaniu się w podjęcie
czynności lub o wycofaniu się.
Poznanie emocji i umiejętność
ich rozpoznawanie wpływa na
lepsze relacje z rówieśnikami,
opiekunami oraz na ogólny
dobry stan psychiczny i zdrowotny. «
Kaktus
us emocje
emo
m cjje
WP 0002

455 zł

Nakładanka kaktus wprowadzi dzieci w świat emocji, kształtów i dobrej zabawy. Zwiększa koordynację ruchów, uczy
wyobrażenia przestrzennego oraz ćwiczy logiczne myślenie.
• wys. 41 cm, podstawa ø31 cm; 6 dwustronnych dysków
w 2 kolorach; od 12 mies.; wyk. z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Jak się czujesz? Zestaw dywaników
HK 1323

199 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 antypoślizgowych o wym. 29 x 29 cm

deﬁcyty społeczno-emocjonalne

Odreagowuję złe emocje. Plakat
NS 0386
• wym. 50 x 70 cm

20 zł

Moje emocje. Plakat
NS 1102

36 zł

• plakat polsko-angielski
• wym. 50 x 70 cm
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» Intensywność przeżywania emocji, ich wyrażania i odbierania w dużej
mierze zależy od stopnia
niepełnosprawności intelektualnej. To, w jaki
sposób dziecko wyraża
swoje uczucia, zależy
od wzorców płynących
z najbliższego otoczenia,
1

zaspokojonych podstawowych potrzeb, zaufania
do opiekunów i pewności
siebie. Poprzez tematyczne zabawy można kształtować i wzmacniać akceptację dziecka, kształtować
więzi uczuciowe i szukać
najlepszych sposobów
rozładowywania emocji. «

1

2

Memory Humory
AG 0002

35 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

36 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.

3

• 12 kolorów; 36 kartonowych elem.; od 3 lat

3

Zabawne kształty
PI 9114

32 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 kształtów, oraz 132 inne wyjątkowe kombinacje!
• 24 kartonowe elem.; od 3 lat

4

Twarze i uczucia
VO 7571

82 zł

4

5

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

5

Gra Ekspresje
GU 1351

129 zł

Gra polega na układaniu twarzy zgodnie ze wskazaniami z wyrzucanych
kostek. Rozwija umiejętność wyrażania i rozpoznawania emocji.
• 18 drewnianych tabliczek (6 – oczy, 6 – włosy, 6 – usta), z których
można ułożyć 6 twarzy wyrażających emocje; 3 drewniane kostki
z rysunkami części twarzy
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zdjęcia

Wyrazy twarzy
PP 8420

Emocje i uczucia
60 zł

PP 8401

• 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

Dzieci
ze specjalnymi potrzebami

Emocje
LA 6006

60 zł

• 24 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm

215 zł

• 48 zdjęć o wym. 14 x 19,5 cm

deﬁcyty społeczno-emocjonalne

PP 5033

61 zł

• Zdjęcia dzieci o różnych niepełnosprawnościach.
• 24 szt.; wym. 21 x 14 cm
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pacynki
szt.
24 zł/szt.

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.

Pacynki Rodzina. Zestaw
NS 2023

110 zł

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

• wym. 25 cm

Mama
NS 2017

Syn
NS 2019

Babcia
NS 2022
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Tata
NS 2018

Córka
NS 2020

Dziadek
NS 2021
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pacynki emocje
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

Dzieci
NS 2034

89 zł

• wykonane z weluru

Edukacyjne
NS 2035

55 zł

• wykonane z filcu

uśmiechnięta

zdziwiona

naturalna

przestraszona

zła

smutna

pacynki zawody
NS 2062

199 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

deﬁcyty społeczno-emocjonalne
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Stroje regionalne
NS 2064

172 zł

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

podhalański

kaszubski

kujawski

kurpiowski

krakowski

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

para azjatycka

para indiańska

para eskimoska

deﬁcyty społeczno-emocjonalne

» Odgrywanie krótkich
scenek i wcielanie się w role to
doskonałe narzędzie wspierające zdolności komunikacyjne, przezwyciężanie barier w mówieniu, zaangażowanie i motywację dzieci. Zabawa
z pacynkami i maskotkami zawsze
będzie dobrą okazją do rozmowy
na dany temat, podnoszenia poziomu pewności siebie i przełamywania nieśmiałości. «

para afrykańska

para europejska

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 arabska

para indyjska
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Zawody
OS 7249

Bambi
89 zł

• 6 pacynek: policjant, pielęgniarka,
kucharz, lekarz, pilot, strażak
• wys.: 26 cm, szer. 24 cm

OS 7324

79 zł

• 6 pacynek: sowa, jelonek, lis, osioł,
skunks, szop.
• wys.: 22 cm, szer. 22 cm

Pacynki Opowieści
Gromadka bajkowych postaci to kolorowa
i bogata seria pacynek, których różnorodność pozwala małemu animatorowi przenieść się do krainy fantazji, wcielić w rolę
ulubioneg swajaniu leków i radzeniu sobie
z różnymi emocjami. Stanowią doskonałą okazję do wspólnych zabaw rodziców
z dzieckiem i budowania więzi podczas
pełnienia różnych ról społecznych.
Lalki pogrupowano w kategorie tematyczne, wśród których znajdują się postaci z ulubionych bajek Alicja w Krainie

Czarów czy Królewna Śnieżka oraz najbardziej znane zawody – policjant, kucharz, strażak. Wszystkie pacynki posiadają główki z tworzywa sztucznego a ich
pozostałe elementy zostały wykonane
z weluru, polaru czy atłasu. Niewielkie rozmiary oraz lekkość laleczek powodują, że
są odpowiednie do użytku nawet dla najmłodszych. Nie zajmują dużo miejsca, są
wygodne w przechowywaniu i można je
zabrać ze sobą wszędzie.

Alicja w Krainie Czarów
OS 7323

79 zł

• 6 pacynek: Alicja, Kapelusznik, Królik, Królowa, Walet, Gąsienica
• wys.: 23 cm, szer. 22 cm

Królewna Śnieżka
OS 7603

159 zł

• 11 pacynek: 7 krasnoludków, Królewna Śnieżka, Królewicz, Królowa,
Baba Jaga.
• wys.: 30 cm, szer. 27 cm

Czerwony Kapturek,
3 świnki, Pinokio
OS 7314

89 zł

Zestaw trzech bajek: Trzy świnki, Pinokio,
Czerwony Kapturek
• pacynki na palec
• 11 pacynek: 3 świnki, wilk, wróżka,
Pinokio, Gepetto, lis, gajowy, Czerwony Kapturek, Babcia
• wys.: 14 cm, szer. 10 cm
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Jasełka
OS 7248

99 zł

• 9 pacynek: Józef, Maryja, Jezusek,
Trzech Króli, Pastuszek, Koza, Anioł
• wys.28 cm, szer. 24 cm
• najmniejsza postać wys. 12 cm, szer.
10 cm

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna
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Bajkowe opowieści.
Karty obrazkowe
NS 2970

59 zł

Karty obrazkowe do rozwijania
umiejętności językowych. Zestaw
proponuje wiele zastosowań podczas nauki myślenia przyczynowo
- skutkowego oraz rozwijania umiejętności językowych. Praca z kartami
polega na właściwym ich ułożeniu
tak, aby powstała logiczna historyjka. Zestaw zawiera 48 uniwersalnych kart, których symbolika pasuje
do wielu znanych bajek. Aktywność z
kartami można wzbogacić wprowadzając pacynki, lalki teatralne oraz
instrumenty muzyczne. Dzieci mogą
pracować samodzielnie, parami lub
w grupie.
Oto propozycje z użyciem kart obrazkowych:
• osoba dorosła opowiada historyjkę na podstawie
ułożonych kart obrazkowych. Dziecko słucha,
a następnie patrząc na ten sam układ kart stara
się powtórzyć jak najwięcej zapamiętanych
szczegółów.
• dziecko losuje trzy karty obrazkowe i na ich podstawie opowiada historię znanej bajki. Należy
kierować się przy tym stopniowaniem trudności,
zwiększając ilość kart. Zabawę można wzbogacić wprowadzając elementy wielozmysłowe
w postaci pacynek i instrumentów muzycznych.
• dziecko losuje pięć kart i na ich podstawie
opowiada własną historyjkę. Ilość kart należy
dostosować do możliwości i umiejętności dziec-
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ka. Zabawę można urozmaicić wprowadzając
elementy wielozmysłowe w postaci pacynek
i dowolnych instrumentów muzycznych.
• wersja dla grupy – pierwsze dziecko losuje kartę
i wybiera dla siebie jeden instrument muzyczny.
Zaczyna opowiadać historię i grać dźwięki.
Kolejni uczestnicy losowo dokładają swoje karty
i kontynuują opowieść, powtarzając wątek historyjki poprzedników. Muszą również odtworzyć
dźwięki zagrane na instrumencie wybranym
przez pierwsze dziecko.
Proponowane działania z kartami
można dostosować do potrzeb, wieku i umiejętności czy liczby graczy,
modyfikując odpowiednio zasady.
Przed rozpoczęciem aktywności należy wyłożyć wszystkie karty na środek stołu w celu zapoznania dzieci
z symboliką obrazków i sprawdzenia
ich poziomu wiedzy na temat bajek.
Cele:
• rozwijanie logicznego myślenia
• rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego
• doskonalenie umiejętności opisywania zdarzeń
• wprowadzenie, ćwiczenie i utrwalanie słownictwa podczas wzbogacania zakresu leksykalnego
• rozwijanie kreatywności i ekspresji twórczej
• doskonalenie umiejętności budowania historyjek
w oparciu o proponowane karty z obrazkami
Zawartość:
• 64 karty z charakterystycznymi symbolami
z różnych bajek i historyjek
• ilustracje umieszczono na kartonie, z zaokrąglonymi rogami, o wym. karty 11,5 x 8 cm
• całość umieszczona w tekturowym pudełku
• wiek: 3+
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duże pacynki edukacyjne

Samanta
AB 0001

Jaś
215 zł

• posiada zestaw liter, wym. 70 cm

AB 0002

215 zł

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

Walizka strojów.
Policjant, lekarz, strażak
AB 4525

72 zł

Rozkładana, miękka walizka zawiera stroje: lekarza,
policjanta i strażaka, idealnie pasujące na lalki: Samantę, Jasia i Krasnala. W walizce granatowa koszula i elementy strojów mocowanych do niej za pomocą rzepów.
• wym. walizki 25 x 22 x 18 cm, po rozłożeniu: 75
x 67 cm, 30 elem.
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maskotki
Misie siedzące. Zestaw
NS 2041

70 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 27 cm
NS 2039

24 zł

Miś siedzący 32 cm
Kot
NS 2060

NS 2040

Królik
42 zł

• wys. 70 cm, wiek: od 6 mies.

NS 2059

28 zł

39 zł

• wys. 50 cm, wiek: od 6 mies.

Uspokajający gryzak
TG 2067

Uspakajająca bransoletka
TG 0138

Żaba
NS 2055

Szop
17 zł

NS 2058

Kotek
21 zł

Miękka żabka na końcach łapek oraz w tułowiu posiada ziarenka grochu – dostarcza wrażeń sensorycznych stymulujących
zmysł dotyku.

Przytulanka przyjemna w dotyku. Kontrast
czerni i bieli przyciąga uwagę maluchów,
a cienkie łapki i miękki ogon ułatwiają jej
chwytanie.

• wys. 15 cm, wiek: od 6 mies.

• wys. 26 cm, wiek: od 6 mies.

deﬁcyty społeczno-emocjonalne

NS 2057

19 zł

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

39 zł

Stanowi bezpieczne i dyskretne rozwiązanie dla osób,
które mają potrzebę gryzienia w celu odzyskania równowagi emocjonalnej. Uspokaja, pozwala poradzić
sobie z powstającym napięciem lub skupić uwagę na
wykonywanej czynności. Kształt, plastyczność i faktura umożliwia również wykorzystanie bransoletki jako
zabawki sensorycznej.
• 1 szt. w kolorze zielonym, z teksturą; śr.: 6 cm;
grub. 0,5 cm; wiek: 4+

119 zł

Id l dla
Idealny
dl d
dzieci
i i ze spektrum
kt
autyzmu,
t
któ
które potrzebują
t b j d
dodatkowych bodźców sensorycznych. Pozwala odreagować
różnego rodzaju stres oraz skupić się na pracy, wymagającej
zwiększonej uwagi. Sprawdzi się również podczas ćwiczeń
wzmacniających siłę mięśni, poprawiających sprawność
aparatu gryząco-żującego i mowy. Rozmiar gryzaka doskonale pasuje do dziecięcej rączki.
• 4 szt. w 4 kolorach: zielony okrąg o śr.: 6,5 cm, grub.:
1,3 cm; żółta gwiazda o wym.: 10 x 11 cm, grub.:
0,7 cm; czerwony romb o wym.: 10 x 11,5 cm, grub.:
1 cm, błękitny prostokąt o wym.: 11,3 x 5,5 cm, grub.
1 cm; materiał: silikon; wiek: 3+
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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.

1,75 m
JG 2301

43 zł

• śr. około 1,75 m, 4 uchwyty

3,5 m
JG 2302

78 zł

• śr. około 3,5 m, 8 uchwytów

6m
JG 2304

219 zł

• śr. około 6 m, 12 uchwytów

gąsienice
ienice spacerowe
we
Dzięki parom symetrycznych uchwytów pomagają
dzieciom
m zachować porządek marszu i ułatwiają
opiekunom
nom sprawdzenie liczebności grupy
grupy. Dzię
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

105 zzł

• dł. 3,5 m, szer. 12 cm, 16 uchwytów

6,5 m
NS 1657

189 zł

• dł. 6,5 m, szer. 12 cm, 28 uchwytów

Wiatraki
Wiatrak matematyczny jest
innowacyjną pomocą, służącą
do doświadczania matematyki poprzez ruch i aktywność
własną dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawy z Wiatrakiem pomagają nauczycielom
w sposób oryginalny realizować podstawę programową
wychowania przedszkolnego,
kształtują umiejętności opisane w obszarze I i IV, sprzyjając rozwojowi fizycznemu
i poznawczemu

Spadochron
Spadochro
on tęczowy
tęc
ę zo
zowy
wy
y
TY 0121

351 złł

• śr. 3,5 m

Spadochron prostokątny
VX 0081

Spadochron Gwiazda
125 zł

Prostokątny spadochron wykonany z tkaniny poliestrowej. Brzegi
wyposażone są w taśmę z 34 uchwytami.
• wym. 8 x 1 m, 34 uchwyty
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VX 3516

125 zł

Ośmiokątny spadochron wykonany z poliestru w 4 kolorach, z doszytymi 8 prostokątnymi panelami. Każdy panel wyposażony jest
w 2 uchwyty.
• śr. 3,5 m; 16 uchwytów

– matematyczno-sensoryczny

– matematyczny
TZ 0001

600 zł

• wiatrak (20 szarf w 5 kolorach), książka z opisami 40 zabaw, figury liczbowe (20 kart); dł.
szarf: 135 cm, szer. 10 cm

TZ 0002

600 zł

• wiatrak (10 szarf w 5 kolorach, książka z opisem
30 zabaw, komplet 10 kształtów w 5 fakturach, figury liczbowe (10 kart); dł. szarf 100 cm, szer. 15 cm

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Dobre i złe zachowanie
na co dzień
NS 0305

30 zł

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

Bezpieczeństwo dzieci
na co dzień
NS 0306

Kostka
a z kieszonkami
NS 1887

99 zł

30 zł

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

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
• karty pracy do kostki sprzedawane osobno

Karty pracy do Sześcianu
z kieszonkami. Zestaw 3
NS 4205

30 zł

4 zestawy po 6 kart o tematyce: zabawki,
pacynki rodzina, Święta Bożego Narodzenia i emocje dostosowane wielkością do
sześcianu z kieszeniami.
sześ
• 24
2 szt.; wym. 11 x 11 cm

Karty w kostce
LR 3034

Kostki do nagrywania

79 zł

Tajemnicze pudełka, które służą nie tylko do przechowywania
skarbów. Wbudowany mikrofon pozwala zarejestrować 10
sekundową wiadomość, która odtwarza się automatycznie
po każdorazowym podniesieniu wieczka. Kostki wykonano
z trwałego kartonu, którego powierzchnia umożliwia pisanie
mazakiem suchościeralnym. Urządzenia doskonale sprawdzą
się w terapii logopedycznej, Treningu Umiejętności Społecznych czy podczas nauki języków obcych.

Gra rozwijająca umiejętności językowe i komunikacyjne oraz umiejętności krytycznego myślenia. Uczestnicy sięgają do pudełka, losują
kartę i zgodnie z jej zawartością rozwijają wątek tematyczny. Dwustronne karty zawierają fotografię i pytanie lub tylko pytanie z krótkim
wprowadzeniem do zagadnienia. Dodatkowo karty pogrupowano
tematycznie, co wyróżniono innym kolorem ramki. Wśród nich znajdują się zagadnienia związane z podejmowanie decyzji (ramka żółta),
opisem zdjęcia (czarna ramka), ulubione rzeczy (niebieska ramka) lub
podawaniem instrukcji (pomarańczowa ramka). Dzięki czystym kartom,
grę można modyfikować i dostosować do potrzeb zajęć.

• 6 kostek w kolorze: białym, żółtym, pomarańczowym,
czerwonym, zielonym, niebieskim; wym.: 15,5 x 7 x
12,8 cm; materiał: twarda tektura; wiek:3+

• Zawartość: 86 dwustronnych kart, 14 kart pustych do dostosowania; wym. karty: 6,5 x 6,5 cm; wym. opakowania: 13
x 13 x 13 cm; wiek: 6+

TG 0147

245 zł

deﬁcyty społeczno-emocjonalne

Dobrze czy źle?
Do
BU 9002

135 zł

Ilust
Ilustracje
prezentują realistyczne sytuacje,
przykładami prawidłowego i złego zaz pr
chowania (wzajemna pomoc, empatia,
cho
przemyślenia, dzielenie się, przestrzeganie
prze
zasad, szacunek, uprzejmość, cierpliwość
zas
i int
integracja).
• 32
3 karty,16 sytuacji; wym. karty: 10 x 10 cm;
1 os.; wiek: 4+
1-6
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historyjki obrazkowe

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+

Odpowiedzialność
BU 1090

Nagłe wypadki
205 zł

BU 1080

205 zł

Odwagi! Sytuacje lękowe
SH 1055

125 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
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» Zajęcia z historyjkami obrazkowymi uczą m.in. rozwiązywania
problemów, stymulują umiejętności odkodowywania reguł społecznych, pomagają niwelować lęk
i ograniczenia społeczne oraz po-

magają odróżnić zachowania bezpieczne i akceptowane społecznie
od tych stwarzających zagrożenie
lub prowokujących sytuacje konﬂiktowe. «

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Karty pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Lato
HR 0270

wydawnictwa
Jesień

34 zł

Tematyka: święta w okresie lata,
miejsca Polski w Europie i UE,
polskie miasta i zabytki, dom,
pomieszczenia i sprzęt domowy, ciało człowieka, zmysły
i emocje, cechy lata, bezpieczeństwo i telefony alarmowe,
wakacje i podróżowanie.
autor: A. Borowska-Kociemba,
M. Krukowska; Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Karty
pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Lato;
wydawnictwo: Harmonia; format: A4; oprawa: teczka z gumką; 98 kolorowych kart w bloku

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

LATO
LA
L
AT
TO
O

HR 0269

33 zł

Zagadnienia: wspomnienia,
szkoła, droga, jesień: w parku, w lesie, w sadzie, w ogrodzie, jesień, DEN, 1 listopada,
11 listopada.
autor: A. Borowska-Kociemba,
M. Krukowska; Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Karty
pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jesień; wydawnictwo: Harmonia;
format: A4; oprawa: teczka
z gumką; 96 kolorowych kart
w bloku

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Wiosna
HR0271

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

JESI
JJE
ES
SIIE
EŃ
Ń

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Zima
31 zł

Tematyka kart pracy: cechy
wiosny, święta w okresie wiosny, prace ogrodowe, zwierzęta
i ich domy, zdrowe odżywianie ,środowisko, ekologia, dom,
pomieszczenia i obowiązki domowe.
autor: A. Borowska-Kociemba,
M. Krukowska; Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Karty
pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wiosna; wydawnictwo: Harmonia;
format: A4; oprawa: teczka
z gumką; 80 kolorowych kart
w bloku

deﬁcyty społeczno-emocjonalne

HR 0272

32 zł

Materiał dydaktyczny w kartach
pracy: święta w okresie zimy,
cechy zimy, odpowiedni ubiór,
członkowie rodziny, zwierzęta
ptaki, bezpieczeństwo podczas
zabaw i sportów zimowych.
autor: A. Borowska-Kociemba,
M. Krukowska; Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Zima; wydawnictwo: Harmonia; format: A4; oprawa: teczka z gumką; 84 kolorowe karty
w bloku

ZIIIM
Z
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M
A
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Funkcjonowanie osobiste
i społeczne. Podręcznik
HR 0273

25 zł

Podręcznik zawiera gotowe teksty, dużo zdjęć i ilustracji.
Konstrukcja jego dostarcza nauczycielowi wiele możliwości zastosowania i dostosowania do umiejętności oraz
potrzeb uczniów na różnym poziomie funkcjonowania.
autor: A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska; Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; wydawnictwo: Harmonia; format: A4; 112 kolorowych kart w miękkiej oprawie;

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

dla uczniów
]QLHSHQRVSUDZQR{FL
LQWHOHNWXDOQ

Rozwijanie komunikacji
HR 0276

29 zł

Publikacja Komunikuję się z otoczeniem to bogaty zbiór
kart pracy, dedykowanych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problemami w komunikacji. Mają
na celu pomóc uczniom lepiej radzić sobie w miejscach,
gdzie można spotkać wielu ludzi, i w sytuacjach społecznych, w których trzeba będzie się z innymi skomunikować.
Tematyka kart pracy: sklep, dworzec, poczta, przychodnia lekarska, plac zabaw, miejsca związane z turystyką,
urząd, szkoła, kino/teatr, restauracja. ;
autor: Jacek Stojanowski; „Komunikuję się z otoczeniem”
format: A4; 106 kolorowych kart w bloku; oprawa: teczka z gumką

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej
IM 0082
JACEK STOJANOWSKI

ROZWIJANIE
KOMUNIKACJI
Karty pracy dla uczniów
]QLHSHăQRVSUDZQRĜFLÆLQWHOHNWXDOQÆ
DXW\]PHPRUD]SUREOHPDPL
ZNRPXQLNRZDQLXVLÚ

43 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.

Dziennik obserwacji dziecka
IW 0002

7$5$'(/$1(<

Komunikuję się z otoczeniem
HR 0277

33 zł

Publikacja Komunikuję się z otoczeniem to bogaty zbiór
kart pracy, dedykowanych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problemami w komunikacji. Mają
na celu pomóc uczniom lepiej radzić sobie w miejscach,
gdzie można spotkać wielu ludzi, i w sytuacjach społecznych, w których trzeba będzie się z innymi skomunikować.
Zostały podzielone na 10 części. Każda z nich przybliża uczniom problematykę związaną z innym miejscem.
Uczniowie, rozwiązując zadania, dowiadują się, jaką
funkcję spełniają poszczególne miejsca, jakie komunikaty są tam używane najczęściej. Poznają również sytuacje
problemowe, które mogą w danym miejscu wystąpić i uczą
się o sposobach ich rozwiązywania.
Konstrukcja karty pracy:
• Co to za miejsce?; Przygotowanie do wizyty; Zadania; Sytuacja problemowa; Komunikaty; Planuje;
Tematyka kart pracy: sklep, dworzec, poczta, przychodnia lekarska, plac zabaw, miejsca związane z
turystyką, urząd, szkoła, kino/teatr, restauracja.; autor: Jacek Stojanowski; format: A4; 106 kolorowych
kart w bloku; oprawa: teczka z gumką
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32 zł

W oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Roz wojową –
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.

È:,&=(ą
*,(5,=$%$:
'/$'=,(&,=$87<=0(0
=(632ă(0$63(5*(5$
,=$%85=(1,$0,,17(*5$&-,
6(1625<&=1(-

JACEK STOJANOWSKI

KOMUNI.8-Ù
6,Ù=272&=(1,(0
Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
oraz problemami w komunikacji

Jeden z wielu.
Poznawanie
emocji, stanów
i czynności.
HR 0261

16 zł

Publikacja pomaga rozwijać u dzieci
spostrzegawczość oraz uczy różnicowania emocji, stanów i czynności
wykonywanych przez ludzi. Na każdej stronie znajdują się cztery zdjęcia, z których trzy z przedstawiają
taką samą emocję lub czynność, a
jedno jest inne – obrazuje emocję
czy czynność przeciwstawną lub podobną. Zadanie dziecka polega na
wskazaniu zdjęcia, które nie pasuje.
Publikacja zwiera zdjęcia:

• emocji: radość, smutek, strach,
złość, miłość, znudzenie, zainteresowanie, skupienie zawstydzenie, zmartwienie;
• stanów i relacji: chorowanie,
odczuwanie bólu, przyjaźń;
• czynności: pomaganie, kłócenie się, dziękowanie, bawienie się.
autor: Magdalena Hinz; Jeden z
wielu; format: A4; 64 kolorowe
strony w miękkiej oprawie

101 ĆWICZEŃ GIER, I ZABAW dla dzieci
z autyzmem i zespołem Aspergera
i zaburzeniami integracji sensorycznej
HR 0267

27 zł

W książce 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej doświadczona
terapeutka zajęciowa Tara Delaney podpowiada, jakie rodzaje aktywności sprzyjają rozwojowi dzieci i jak można się uczyć, świetnie się
przy tym bawiąc. Zajęcia proponowane w książce zapewnią dziecku
rozrywkę oraz prawidłową stymulację – a wiele z ćwiczeń można
wykonywać zarówno w domu, jak i na dworze.
• format: B5; 200 stron w miękkiej oprawie;

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

S E R I A:

A U T Y Z M

S E R I A:

A U T Y Z M

Uczenie dzieci z autyzmem
prowadzenia konwersacji

3ODQ\DNW\ZQRļFL
GODG]LHFL]DXW\]PHP
8F]HQLHVDPRG]LHOQRļFL

Metoda skryptów i ich wycofywania

dr Lynn E. McClannahan, dr Patricia J. Krantz

dr Lynn E. McClannahan, dr Patricia J. Krantz

Plany aktywności dla dzieci z
autyzmem: uczenie samodzielności
PN 0093

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.

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

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. Uczeń
z autyzmem
PN 0188

699 zł

Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną" to obszerny zbiór materiałów dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, pomagający w opanowaniu materiału z zakresu podstawy
programowej edukacji wczesnoszkolnej. Poprzez zabawę
uczniowie rozwijają umiejętności z zakresu.: zadawania
pytań i udzielania odpowiedzi,
czekania na swoją kolej, decydowania, kto rozpoczyna
grę, akceptowania pomysłów innych uczestników, rozu-

mienia związków przyczynowo-skutkowych, kreatywne
myślenie, określania poziomu własnej złości, radzenie
sobie ze złością.
Zawartość pakietu:
1. Segregator: 660 stron z kartami pracy podzielonymi
na działy: Ja i moje ciało, Ja i moja rodzina, Ja w szkole, Ja w świecie.
Każdy dział zawiera ćwiczenia z obszaru kształtowania
tożsamości, komunikacji oraz rozwoju emocjonalnego.
2. Teczka: 23 pomoce dydaktyczne – zestaw m.in.: gier,
plansz, puzzli, historyjek społecznych, tablic magnetycznych, które można wykorzystywać na wiele różnych
sposobów.

Z A J Ę C I A R E WA L I D A C Y J N E

1

POZIOM

FUNKCJONOWANIE
SPOŁECZNE
Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska,
Katarzyna Smolińska

KARTY PRACY

O dorosłości
PN 0098

167 zł

Materiały rozwijają kompetencje społeczne osób zaczynających dorosłe życie i wchodzących na rynek pracy.
• 164 karty pracy, instrukcje zachowań, 7 historyjek oraz
20 czytanek
• etap edukacyjny: gimnazjum, szkoła przysposabiająca
do pracy

deﬁcyty społeczno-emocjonalne

Zajęcia rewalidacyjne.
Funkcjonowanie społeczne
PN 0090

Zawartość pakietu:

Akademia pomysłów. Uczeń
z lekką niepełnosprawnością
intelektualną
PN 0189
49 zł

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

699 zł

Obszerny zbiór materiałów dostosowanych do możliwości
psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, pod względem:
formy, języka, ilości materiału i sposobu pokazania treści
na stronie. Pozwala połączyć naukę z zabawą w szkołach masowych, w szkołach integracyjnych, w szkołach
specjalnych na zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych
zarówno indywidualnych jaki i grupowych.

1. Segregator: 660 różnorodnych kart pracy służących
rozwijaniu umiejętności szkolnych, myślenia, pamięci, koncentracji, spostrzegawczości, grafomotoryki i sensoryki.
Zawartość segregatora jest podzielona na trzy części,
zawierające odpowiednio treści: polonistyczne, matematyczne, społeczno-przyrodnicze.
W segregatorze znajdują się również plansze do edukacji
społeczno-przyrodniczej.
2. 20 pomocy dydaktycznych, wspierających edukację
dzieci, pomagających w codziennym funkcjonowaniu
w szkole, pozwalających lepiej utrwalić zdobywane wiadomości i umiejętności.
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multimedia
Eduterapeutica. Problemy
wychowawcze. Szkoła
Podstawowa 1-8
PN 0106

1 990 zł

Wspiera pracę pedagoga i nauczyciela.
Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset
dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który
kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora,
nauczycieli, wychowawców i specjalistów)
oraz rodziców w obszarach problemami
rozwojowymi w zakresie psychologicznym
i społecznym uczniów w rożnym wieku. Dokumenty, ze względu na swoją obszerność
oraz łatwość dostępu dla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczone w programie komputerowym gwarantując wygodę
w ich użytkowaniu. Dokumenty można wydrukować i w łatwy sposób przeszukiwać.
Kompleksowe materiały, które przygotowaliśmy pomogą nauczycielom realizować działania wychowawcze a zajęcia z uczniami
staną się atrakcyjne i wartościowe. Materiały
dla nauczycieli:
• poradniki metodyczne podzielone na
moduły tematyczne i grupy wiekowe
uczniów; scenariusze zajęć wychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia; prezentacje tematyczne (w tym na
wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki; ulotki informacyjne dla rodziców
(wydrukowane z możliwość ich dodruku
z programu)
Programy z serii „Problemy wychowawcze”
pozwalają przygotować szkołę podstawową
do skutecznego przeciwdziałania przemocy,
agresji i uzależnieniom, a także wspierania
rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi. Przygotowaliśmy wsparcie w radzeniu sobie z problemami występującymi powszechnie w szkole podstawowej.

54

Eduterapeutica. Problemy wychowaw-cze: przemoc, agresja, problemy emo-cjonalne, uzależnienia. Szkoła podsta-wowa – klasy 1-8. Zestaw „Problem
m
wychowawcze” pozwala przygoto-wać szkołę podstawową do skuteczne-go przeciwdziałania przemocy, agresjii
i uzależnieniom, a także wspierania ro-dziców i dzieci z problemami emocjonalnymi. Zestaw obejmuje szkolenia,
propozycje działań i gotowe materiały
dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych,
rodziców i dzieci. Materiały podzielono
na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-8 szkoły podstawowej.
Zestaw zawiera scenariusze szkoleń
i szkoleń dla nauczycieli, scenariusze
lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci
i kompletne programy profilaktyczne,
diagnostyczne i terapeutyczne. Zawiera zebrane materiały trzech osobnych
publikacji (Przemoc i agresja, Problemy
emocjonalne oraz Uzależnienia) oraz
dodatkowo bardzo obszerny moduł
terapeutyczny oparty na rozwijaniu
6 kompetencji niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych.
Do tych kompetencji zaliczono:
• funkcjonowanie w grupie społecznej;
komunikację interpersonalną; empatię;
radzenie sobie z emocjami; samoocenę;
samoregulację.
Scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online
przeznaczone dla użytkowników programu.

Problemy wychowawcze. Przemoc i agresja.
Dla nauczycieli
PN 0108

900 zł

Przemoc ma dwie, indywidualne lub zbiorowe strony: sprawcę i ofiarę. Pakiet
„Problemy wychowawcze: przemoc i agresja” pomoże:
• komunikować się z uczniem, tak by w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje
niezbędne do budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych; stawiać granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny;
doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy;
zrezygnować z zachowań agresywnych, dając w zamian nowe strategie
niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków międzyludzkich
Proponowany model pracy opiera się na behawioralnych metodach uczenia
nowych strategii zachowania takich jak: asertywność, trening zastępowania
zachowań agresywnych, porozumienie bez przemocy.

Zestaw zawiera:

• płytę CD z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje
multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku
• poradnik metodyczny
• gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów:
• 6 większych kół z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), 24 mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji.
Kartonowe koła służą młodszym dzieciom do poznawania emocji, ich nazywania i kojarzenia, a dla starszych uczniów są doskonałym materiałem
wprowadzającym do klasowej lub grupowej dyskusji o emocjach. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi
w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów

Problemy wychowawcze. Problemy
emocjonalne. Dla nauczycieli
PN 0109

900 zł

Problemy emocjonalne objawiają się nadmierną nieśmiałością, wycofaniem,
autoagresją, wyuczoną bezradnością, a nawet zaburzeniami jedzenia. Pakiet
„Problemy wychowawcze: problemy emocjonalne” pomoże określić:
• jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, a jakie
wymagają już korekty
• co to jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją rozwijać
u uczniów
• jaka jest natura emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie
z emocjami, zamiast ich tłumienia
• jakie mogą być negatywne skutki tłumienia emocji
• jak rozpoznawać problemy emocjonalne u uczniów
Program opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia na
tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału w innych
dziedzinach. W skrajnych przypadkach np.: autoagresji, prowadzą wręcz do
destrukcji i śmierci.

Zestaw zawiera:

• płytę CD z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na
ekranie i wydruku
• poradnik metodyczny
• gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów:
• 6 większych kół symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół nas; 24 mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji
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WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO v. 3.0
DP 1004

3 499 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
• mikrofon dostępny jest jedynie w zestawach, indywidualne kody
wynikają z różnych stawek VAT

Tablet
DP 1004TABLET
Wysokiej jakości TABLET Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe.
• tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi
umieszczonymi na karcie MicroSD

Moc emocji
DP 0096

Autilius Wspólna uwaga. Wsparcie terapii autyzmu
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.

oraz podręcznik użytkownika; 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 pamięci i wsparciem dla DirectX 10
lub 11, karta dźwiękowa; kamera internetowa (wbudowana lub zewnętrzna), ekran dotykowy

• opakowanie zawiera klucz sprzętowy (USB) z instalatorem programu

Wersja dla terapeutów
AZ 0001
• wersja wielostanowiskowa

Wersja domowa
635 zł

AZ 0002
• wersja jednostanowiskowa

365 zł

Wspomaga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budowanie pozytywnego obrazu siebie
kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych
rozwój empatii
kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie,
budowanie relacji
rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
Zawartość programu:
40 lekcji multimedialnych na pendrivie, w tym: 40 animacji i pokazów slajdów, ponad 90 ćwiczeń multimedialnych, animowane nagrody za rozwiązanie zadań; 40
scenariuszy zajęć; 50 kart pracy; przewodnik metodyczny; arkusze umożliwiające
obserwację rozwoju kompetencji dzieci
Wymagania techniczne:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deﬁcyty społeczno-emocjonalne

999 zł

Nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci
w wieku 6-10 lat. Zawiera elementy socjoterapii. Wspiera nauczycieli w realizacji
podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych,
a także w realizacji obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole i przedszkolu.

system operacyjny Windows 7/8.x/10
procesor 2,4 GHz
4 GB pamięci RAM
Pozostałe parametry:
karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
mysz lub inne urządzenie wskazujące
port USB 2.0.lub 3.0
2 GB miejsca na dysku twardym
zainstalowana przeglądarka plików PDF
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Eduterapeutica.
Problemy wychowawcze. Szkoła podstawowa 1-8
PN 0106

1 990 zł

Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy
dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę oraz
rodziców w obszarach problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym
i społecznym uczniów w rożnym wieku. Dokumenty zostały zamieszczone w
programie komputerowym gwarantując wygodę w ich użytkowaniu. Można
je wydrukować i w łatwy sposób przeszukiwać.
Programy z serii „Problemy wychowawcze” pozwalają przygotować szkołę
podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi.
Zestaw obejmuje scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier
społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i
terapeutyczne. Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające
klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej.

Eduterapeutica.
Specjalne potrzeby edukacyjne:
dysleksja, dysgraﬁa, dysortograﬁa, dyskalkulia
PN 0107

2 890 zł

Materiały dla nauczycieli:
• poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
• scenariusze zajęć wychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia,
• prezentacje tematyczne (w tym na wywiadówki dla rodziców) oraz
poradniki,
• ulotki informacyjne dla rodziców (wydrukowane z możliwość ich dodruku z programu)
Scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla
użytkowników programu.

może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych: zaniedbań społecznych, niewielkiego
deficytu rozwoju intelektualnego, niewielkich problemów widzenia i słyszenia,
różnych form nadpobudliwości (np. ADHD), problemów emocjonalnych w tym
problemów ze spektrum autyzmu.

Program multimedialny skierowany jest do wychowawców i nauczycieli przedmiotowych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz do wspierających ich
pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować
z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i
ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji rozwojowej. Obejmuje
zagadnienia z zakresu dyslekcji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest
spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji
rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały
szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców w tym szkolenia online
przeznaczone dla użytkowników programu. Część materiału ćwiczeniowego

• ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
• zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
• bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas
zajęć lub w domu.
Zestaw zawiera łącznie ponad 1 000 ćwiczeń multimedialnych, w tym 50
filmów z ćwiczeniami ruchowymi oraz 360 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

Problemy emocjonalne.
Szkoła podstawowa klasy 1–8

Przemoc i agresja.
Szkoła podstawowa klasy 1–8

PN 0109

900 zł

Problemy emocjonalne objawiają się nadmierną nieśmiałością, wycofaniem,
autoagresją, wyuczoną bezradnością, a nawet zaburzeniami jedzenia. Pakiet „Problemy wychowawcze: problemy emocjonalne” pomoże określić: jakie
reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, co to jest inteligencja
emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją rozwijać u uczniów, jaka jest natura
emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, zamiast ich
tłumienia, jakie mogą być negatywne skutki tłumienia emocji, jak rozpoznawać problemy emocjonalne u uczniów. Program opiera się na założeniu, że
rozwój emocjonalny, jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia w na tej płaszczyźnie nie pozwalają na
rozwinięcie swojego potencjału w innych dziedzinach.
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Zawiera zebrane materiały trzech osobnych publikacji (Przemoc i agresja,
Problemy emocjonalne oraz Uzależnienia) oraz dodatkowo bardzo obszerny
moduł terapeutyczny oparty na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych do
prawidłowego wypełniania ról społecznych. Do tych kompetencji zaliczono:
funkcjonowanie w grupie społecznej, komunikację interpersonalną, empatię,
radzenie sobie z emocjami, samoocenę, samoregulację.

Program obejmuje:

PN 0108

900 zł

Pakiet „Problemy wychowawcze: przemoc i agresja” pomoże: komunikować
się z uczniem, tak by rozwijać u niego kompetencje niezbędne do budowania
prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, budować w szkole klimat
sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych, stawiać granice w sposób zdecydowany, a za razem łagodny, doprowadzić stosowania tych samych reguły
i normy, zrezygnować z zachowań agresywnych, dając uczniowi w zamian
nowe strategie budowania satysfakcjonujących związków międzyludzkich.
Proponowany model pracy opiera się na behawioralnych metodach uczenia
nowych strategii zachowania takich jak: asertywność, trening zastępowania
zachowań agresywnych, porozumienie bez przemocy.

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

zaburzenia koncentracji uwagi
i spostrzegawczości

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 popraw-

ność ułożenia obrazków w odpowiedniej
kolejności.
• 48 dwustronnych kart; 12 historii
obrazkowych
• wym. 9,4 x 11,3 cm

Kolejność zdarzeń
342 280

195 zł

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

Pepi i jego przygody
SH 2055

119 zł

24 historyjki obrazkowe złożone z różnej
ilości kart (1–5). Opowiadają o przygo-

dach małego chłopca Pepi. Doskonała
pomoc do wszelkich zabaw językowych.

Część 1
PP 3121

73 zł

• 72 karty o wym. 9 x 9 cm

i co później?
Dwa zestawy obrazków umożliwiające ułożenie po 24 historyjki (od 5 do 9 elem.
w serii), których bohaterami są ludzie i zwierzęta.

Część 2
PP 3122

73 zł

• 145 obrazków o wym. 10 x 9,2 cm

Część 1
SH 1201

zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości

Część 2
165 zł

SH 1202

165 zł
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Sekwencje zdarzeń
NS 4206

31 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

Przeciwieństwa
» Metoda zdjęć i obrazków pozwala na nawiązanie emocjonalnego kontaktu pomiędzy dzieckiem i opiekunem. Oglądając
przedmioty na zdjęciach lub
przyglądając się poszczególnym

sytuacjom, dzieci porządkują
wiedzę o świecie, poznają nowe
pojęcia, nabywają orientacji w
czasie oraz rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo skutkowego. «

PP 8407

60 zł

• 46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

Historie obrazkowe
o domu
342 346

199 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 różnych pomieszczeń domowych (wym. 15x15 cm/ 20x15 cm),
6 znaczków magnetycznych z postaciami dzieci (wym. 5,5 – 8 cm), 12
magnetycznych żetonów w 4 kolorach (zielony, czerwony, żółty, granatowy) z numerami od 1 – 3 (wym.
2 cm), 1 podręcznik dla nauczyciela;
wiek: 4+
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układanki

układanki
drewniane

15 zł

Przez zabawę rozwijają pojęcie wielkości,
ćwiczą koncentrację i spostrzegawczość.
Pojedynczy zestaw zawiera drewnianą
ramkę i 5 powtarzających się elementów
o rożnej wielkości.
• wym. ramki 38 x 10 cm, 5 drewnianych puzzli; wiek: 3+
• do wyczerpania zapasów

Świnka
EO 3028

15 zł

Rycerz
EO 2860

15 zł

Księżniczka
EO 2861

15 zł

Wróżka
EO 2862

15 zł

Zwierzaki i ich przysmaki Puzzle
AG 0028

Drewniane puzzle bajki
387 190

210 zł

W zestawie 4 bajki: Czerwony Kapturek, Kopciuszek,
Śpiąca królewna i Jaś i Małgosia.

• wym. podstay: 30 x 21 cm,
• 2 zestawy po 18 elem.
• 2 zestawy po 24 elem., lakierowane drewno

zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości

• 24 puzzle (12 obrazków)

Gdzie kto mieszka?
29 zł

PP 1446

77 zł

Celem gry jest dopasowanie zwierzątka do miejsca jego zamieszkania.
• 12 domków (wym. 10 x 10 cm) i zwierząt (śr. 8 cm)
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Dzieci mogą łączyć w pary jednakowe obrazki lub po odwróceniu ich
grać w memory.

Ślady i faktury zwierząt. Puzzle
PI 9117

Połącz w p
pary
ary
48 zł

NI 9041

59 zł

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

Edukacyjna puzzle, w których trzeba dopasować młode zwierzątka do ich rodziców.

• 72 elem.;
wykonane
kartonu;
m.; puzzle wyko
onane z karto
onu; od 5 lat

• 24 elem.;; wiek:3+

Drzewo owocowe.
owo
ocowe
cowe.
Puzzle z grą

Sortowanie i klasyﬁkacja

Warzywa. Puzzle
JM 0001

9 zł

• 30 elem.

NI 7086

Owoce. Puzze
JM 0002
• 30 elem.
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9 zł

132 zł

Edukacyjny i zabawny zestaw 4w1. Dzieci
układają wielkie, kolorowe puzzle w kształcie drzewa. Następnie konkurują ze sobą
w zdobywaniu wszystkich dostępnych na
gałęziach owoców. Puzzle mogą się rów-

nież p
przeistoczyć w scenariusz magicznej
zabawy, podczas której dzieci dają upust
swojej fantazji umieszczając w różnych
miejscach owoce i drewniane ptaszki.
• w zestawie: 22 puzzle, 30 owoców, 5
pionków (4,5 x 6 cm), moneta
• wym. 70 x 100 cm; wiek: 3+

PP 8410

117 zł

Kategorie obejmują: zwierzęta, transport, zabawki, kuchnia, ubrania i wiele więcej.
• 250 puzzli (2,2 x 2,2 cm), od 3 lat
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gwoździki

Kratki do gwoździ
PG 0220

Gwoździki
Gwoździki
55 zł

• 5 szt. białych, plastikowych kratek do wpinania
plastikowych gwoździ i gwoździków (PG 0097
i PG 0098); wym. 27 x 19,5 x cm

PG 0097

Gwoździe
Gw
60 zł

• 1500 gwoździków; śr. 0,9 cm; wys. 2,5 cm

PG 0098

Drewniana mozaika
50 zł

• 600 gwoździ; śr. 1,3 cm; wys. 2,8 cm

CI 8010

92 zł

Drewniana układanka do tworzenia kolorowych wzorów na podstawie gotowych szablonów lub własnej
inwencji. Aby ułożyć odpowiedni wzór należy umieścić wybrany szablon na planszy, położyć na nim
podstawę z otworami i mocować kołeczki.
• 144 drewniane kołeczkii w 9 kolorach (po 16
z każdego koloru), podstawa z otworami z tworzywa sztucznego, 5 szablonów
• w drewnianym zamykanym pudełku, wym. 30
x 30 x 4,5 cm; wiek 3 +

Karty pracy do gwoździków
PG 0097W

Gwoździki z kratkami. Zestaw
30 zł

TY 1405

99 zł

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

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

Karty pracy do gwoździ

• 200 gwoździków w 5 kolorach; 5 kratek
o wym. 15,7 x 15,7 cm

PG 0098W

30 zł

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

zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości
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gry na spostrzegawczość

Kształty

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.

BU 2414

Cukierki
BU 2408

99 zł

• 41 kolorowych drewnianych żetonów (śr. 3,5 cm); 3 kostki z kształtami; plansza z tkaniny (śr. 45 cm);
od 4 lat

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

Cukierki XXL
BU 5511

95 zł

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

259 zł

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

Złapmy Lwa! Specjalne
Potrzeby Edukacyjne
PN 0114

1 290 zł

To doskonała pomoc terapeutyczna dla
osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także problemami emocjonalnymi czy koncentracją
uwagi. Gra, podobnie jak szachy, rozwija szereg umiejętności takich jak myślenie logiczne i strategiczne, koncentracje,
cierpliwość, radzenie sobie z emocjami,
umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, szacunek i zrozumienie
dla kolegów i koleżanek.
Uzupełniające scenariusze zabaw zostały
dobrane w taki sposób by rozwijać bazowe funkcje poznawcze i umiejętności
ważne dla dzieci z ryzykiem dysleksji lub
dyskalkulii: percepcję wzrokową, pamięć
stosunków przestrzennych i orientację w
przestrzeni, myślenie operacyjne, przewidywanie, wnioskowanie, odwracanie,
analogie, motorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, umiejętności językowe, w tym również budowanie zdań
warunkowo złożonych.
Drewniane, zaokrąglone klocki oraz poduszki, łagodne kolory i kształty rysunków
zwierząt idealnie odpowiadają oczekiwaniom wobec pomocy dydaktycznych
dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum
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autyzmu. Ruchowa forma wielkowymiarowej gry oraz scenariusze ruchowych
zabaw pomagają kanalizować aktywność dzieci nadpobudliwych ruchowo.
Wytworzona w zabawie aktywność w
zakresie myślenia operacyjnego rozwija
dodatkowo umiejętność koncentracji, a
interakcje z uczestnikami w sposób niewymuszony uspołeczniają uczestników
zajęć budując kompetencje niezbędne
do funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
Dołączone do gry kartonowe elementy: 6
kartonowych kół z emotikonami, symbolizującymi m.in. szczęście, smutek czy złość
i 24 kartonowych kół z symbolami twarzy,
reprezentującymi warianty tych uczuć służą młodszym uczniom do poznawania i
wyrażania emocji, mogą być też narzędziem do pracy z dziećmi z problemami
w sferze emocji i mówieniu o nich.

Bystre oczko. 7 gier
AG 4584

69 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+

Sokole oko
AG 5475

35 zł

Zestaw gier edukacyjnych ćwiczy spostrzegawczość refleks i pamięć daje wiele radości. W zestawie aż 8 gier: Bystre oczko,
Sokole oko Skojarzenia, Bingo obrazkowe,

Bingo – Skojarzenia, Bingo – oczko, Zgadula, Niby Lotek.
• 4 dwustronne plansze (23,6 x 16 cm)
• 140 żetonów (2,8 x 2,8 cm)

Zestaw zawiera: dywanową planszę do
gry o wym.: 1,5 x 2 m z 8 poduszkami,
uzupełniające kartonowe znaki do wykorzystania z planszą dywanową: 24 mniejsze koła i 6 większych kół z emotikonami
(szczęście, radość, smutek, strach, złość,
inne), sześć zestawów gry planszowej z
drewnianymi klockami-zwierzątkami, poradnik metodyczny, zabawy, wydrukowane karty pracy, zabawy multimedialne na
tablicę interaktywną, nagrody - naklejki
dla dzieci.

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

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 języku polskim i angielskim

Czyj to cień. Układanka

Skojarzenia

Małe, większe, największe

AG 5635

37 zł

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

AG 0029

28 zł

Przeciwieństwa

NS 0492

45 zł

NS 0493

45 zł

Układanie kolejności (od najmniejszego do największego).
• 40 elementów (8 kompletów po 5 puzzli).

Ścianka oddzielająca
TG 1014

115 zł

Może być wykorzystana w klasie podczas
gier wymagających skupienia oraz na testach wiedzy wymagających samodzielnej
pracy. Doskonała pomoc dla dzieci mających problemy z koncentracją. Posiada
przyssawki przytwierdzające. Jest składana i łatwa w przenoszeniu.

• wym. ścianki: 117 x 32cm
• wym. wydzielonej powierzchni:
32 x 32 x 32 cm
• dostępna w kolorze zielonym lub niebieskim, kolor wysyłany losowo

gry Gambini
rozwijają umiejętności nazywania i klasyfikowania, relacjami semantycznymi
i ćwiczeniem słownictwa, strukturą zdań, kategoryzacją, ćwiczą koncentrację i
pamięć. W oparciu o różne warianty gier, dzieci powtarzają i rozwijają swoje
słownictwo. Gra Od części do całości polega na znajdowaniu, nazywaniu i
dopasowywaniu. Gra Co pasuje do czego? bazuje na znajdowaniu, nazywaniu
i dopasowywaniu przedmiotów oraz miejsc, do których należą

Od części do całości
SH 3592

82 zł

Co pasuje do czego?
SH 3593

82 zł

zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości
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Co, gdzie jest?
PP 3111

Topologia. Gra edukacyjna
50 zł

Połączeniu obiekt z odpowiednim miejscem na planszy.

72 zł

• plansza o wym. 37 x 48 cm; 36 kartoników – co stanowi 3 różne
gry do zabawy

Gdzie jest Monty?

Gdzie jest piesek? Przyimki miejsca

BU 2420

99 zł

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, łóżko 12 x 4,5 x 7,5 cm
i kot 4,5 x 4,5 x 1,2 cm oraz pluszowa kołdra i poduszka; 34 plakietki
ze zdjęciami o wym. 5,5 x 5,5 cm; drewniana kostka; liczba graczy:
2–5; wiek: 4+
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DJ 8354

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

PP 8422

Zgadnij co to?
60 zł

Duże plansze przedstawiają pieska w różnym położeniu względem jego
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, buda o wym. 41 x 28 cm

BU 2310

95 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 składana konstrukcja o wym. 14 x 14 x 10,5 cm; 60 kart
z rysunkami oraz 5 suchościeralnych kart o śr. 10 cm; pisak; liczba
graczy: 2–4; wiek: 4+

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

49 zł

Mega sorter kostka
WP 3001

Kto jest kto?
EI 0009

49 zł

Gra rozwijająca spostrzegawczość, umiejętność zapamiętywania i kojarzenia. Zasady są proste - trzeba jak najszybciej
odgadnąć właściwą twarz wybraną przez Twojego przeciwnika, wśród wielu innych.
• w zestawie: 2 podstawki, 24 karty charakteru, instrukcja
obsługi; dla 2 graczy; wiek: 6+

170 złł

Sześcian tworzy 6 ruchomych ścianek, któóre można dowolnie łączyć. Zabawa sorteterem pozwala dzieciom zrozumieć koncepcję wysokości, wielkości i sekwencji, ćwiczy
koordynację wzrokowo - ruchową oraz
umiejętność rozpoznawania przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku; panel
lustrzany stymuluje wzrokową eksplorację.

• 6 panelili i 12 figur 3D,
3D zielone
i l
klocki
kl ki
o wys. 2 cm (4 szt.), niebieskie 4 cm
(4 szt.) i czerwone 6 cm (4 szt.)
• wym.: pojedynczego panelu 21 x 21
cm, wys. figur 3D: 2 cm, 4 cm i 6 cm
• wiek: 10 m+

multimedia

Miernik
rni
nik
k hałasu
TG 0084

165 złł

Miernik dźwięku jest wizualną reprezenntacją poziomu hałasu. Pomaga uczniom
m
zarządzać natężeniem głosu podczas
aktywności, a nauczycielowi utrzymać
dyscyplinę w klasie. Umożliwia ustawienie różnych akceptowalnych poziomów
dźwięku dla różnych czynności, aby utrzymać uczniów na zadaniu. Jeśli wybrany
poziom zostanie przekroczony, diody LED
będą sygnalizować migotaniem lub stopniowym wygaszaniem.
• zasilany przez 3 baterie AAA (brak
w zestawie); regulowany poziom
tolerancji dźwięku, dwie funkcje
sygnalizacji świetlnej LED, otwory
montażowe;

zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości

Go Sense. Koncentracja i samokontrola
HO 0005

690 zł

Autorzy zestawu uczą koncentracji i samokontroli w zabawach
ruchowych, traktując bezruch jako element dłuższych sekwencji.
Fabuły gier multimedialnych oraz zespołowych zabaw stanowią
doskonały bodziec do ćwiczenia i obejmują takie aspekty uwagi jak: utrzymanie uwagi w stanie gotowości, wyodrębnianie
bodźców z pola percepcji, tłumienie niepożądanych bodźców,
analizę bodźca, umiejętność przenoszenia uwagi, podzielność
uwagi. W ćwiczeniach zastosowano (rozdzielnie lub łącznie)
bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz bodźce wymagające złożonej analizy.

Go Sense Pakiet.
HO 0008

3 490 zł

W pakiecie proponujemy siedem części pomocy terapeutycznych, dostarczanych w osobnych opakowaniach:
1. Funkcje wzrokowe
2. Słuch i mowa
3. Orientacja w przestrzeni
4. Myślenie matematyczne
5. Koncentracja i samokontrola
6. Koordynacja i grafomotoryka
7. Ortografia
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Uwaga słuchowa
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).
Produkt ma na celu poprawę funkcjonowania osób
z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa,
ADHD, ADD i innymi zaburzeniami; wyrównywanie

szans edukacyjnych w zakresie umiejętności 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.
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

DP 8903

DP 8090

• notebook, listwa, opaski i audiometr dostępne są jedynie
w zestawach, indywidualne kody wynikają z różnych
stawek VAT

Dedykowany notebook wraz z instalacją
DP 8903NOTEBOOK

Dedykowany notebook wraz z instalacją
DP 8090NOTEBOOK

Listwa zasilająca

Listwa zasilająca

DP 8090LISTWA

DP 8903LISTWA

Opaski frotte 4 szt
DP 8090OPASKI

Opaski frotte 4 szt
DP 8903OPASKI

cena zestawu:

Audiometr medyczny
DP 8903AUDIOMETR

cena zestawu:
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• notebook, listwa i opaski dostępne są jedynie w zestawach, indywidualne kody wynikają z różnych stawek VAT

43 502 zł

49 902 zł

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Harmonijny rozwój
Twórczość i konstrukcje
PN 0049

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-układanka geometryczna, wyrażamy emocje: „Paluszek-pacynka”,
„Co z tego wyjdzie?”, „Maska zwierzaczka”,
„Robimy kotka”;
• gra wielkoformatowa „Miasto” – zawiera kar tony przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania
oraz budynki miejskie.

Poznawanie i zrozumienie
PN 0051

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, zwierzęta leśne
i domowe, koła i wielokąty; wycinanki-układanki,
układanie historyjek
• gra wielkoformatowa „Sklep” – pozwala na ćwiczenie umiejętności klasy fikowania na przykładzie
typowej ofer ty sklepu spożywczego
• kar tonowe monety - ćwiczenie podstawowych
działań matematycznych

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.

Harmonijny rozwój. Zestaw
PN 0072
Twórczość i konstrukcje
Zmysły i ruch
Poznawanie i rozumienie
Przyroda i czas
Ekologia i środowisko
Słowa i znaki
Liczenie i porównywanie

zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości

2 900 zł

Zmys ły i ruch
PN 0050

490 zł

Gry interakty wne ćwiczące percepcję wzrokową
oraz koordynację dźwiękowo-wzrokowo-ruchową,
koncentrację uwagi, współpracę w grupie
• karty pracy: „Znajdź różnice”, „Znajdź gwiazdki”,
„Znajdź trójkąty”, „Znajdź kółka”, „Połącz podobne
filiżanki”, „Połącz podobne zwierzaki”
• gra wielkoformatowa „Kierunki i kolory” – polega
na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na
podłodze kartonów z rysunkami prawych oraz lewych dłoni i stóp w różnych kolorach
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Amanda Hopkins

Agnieszka Górska

Dlaczego
to niemożliwe?

KARTY PRACY

Ćwiczenia rozwijające
zdolność logicznego myślenia

Zajęcia rewalidacyjne.
Koncentracja uwagi
PN 0091

49 zł

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

Karty pracy na k
koncentrację
j 1.
1
Edukacja wczesnoszkolna
HR 0278

35 zł

autor: Magdalena Hinz; format: A4; oprawa: teczka
z gumką; 100 stron kart w bloku

Karty pracy na koncentrację 2.
Edukacja przedszkolna
HR 0279

35 zł

autor: Magdalena Hinz; format: A4; oprawa: teczka
z gumką; 100 stron kart w bloku

Z A J Ę C I A R E WA L I D A C Y J N E

1

Dlaczego to niemożliwe?
Ćwiczenia rozwijające zdolność
logicznego myślenia
HR 0260

29 zł

Publikacja stanowi zbiór 57 zdjęć, na podstawie
których dziecko uczy się dostrzegać i wskazywać absurdalność i nierealność różnych sytuacji,
przedmiotów, elementów przyrody oraz wyglądu ludzi. Układ książki pozwala pracować
jednocześnie terapeucie i dziecku. Na stronach
parzystych zamieszczono duże i wyraźne fotografie dla dziecka, a na nieparzystych pytania
podstawowe i pomocnicze, które czyta osoba
dorosła. Dziecko patrząc na zdjęcie, udziela
odpowiedzi na pytania. W swojej wypowiedzi
powinien uwzględnić elementy, które są nierzeczywiste i dlaczego. Ponadto wskazać, co
należy zmienić na fotografii, aby była realna.
autor: Amanda Hopkins, "Dlaczego to niemożliwe? Ćwiczenia rozwijające zdolność logicznego myślenia"; wydawca: Harmonia; format: B5;
120 kolorowych stron; oprawa: miękka/ spirala
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POZIOM

ORIENTACJA
PRZESTRZENNA
Marta Pągowska

KARTY PRACY I ĆWICZENIA

Zajęcia rewalidacyjne.
Orientacja przestrzenna
PN 0092

multimedia
Go Sense. Orientacja w przestrzeni
HO 0003

690 zł

Zes
Zestaw
obejmuje ćwiczenia rozpoznawania kierunków względem swojego ciała, względem elementów otoczenia (np. okno,
drzwi) oraz względem innych osób i fabularnych postaci. Dzieci
drz
uczą się rozpoznawania tych samych kształtów niezależnie od
ucz
ich położenia i odróżniania obiektów od ich lustrzanego odbicia. W fabularnych ćwiczeniach uczą się sterowania postaciami
przy pomocy komend kierunkowych oraz poznają namiastkę
prz
układu współrzędnych. Rozwijają też pamięć stosunków przestrzennych oraz umiejętność opisywania relacji w przestrzeni.

49 zł

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

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

deﬁcyty wiedzy o człowieku,
higienie i przyrodzie
człowiek

Cud życia. Od płodu do
narodzin
VO 8984

Kobieta i mężczyzna
BU 7052

139 zł

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.

Jama ustna
VO 5456

69 zł

Model ludzkiego zgryzu, dzięki któremu dzieci uczą się jak prawidłowo
dbać o zęby

195 zł

Pomoc edukacyjna, która obrazuje 10 etapów rozwoju płodu wewnątrz macicy w postaci woreczków
różnej wielkości. Saszetki zamykane rzepem, uprzednio wypełnione np. ryżem odzwierciedlają przeciętny rozmiar i wagę płodu w czasie ciąży. Zestaw
zawiera również chustę, do której uczniowie mogą
włożyć woreczki i dzięki niej poczuć na własnym

ciele zmiany zachodzące podczas rozwoju. W przewodniku zamieszczono obrazki przedstawiające stadia rozwoju oraz informacje do nich. Opracowane
materiały edukacyjne mają dwa poziomy trudności.
• 10 woreczków (od 4,5 x 6 do 25 x 34 cm),
chustę (150 x 31 cm), przewodnik, nie zawiera
wypełnienia do woreczków (potrzeba około 7,3 kg
wypełnienia), materiał: 100% poliester; wiek: 3+

• wym. 7 cm

• 5 warstw, 10 elementów
• wym. 29 x 2 x 21 cm

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

Dziewczynka
BU 7128

Chłopiec
105 zł

deﬁcyty wiedzy o przyrodzie, człowieku i higienie

BU 7129

105 zł
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» Świadomość własnego ciała, jego możliwości
i ograniczeń stanowi pierwszy krok do adekwatnej samooceny oraz samoakceptacji. Poznawanie samego

siebie wpływa na podnoszenie wiary we własne możliwości i osobisty potencjał
oraz sprzyja budowaniu
postawy szacunku wobec
siebie i rówieśników. «

Człowiek i jego anatomia.
Tablica magnetyczna
NS 1364

315 zł

Zabawka edukacyjna, która pomaga w
zdobywaniu wiedzy dotyczącej budowy
ludzkiego ciała. Zadanie polega na ułożeniu z magnetycznych elementów schematów poszczególnych układów ciała człowieka (ukł. kostny, mięśniowy, oddechowy,
pokarmowy, dokrewny, moczowo-płciowy,
nerwowy, krwionośny) na planszy z wizerunkiem człowieka.

Zawartość:
• 1 duża plansza magnetyczna o wym.
100 x 60 cm
• 16 magnesów z nazwami układów w
ciele człowieka (po polsku i angielsku)
• 69 magnesów przedstawiających poszczególne elementy układów ludzkiego ciała
• pudełko, instrukcja

Szkielet człowieka
z organami
HB 0863

Higiena – krok po kroku
H
Z
Zestaw
trzech obrazków, które składają się na historię
przedstawiającą prawidłowe zachowania podczas
p
kkorzystania z toalety. Dostępne w wersji dla dziewcząt
((HB 0819) i chłopców (HB 0856). Karty wykonane są
z trwałego plastiku i wydrukowane techniką sitodruku.
• wym.: 15,5 x 37,5 cm

Dziewczynka
D
HB 0819

49 zł

Chłopiec
C
HB 0856
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49 zł

255 zł

Zestaw demonstracyjny prócz ruchomych części szkieletu posiada również
organy wewnętrzne. Elementy układu
kostnego połączone są ze sobą plastikowymi zatrzaskami. Organy umieszcza
się na szkielecie za pomocą rzepów.
Zestaw wzbogacono dwiema planszami do ćwiczeń oraz materiałem wyrazowym z nazwami narządów i kości.
• 15 kości, 10 narządów wewnętrznych
(mózg, płuca, serce, wątroba, żołądek, nerki, jelito cienkie, jelito grube,
pęcherz moczowy), 16 samoprzylepnych rzepów, dwie plansze do ćwiczeń (21,5 cm x 15,5 cm), materiał
słowny (27 nazw kości i organów wewnętrznych); wym. szkieletu: 120 cm

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

nakładanki warstwowe

Rozwój motyla
EN 1141

Rozwój kury
63 zł

• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

EN 1145

Rozwój drzewa
63 zł

• wym. 21,3
21, x 21,3 x 1,5 cm

4 pory roku
332 911

EN 1142

63 zł

• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Puzzle botaniczne.
77 zł

AO 0007

• wym. 20 x 20 x 1,5 cm; wiek:
2+

105 zł

• 3 drewniane plansze
• wym. 25 x 25 cm

Megalupa
NV 8027

25 zł

Do obserwacji żywych i drobnych
obiektów lub małe wiwarium.
• 1 szt., śr. 10 cm, wys. 11,5 cm
• w pokrywie lupa pow. x2
• małe otwory - dopływ powietrza

Globus Kontynenty
AO 6002

Globus Lądy–Wody
265 zł

Kontynenty zaznaczone są różnymi kolorami, a woda na niebiesko.
• wys. 54, śr. 24 cm

AO 6001

Pojemniki
do obserwacji z lupą
IV 1740

45 zł

Do obserwacji małych obiektów. Kratka na
dnie pomaga w ocenie wielkości obiektów.
• 6 pojemnikjów wym. 4,5 x 4,8 cm
• podstawa; wym. 15,4 x 10,5 cm

Puzzlowa mapa Europy
195 zł

Wody zaznaczone są na niebiesko i są
gładkie a lądy wykonane są z szorstkiego materiału.

deﬁcyty wiedzy o przyrodzie, człowieku i higienie

AO 6011

195 zł

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

Polskie godło barwy i hymn.
Plakat edukacyjny
NS 8282

20 zł

• wym. 50 x 70 cm
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przyroda
ﬁgurki zwierząt

Zwierzęta polarne
MJ 0004

67 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

72 zł

• 8 szt.: źrebak, byczek, cielę,
prosię, owieczka, szczeniak,
kocię, jelonek
• wys. od. 2,5 do 7 cm,
• wiek 3+

Zwierzęta
gospodarskie
MJ 0003
•
•
•
•
•
•
•
•

95 zł

7 szt.:
kura (4,5 x 2 x 4,5 cm),
świnia (9,8 x 3 x 4,6 cm),
owca (10 x 3 x 7 cm),
baran (10 x 3,5 x 8 cm),
krowa (14 x 4 x 7,5 cm),
koń (12,5 x 4 x 11 cm),
kozioł (11 x 3 x 9,5 cm)

Owady Jumbo
LR 0789

152 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.
• 7 szt. wym.: mniejsze owady 8
cm, świerszcz 15 cm, wiek: 3+
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Zwierzęta morskie
MJ 0005
•
•
•
•
•
•

115zł

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)

Prehis
Prehistoryczne
zwierzęta
zwierz
MJ 0007
00

155 zł

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

Zwierzęta egzotyczne
Zw
MJ 0001
M
•
•
•
•
•
•
•
•

129 zł

7 szt.:
słoń (16 x 10 x 8,7 cm),
tygrys (15,5 x 3,8 x 6,5 cm),
lew (14 x 4 x 6 cm),
zebra (11 x 4 x 9 cm),
żyrafa (13,7 x 3,7 x 13,7 cm),
leopard (14 x 3 x 5,5 cm),
kangur (13 x 4 x 9 cm)

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

97 zł

8 szt.:
łoś (12 x 7,5 x 10,5 cm),
wilk (10 x 2,5 x 6 cm),
lis (7 x 2 x 5 cm),
wiewiórka (4 x 1,5 x 5 cm),
borsuk (7 x 2,5 x 3 cm),
sarna (9 x 2,5 x 7,5 cm),
jeleń (12 x 6 x 13,5 cm),
bóbr (8,5 x 3 x 3 cm)

deﬁcyty wiedzy o przyrodzie, człowieku i higienie
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świadomość czasu

Zegar magnetyczny z kartami aktywności
VO 0024

299 zł

Zegar magnetyczny z ruchomymi elementami, który pozwoli
dzieciom zrozumieć i rozwinąć poczucie czasu. Wystarczy
je umieścić na tablicy magnetycznej w odpowiednich miejscach, obok tarczy zegara i w ten sposób stworzyć plan dnia.
• 26 kart magnetycznych obrazujących różne czynności
z dnia codziennego
• zawartość: 1 tablica magnetyczna (71 x 71 cm),
1 zestaw rąk magnetycznych, 26 zdjęć magnetycznych
(8 x 8 cm); wiek: 3+

Zegar Panel
Zegar.
manipulacyjny
NS 3094

Uchwyt na panel
manipulacyjny
95 zł

Panel pomocny do nauki odczytywania
godziny. Tarcza zegara posiada ruchome wskazówki, obok znajduje się okienko
z symbolem dnia lub nocy oraz miejsce na
samodzielne wpisywanie godziny przy pomocy pisaków suchościeralnych.
• płyta laminowana biała, wym. 50 x
45 x 3 cm ; montowany do ściany za
pomocą uchwytu NS 3073 (więcej
w dziale Mała motoryka)

Zegar i data. Przekładanka
NS 0298

NS 3073

99 zł

Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli ściennych. Bezpieczna i ergonomiczna
konstrukcja z drewna i blachy.
• biała blacha 0,2 cm, oraz surowe
drewno olcha 2 cm, wym. 53 x 45
x 6 cm

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
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Makatka Kalendarz
NS 1661

235 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 kolej-

nych 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

Klepsydry. Zestaw klasowy
EI 0188

109 zł

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

Klepsydry duże
342 179

49 zł

Klepsydry różnią się od siebie kolorem piasku
i pokrywką: 10 minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3 minuty (żółta), 1 minuta (niebieska) i 30
sekund (czarna).
• 5 szt.; wys. 9 cm
• czas: 30 s oraz 1, 3, 5 i 10 min

Klepsydra
IV 0940

69 zł

Mierzy czas od 5 sek. do 3 min. Oprócz piasku
pozwala ona również na eksperymenty z innymi materiałami sypkimi, np. cukier, sól, mąka.
• 1 torebka srebrnego piasku; instrukcja; wym.
śr. 8 cm, wys. 14,5 cm
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Mapa Polski

makatki

NS 1659

279 zł

Makatka elektrostatyczna z mapą Polski, na której
wyszczególnione zostały największe miasta Polski,
zaznaczone zostały główne rzeki, Morze Bałtyckie
granice z państwami ościennymi. Elementy z nazwami sąsiednich państw, polskimi miastami, symbole
charakterystyczne dla poszczególnych regionów oraz
Godło Polski do samodzielnego wycięcia.
• 36 elem.; wym. 96 x 94 cm

Zaczarowany ogród. Makatka
NS 1652

Ruchomy kalendarz
NS 2006

210 zł

Kolorowy i funkcjonalny ruchomy kalendarz w 6 językach. Zestaw pozwala
oznaczać kolejne pory roku, pogodę,
temperaturę, właściwe daty i fazę księżyca. Może mieć również bezpośrednie
odniesienie do życia danego zespołu
klasowego, poprzez możliwość umieszczania magnesów z rodzajami zajęć,
którymi zajmuje się danego dnia grupa.

399 zł

Makatka z rzepami demonstrująca, jak rosną poszczególne warzywa i owoce. Kolorowe rzepy stanowią element samokontroli.

• tablica magnetyczna
(wym. 70 x 50 cm), magnesy: pogoda (19 szt.), aktywności (18 szt.),
dni miesiąca (31 szt.), liczby do
układania roku (10 szt.), fazy księżyca (8 szt.), strzałki do oznaczania
(2 szt.), ramki do oznaczania dni
świątecznych (2 szt.).

• mata z rzepami (100 x 150 cm) 10 owoców,
11 warzyw

399 zł
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plakaty

Drzewa
D
NS 8286

Gleba
20 zł

• wym. 50 x 70 cm

Ssaki
S
ki i ptaki
ki
NS 8284

NS 8280

36 zł

• 50 x 70 cm; dwustronny

Zwierzęta
Z
i
w ogrodzie
d i
20 zł

• ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów i
zwierzęta zapadające w sen zimowy
• wym. 50 x 70 cm

NS 8285

Grzyby
G
b
20 zł

• zwierzęta pożyteczne i szkodniki
• wym. 50 x 70 cm

deﬁcyty wiedzy o przyrodzie, człowieku i higienie

NS 8287

20 zł

• wym. 50 x 70 cm
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wydawnictwa

multimedia

Świat
Ś
i t wokół
kół mnie
i
PN 0097

Mój dobry rok
149 zł

Cztery pory roku

PN 0096

153 zł

Pakiet materiałów z zakresu kształtowania
umiejętności społecznych.

Materiały oparte na kalendarzu rocznym,
nawiązujące do pór roku.

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

• karty pracy, ćwiczenia plastyczne,
historyjki i książka kucharska
• etap edukacyjny: klasy 4-8.

PN 0095

149 zł

W zestawie umieszczono zadania przygotowujące do nauki czytania, pisania i
liczenia. Zaproponowane treści nawiązują
do pór roku i zmian w przyrodzie.
• 300 kart pracy
• etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły
podstawowej.

Harmonijny rozwój
490 zł

Rozwijanie świadomości ekologicznej, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, umiejętności współpracy w grupie, rozumienie złożoności i różnorodności ekosystemów
• kar ty pracy: „Mapa pogody”: jesień, zima, lato; „Co jest roślince potrzebne
do życia? ”, „Karmimy zwierzęta zimą”, „Ekologia w lesie”, „Ekologia w domu”
• wielkowymiarowa gra ekologiczna „Segregacja śmieci”

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

• kar ty pracy: kolorowanki
• gra wielkoformatowa „Pory roku” – układanie kalendarza rocznego

Zestaw 7 pakietów
PN 0072

2 900 zł
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Chłopcy
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Rozumienie cykliczności pór roku i zjawisk pogodowych oraz zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, stosownych ubiorów, różnorodności środowisk i związanych
z nimi zagrożeń. Rozwijanie percepcji i analizy wzrokowej, współpracy w grupie,
koordynacji wzrokowo-ruchowej.
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490 zł

• Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa narząów płciowych, Miesiączka, Higiena i ubiór,
Wizyta u ginekologa
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Przyroda i czas
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Dziewczęta

Co
py
rig
h

PN 0053

Co
py
rig
h

Ekologia

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Płyt
a

CD n
ie moż
e

być sprzedawan

a o dd

ie
zieln

.DUW\GHPRQVWUDF\MQHLPDWHULDĄ\LQWHUDNW\ZQH
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

199 zł

• Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa narządów płciowych, Erekcja i wytrysk, Higiena
i golenie, Wizyta u urologa

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

78

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Pracuję z kartami pracy przez cały rok.
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Seria publikacji dedykowana uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze
sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się. Zebrane
w nich treści przygotowano, uwzględniając zachodzące zmiany w przyrodzie, istotne wydarzenia oraz cykl życia człowieka.
Bogaty materiał zamknięto w czterech zestawach kart pracy
oraz podręczniku.

dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

Część 1
HR 0301

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Podręcznik
HR 0300

26 zł

• Tematyka kart pracy: poczta ; miasta;
mapa Polski; atrakcje turystyczne; pocztówka; parki narodowe; szkoła; elementy odzieży ochronnej ; zasady i znaki
bhp; ja i moja klasa; prawa i obowiązki
ucznia - plan lekcji; czas i zegary ; zasady przechodzenia przez jezdnię z/ bez
sygnalizacją świetlną ; droga do szkoły; zasady poruszania sie po drogach;

Podręcznik z serii Pracuję z kartami przez cały rok jest bogatym
zbiorem treści do kształcenia uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz osób z trudnościami w uczeniu się. Doskonale opracowanym dopełnieniem do podręcznika są 4 zestawy kart pracy,
które stanowią zbiór materiałów do uzupełniania, wycinania,
kolorowania czy układania wypowiedzi z rozsypanki wyrazowej, samodzielnego redagowania tekstów czy dopasowywania
gotowych tekstów do ilustracji i fotografii.
Zakres tematyki: wakacje; parki narodowe; przejście z / bez
sygnalizują świetlną; szkoła; prawa i obowiązku ucznia; zasady
BHP; jesień; w sadzie; warzywa; drzewa; budowla lasu; DEN;
Dzień Wszystkich Świętych ; Narodowe Święto Niepodległości;
RP; Andrzejki; Mikołajki; choinka; Święta Bożego Narodzenia;
Sylwester; zima; obieg wody w przyrodzie; stany skupienia wody;
Dzień Babci i Dziadka; drzewo rodziny; dokarmiamy zwierzęta;
sporty i zabawy zimowe; medaliści zimowych igrzysk sportowych ;
przedwiośnie; Dzień Kobiet; wiosna;prace w ogrodzie; Wielkanoc;
produkty pochodzenia zwierzęcego; piramida zdrowego żywienia; recykling; Układ Słoneczny; majowe święta; Polska w Europie;
łąka; książka dawniej i dziś; dom; Dzień Matki; Dzień Dziecka;
lato; Dzień Ojca; zwiedzamy Polskę; numery alarmowe; podróże.
• autorzy: Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata; wydawnictwo: Harmonia; str.: 104 kolorowe;
format: A4, oprawa: miękka

dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

Część 2
35 zł

Zestawy kart pracy stanowią zbiór gotowych materiałów do uzupełniania, wycinania, kolorowania czy układania wypowiedzi
z rozsypanki wyrazowej, samodzielnego
redagowania tekstów oraz dopasowywania
gotowych tekstów do ilustracji i fotografii.

dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

jesień; rodzaje drzew; budowa drzewa
i liścia; warstwy lasu; grzyby; budowa
grzyba; warzywa; owoce; przetwory
na zimę; kartka z kalendarza (14 październik); DEN; jesień; Święto Zmarłych;
Polska; kontynent; województwa, stolica;
język; waluta; liczba ludności; największe miasto; najdłuższa rzeka; największe jezioro; najwyższe góry; najwyższy szczyt; symbole narodowe; hymn;
kokarda narodowa.
• autorzy: Borowska-Kociemba Agnieszka,
Krukowska Małgorzata; wydawnictwo:
Harmonia; 98 kolorowych kart w bloku;
format: A4, oprawa: teczka z gumką

HR 0302

36 zł

Tematyka kart pracy: andrzejki ; memory
bożonarodzeniowe ; wieniec adwentowy;
historyjka obrazkowa/ list do św. Mikołaja;
opis wyglądu św. Mikołaja; instrukcja przygotowania domku z gotowej masy piernikowej i lampionu; etapy ubierania choinki;
instrukcja wykonania aniołka; szopka bożonarodzeniowa; potrawy świąteczne; menu
wigilijne; wieczerza wigilijna; zwyczaje
świąteczne; Stary i Nowy Rok; postanowienia noworoczne; pory roku - miesiące, ich
kolejność, ważne wydarzenia ; dni tygodnia;
kartka urodzinowa ; kod obrazkowy; maska
karnawałowa; zima ,obieg wody w przyrodzie; stany skupienia; kalendarz pogody,

dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

HR 0303

Część 4
34 zł

Tematyka: przedwiośnie; pogodowy kod
obrazkowy; symbole pogody - Dzień Kobiet;
karta dobre maniery; marzanna; pory roku;
wiosenne miesiące; ptaki i rośliny wiosną;
fazy i warunki rozwoju rośliny; czynności w
polu i ogrodzie; etapy hodowli sadzonek;
budowa rośliny; nowalijki; Wielkanoc; ptaki
i ich jaja; potrawy z jajek; fazy rozwoju kury;
zwyczaje, tradycje i potrawy wielkanocne;
pisanka; śmigus dyngus; prima aprilis; emocje; przysłowia; zwierzęta i ich młode; produkty; opisy zwierząt; piramida zdrowe-

deﬁcyty wiedzy o przyrodzie, człowieku i higienie

• autorzy: Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata; wydawnictwo: Harmonia; 107 kolorowych kart
w bloku; format: A4, oprawa: teczka
z gumką

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Część 3

ubiór odpowiedni do pory roku; odzież zimowa- choroba, objawy choroby, co robić?;
instrukcja mycia rąk; ptaki; przygotowanie
kuli z nasionami- zwierzęta leśne; legowiska zwierząt ; Dzień Babci, Dzień Dziadka; drzewo rodzinne; członkowie rodziny;
fazy rozwoju człowieka; sporty i zabawy
zimowe; sprzęt sportowy; bezpieczeństwo
i warunki pogodowe; ferie zimowe ; numery alarmowe.

go żywienia ; witaminy; mleko, chleb, olej;
zasady zdrowego żywienia; Dzień Ziemi;
segregacja odpadów; zachowania wpływające na ratowanie/ niszczenie planety;
recykling; Układ Słoneczny .
• autorzy: Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata; wydawnictwo: Harmonia; 96 kolorowych kart
w bloku; format: A4, oprawa: teczka
z gumką

HR 0304

37 zł

Tematyka kart pracy: święta państwowe;
zawody; czasowniki związane z zawodami ;
flaga Polski; Konstytucja 3 maja; sąsiedzi Polski; flagi krajów sąsiadujących; łąka; rośliny
i zwierzęta na łące; fazy rozwoju mniszka;
fazy rozwoju motyla; droga książki od autora
do czytelnika; ilustracje i symbole znanych bajek; etapy powstawania domu; pomieszczenia
i czynności ; adres i miejsce zamieszkania
na mapie; zapis adresu; Dzień Matki; Dzień
Dziecka; co łączy i co różni dzieci na całym
świecie; Deklaracja Praw Dziecka; kontynenty

i ich zwierzęta; dzieci różnych krajów; Rzecznik Praw Dziecka; symbolika emocji ; środki
transportu; rozkład jazdy; pierwszy dzień
lata; symbole pogody; jak powstaje tęcza?;
Dzień Ojca ; etapy przygotowania pizzy; las;
morze; góry; wieś; służby ratownicze;
numery alarmowe.
• autorzy: Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata; wydawnictwo: Harmonia; 109 kolorowych kart
w bloku; format: A4, oprawa: teczka
z gumką
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Agnieszka Borowska-Kociemba
0DáJRU]DWD.UXNRZVND

Agnieszka Borowska-Kociemba
0DáJRU]DWD.UXNRZVND

Uczę się z kartami pracy.

Agnieszka Borowska-Kociemba
0DáJRU]DWD.UXNRZVND

Uczę się z kartami pracy to seria materiałów dydaktycznych specjalnie opracowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Szczególnie polecane uczniom szkół przysposabiających do
pracy. Treści związane z przyrodą, życiem człowieka, ważnymi wydarzeniami
uporządkowano tematycznie.

$JQLHV]ND%RURZVND.RFLHPED
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część 3

częśćć 4

Część 2

Część 1
35 zł

Tematyka: wspomnienia ; uczeń ; regulamin uczniowski; moja klasa; droga do
szkoły; jesień w parku, w lesie, w sadzie;
owoce egzotyczne; ogród; zdrowe odżywianie; DEN; Dzień Wszystkich Świętych;
11 listopada; symbole narodowe

• autorz y: B orowska- Kociemb a
Agnieszka, Krukowska Małgorzata;
wydawnictwo: Harmonia; 113 kolorowych kart w bloku; format: A4,
oprawa: teczka z gumką

Oto ja. Co dzień
naprzód! Karty
pracy dla dzieci
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.
Karty pracy, które wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w przedszkolu seria kart pracy powstała z myślą o: przedszkolakach,
początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Propozycje zadań mają na
celu poszerzanie wiedzy dziecka
o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w
świecie prawidłowościach. Publikacja
„Co dzień naprzód!” składa się z trzech
części: „Oto ja”, „Oto my”, „Oto świat”.

80

34 zł

Tematyka kart pracy: Andrzejki ; św. Mikołaj; zima;
święta; choinka; Boże Narodzenie; Sylwester; Nowy
Rok; kalendarz; Dzień Babci i Dziadka; zimowe krainy; zdrowy tryb życia; zwierzęta; bezpieczne ferie
; sporty zimowe;

część 1

HR 0311

Część 3
C

HR 0312

Z elementami
przysposobienia
do pracy
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• autorzy: Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata; wydawnictwo: Harmonia;
93 kolorowych kart w bloku; format: A4, oprawa: teczka z gumką

Część 4
Częś

HR 0313

33 zł

Tematyka kart pracy: przedwiośnie ; Dzień Kobiet;
powrót ptaków; budowa ptaka; wiosna; czas letni
i zimowy; kwiaty; budowa kwiatu; Wielkanoc ; kalendarz świąt; tradycje i zwyczaje świąteczne; wiosna; budowa rośliny; nowalijki; zwierzęta i ich młode;
zwierzęta domowe; prima aprilis; piramida żywieniowa; sklepy; Dzień Ziemi; recykling; obieg wody
w przyrodzie
• autorzy: Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata; wydawnictwo: Harmonia;
90 kolorowych kart w bloku; format: A4, oprawa: teczka z gumką

HR 0314

• autorzy: Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata; wydawnictwo: Harmonia; 108 kolorowych kart w bloku; format: A4,
oprawa: teczka z gumką
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Oto ja
HR 2082

Oto my
33 zł

HR 2084

34 zł

Tematyka kart pracy: 1 maja; Dzień Flagi RP; Konsytuacja 3 maja; Polska ; sławni Polacy; Polska i jej
sąsiedzi; UE; łąka; dom; pomieszczenia; sprzęty domowe dawniej i dziś; książka dawniej i dziś; Dzień
Matki; Dzień Dziecka; anatomia człowieka; zmysły;
lato ; Dzień Ojca; transport; atrakcje turystyczne; bezpieczne wakacje

К8êßĆāÉК8ÐĆ¿

Oto świat
37 zł

HR 2083

35 zł

Tematyka: części ciała, higiena, ubrania, jedzenie, zabawki, dom.

Tematyka: rodzina, przedszkole, zawody, emocje, umiejętności
społeczne, obowiązki domowe.

Tematyka: pogoda, pory roku, zwierzęta, rośliny, krajobraz,
miejsca i czas.

• autor: M. Dawidowicz, K. Kozak; "CO DZIEŃ NAPRZÓD!
OTO JA Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"; format: A4; oprawa: teczka z gumką;
86 kolorowych kart w bloku;

• autor: M. Dawidowicz, K. Kozak; "CO DZIEŃ NAPRZÓD!
OTO MY Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"; format: A4; oprawa: teczka z gumką;
99 kolorowych kart w bloku;

• autor: M. Dawidowicz, K. Kozak; "CO DZIEŃ NAPRZÓD!
OTO MY Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"; format: A4; oprawa: teczka z gumką;
91 kolorowych kart w bloku;

zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnościową intelektualna
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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.
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MÓJ DOBRY ROK

Filmy sytuacyjne dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
ISBN 978-83-262-2693-9

OGLĄDAM, UCZĘ SIĘ, POTRAFIĘ

ISBN 978-83-262-2374-7

Wersja podstawowa
www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
.DUW\GHPRQVWUDF\MQHLPDWHULDĄ\LQWHUDNW\ZQH
infolinia: 22 69 54 800

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

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 22 69 54 800

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl

infolinia: 22 69 54 800
.DUW\GHPRQVWUDF\MQHLPDWHULDĄ\LQWHUDNW\ZQH

.DUW\GHPRQVWUDF\MQHLȴOP\V\WXDF\MQH
dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
SWM_FILM_nadruk.indd 1
2/20/17

]]DNUHVXXPLHMÛWQRĝFLVSRĄHF]Q\FKGODXF]QLµZ
]HVSHFMDOQ\PLSRWU]HEDPLHGXNDF\MQ\PL

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2:48 PM

Wiosna-Lato
HR 0198

Mój dobry rok
PN 0084

Świat wokół mnie.
Oglądam, uczę się, potraﬁę

Świat wokół mnie
199 zł

Trzy działy: Lubię jesień, Lubię zimę, Lubię wiosnę, lubię
lato. Do każdego ćwiczenia dołączone jest nagranie
polecenia.
• 54 karty demonstracyjne oraz 180 ćwiczeń
interaktywnych
• etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy 4-8

PN 0085

199 zł

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

olne sp. z o.o. sp.k. Warszaw
a 20
16.
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e

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

HR 0197

42 zł

Zima
HR 0196

40 zł

• 18 kart i 9 filmów
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199 zł

WOKÓŁ PÓR ROKU

CZTERY PORY ROKU
N
PW
by

PN 0086

44 zł

Jesień

e

CZTERY PORY ROKU

WOKÓŁ PÓR ROKU

0DWHULDĄ\LQWHUDNW\ZQH
GODXF]QLµZ]HVSHFMDOQ\PL
SRWU]HEDPLHGXNDF\MQ\PL

0DWHULDĄ\LQWHUDNW\ZQH
GODXF]QLµZ]HVSHFMDOQ\PL
SRWU]HEDPLHGXNDF\MQ\PL

ISBN 978-83-262-2309-9

ISBN 978-83-262-2763-9

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 22 69 54 800
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dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cztery pory roku
PN 0083

a odd
być sprzedawan
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ao

może być sprzedawan
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
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Wokół pór roku
199 zł

PN 0087

199 zł

3 części: Jesień, Zima, Wiosna - Lato. Materiały interaktywne stymulują rozwój funkcji poznawczych.

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

• 27 kart demonstracyjnych oraz 160 ćwiczeń
mutlimedialnych
• etap edukacyjny: klasy 1-3

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

deﬁcyty wiedzy o przyrodzie, człowieku i higienie
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integracja sensoryczna
i rehabilitacja

zmysł wzroku

Gra 5 zmysłów
336 013

Odkrywanie kształtów. Zestaw zdjęć
139 zł

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

342 340

205 zł

• 55 dwustronnych zdjęć wym. 21 cm x 29,7 cm;
wym. opakowania 32 x 7,5 x 2,3 cm

Tactiloto
337 133

129 zł

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

zmysł wzroku

wygodny woreczek
do przechowywania

Rozpoznawanie kształtów. Gra
BU 2396

115 zł

• 7 drewnianych kształtów, 32 drewniane żetony
wym. 4,5 x 4,5 cm, 3 bawełniane woreczk; wiek: 3+
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Go Sense Funkcje
wzrokowe
HO 0001

Go Sense Pakiet
HO 0008

690 zł

Do kształtowania percepcji wzrokowej oraz pamięci wzrokowej autorzy
proponują ćwiczenia interakcyjne,
dostosowane do urządzeń dotykowych, w tym tablic multimedialnych,
grupowe gry i zabawy planszowe
oraz karty pracy. Zestaw obejmuje ćwiczone osobno lub łącznie
obszary percepcji ze szczególnym
uwzględnieniem analizy i syntezy
wzrokowej: kolory, kształty, desenie,
kierunki, wielkości, proporcje, rozmieszczenie na płaszczyźnie, rozmieszczenie w przestrzeni. Materiał
podzielono na warstwę tematyczną
i warstwę abstrakcyjną (prowadzącą do znaków i liter) oraz warstwę
pojęciową i językową.

Percepcja słuchowa.
Seria mTalnet
LJ 0007

1 950 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń
wspomagających usprawnianie
i rozwój percepcji słuchowej i koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym. Program służy do wykorzystania na zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych, ale
także logopedycznych, rewalidacyjnych. Program składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych,
200 kart pracy do wydruku oraz
zestawu materiałów dodatkowych
w jednej walizce. Przeznaczony
jest dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli
zajmujących się wspomaganiem
sprawności w zakresie percepcji
słuchowej. Program Percepcja słuchowa to:
• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
i zaleceń do pracy z dzieckiem
(kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej);
zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów; materiał pozy-
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3 490 zł

GOSense to seria nowoczesnych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych
ych
wychodząca poza relację dziecko-teterapeuta lub dziecko-komputer. Dzięki
ęki
twórczemu wykorzystaniu technologii
gii
oraz dołączeniu małych i wielkowymiaiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozozwijają w ciekawej dla zmysłów formie
mie
swoje mocne strony i tam gdzie to możożliwe korygują obszary problemowe.
we.
Przeznaczone są dla placówek edukacyjyjnych i poradni do pracy z dziećmi w wieku
eku
6-10, wspierając równocześnie zaangażożowanie rodziców.
W skład pakietu wchodzą programy:
•
•
•
•
•
•
•
tywnie zaopiniowany i zrecenzowany
Produkt zgodny z wytycznymi
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W programie
wydzielono następujące działyy
ćwiczeń multimedialnych: 1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków; 2. Zabawy dźwiękami;
3. Cechy dźwięku; 4. Sekwencje
i rytmy; 5. Pamięć słuchowa i polecenia złożone; 6. Analiza słuchowa; 7. Synteza słuchowa; 8.Słuch
fonemowy; 9. Rymy; 10. Zagadki; 11. Koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa. Propozycja
uzupełniona została o zestaw
dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających
h
spektrum możliwości zastosowania
a
tego produktu np. pomoce trady-cyjne, drukowalne karty, poradnikk
metodyczny.
• program przeznaczony jest do
o
pracy przy użyciu komputera, ta-bletu, smartfona, oraz tablicy lub
b
monitora interaktywnego (na sys-temach Windows, Android orazz
iOS) w trybie online i offline. Li-cencja na czas nieokreślony.

Funkcje wzrokowe
Słuch i mowa
Orientacja w przestrzeni
Myślenie matematyczne
Koncentracja i samokontrola
Koordynacja i grafomotoryka
Ortografia

Percepcja wzrokowa.
Seria mTalent
LJ 0008

1 950 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji
wzrokowej, a także wspomagający konw
centrację uwagi opartą na analizatorze
wzrokowym. Program przeznaczony do
w
wykorzystania na zajęciach korekcyjnow
-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych. Składa się
z ponad 500 ekranów interaktywnych,
200 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych. Program
Percepcja wzrokowa to:
• jedyny tego typu interaktywny produkt
na rynku; odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń
do pracy z dzieckiem (kształtowanie
i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej); pierwszyprodukt interaktywny
na polskim rynku oparty o metodę
M. Frostig; produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany; produkt
zgodny z wytycznymi dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami; zawartość programu została podzielona na

trzy części: materiał tematyczny (ilustracje), matematyczny (symbole i figury),
materiał językowy (litery i cyfry)
W każdej części znajdują się zestawy
ćwiczeń multimedialnych z podobnych
obszarów: 1. Stałość spostrzegania;
2. Spostrzeganie figury i tła; 3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni; 4. Spostrzeganie stosunków
przestrzennych; 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa; 6. Pamięć wzrokowa;
7. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga
i koncentracja). Propozycja uzupełniona
została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania
tego produktu (np. pomoce tradycyjne,
drukowalne karty, poradnik metodyczny).

Pakiet. Percepcja wzrokowo-słuchowa. Seria mTalent
LJ 0009

2 990 zł

Pakiet dwóch programów: Percepcja wzrokowa (LJ 0008) i Percepcja słuchowa (LJ 0007).

• program przeznaczony jest do pracy
przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline.
Licencja na czas nieokreślony.

integracja sensoryczna i rehabilitacja

koła iluzji optycznych
Wpraw koło w ruch a zobaczysz ukryty obrazek.
• ø 40 x 2 cm

Powietrze. Panel ścienny
BU 2381

219 zł

Woda. Panel ścienny
BU 2380

Świecące tabliczki. Zestaw
TG 0076

445 zł

Podświetlana powierzchnia panelu przeznaczona jest do pisania po niej pisakiem do tablic
suchościeralnych. Po podświetleniu napis staje
się fluorescencyjny i świeci w ciemności oraz
zmienia barwę po zmianie koloru światła na
panelu. Aby wyczyścić panel, należy przetrzeć
go suchą ściereczką lub chusteczką higieniczną.
Panel można używać z kartami pracy TG0009
lub stworzyć własne karty.
• 6 paneli; 8 trybów koloru światła zmienianych
przyciskiem (w tym jeden pulsacyjny); wym.
26 x 3 x 18 cm; wymaga 3 baterii typu AAA
LR03 1,5 V (cienkie paluszki)

zmysł wzroku

219 zł

Szlaczki.
Karty pracy do świecących
tabliczek
TG 0079

44 zł

Karty pracy do paneli świetlnych TG0076 przeznaczone do ćwiczeń grafomotorycznych. Po
wsunięciu dowolnej karty w panel i włączeniu
światła, należy prowadzić pisak po szlaczkach
w kierunku wskazanym przez strzałki.
• 20 szt. o wym. 21 x 15 cm

Latarki kieszonkowe LED
CM 8012

105 zł

• 12 szt. o dł. 15,5 cm, 4 kolory; wymagają 2 baterii AA
(nie załączone)

Ziemia. Panel ścienny
BU 2382

219 zł
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doświadczenia ze światłem

25 zł

Geometryczny zestaw
IV 7859

Transparentne
Transp
t litery
l
25 zł

Zestaw umożliwia szereg ćwiczeń demonstracyjnych, i zrozumienie różnic między poszczególnymi figurami. Mogą także
stanowić szablony do odrysowywania. Każdy element posiada
nazwę w języku angielskim.
• 17 figur transparentnych; materiał: tworzywo sztuczne;
wym. opakowania: 17cm x 13cm x 4,5cm; wiek: 4+

CM 5114

Zestaw przezroczystych liter do zabaw sensorycznych.
• można używać podczas zajęć z wykorzystaniem paneli świetlnych TG 0837
lub TG 1102
• 26 liter o wys. 5 cm; materiał: tworzywo
sztuczne;
ne; wi
wiek:
ek: 3+

VO 1840
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20 zł

Przezroczyste tabliczki w kolorach podstawowych służą do obserwacji skutków łączenia poszczególnych barw.
• 6 szt., dł. 15 cm, tworzywo sztuczne

AM 0972

34 zł

Pryzmat jest niezbędnymi narzędziem do przeprowadzania doświadczeń fizycznych z zakresu optyki. Używając pryzmatu można badać
rozszczepienie i załamanie światła, całkowite
wewnętrzne odbicie, czy też określić kąt graniczny.
• równoboczny; wym. 2,5 cm x 10 cm

Akrylowe kostki percepcyjne

Świetlny warsztat mechanika
LR 4122

Pryzmat

Wskaźniki barw.
barw Zestaw
42 zł

CM 2608

195 złł

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.

Z t
Zestaw
matematycznych
t
t
h
kształtów

• w zestawie: czarna plansza, półprzezroczysta wiertarka, 2 wiertła, 80 śrub w różnych kolorach,instrukcja
z 12 przykładami
• wym. planszy 23 x 23 cm
• wymagane 3 baterie AAA, nie dołączone do zestawu
• wiek: 3+

Zestaw transparentnych, akrylowych kształtów
oraz sznurków. Idealny do wykorzystania na panelu świetlnym. Wspiera rozwój umiejętności językowych i matematycznych, w zakresie: kształtów i atrybutów, liczeni i sortowania. Umożliwia
dzieciom zabawę w przewlekanie i tworzenie

CM 3095

295 zł

budowli przestrzennych. Wszystko to przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności motorycznych
inspirującej gry twórczej.
• 499 elementów: 30 brył przestrzennych
o wys. ok 5 cm; plastikowy pojemnik
o wym.: 38 x 21 x 19 cm; wiek: 3+

169 zł

Kolorowe kostki, wykonane z przyjemnego
w dotyku tworzywa sztucznego. Doskonałe do
aktywności na panelu świetlnym, zabaw sensorycznych oraz eksperymentowania i odkrywania tajników powstawania czy mieszania barw.
Mogą być używane jak tradycyjne klocki, do
układania oryginalnych budowli.
• 8 kostek w kolorach: czerwony, zielony,
fioletowy, różowy, żółty, pomarańczowy,
niebieski, przezroczysty; wym.: 3,5 x 3,5
x 3,5 cm; wiek: 0+

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Sensoryczne kolorowe kule
Se
CM 2098
C

115 zł

Kule z przezroczystego plastiku, wypełKu
nione fascynującym, wirującym gwiezdym
nio
pyłem.
pył
czerwony, srebrny, złoty, zie• kolory:
k
lony,
niebieski, różowy, fioletowy; śr.
l
6 cm
6,5

Tuby z brokatem. Zestaw
CM 2104

99 zł

Plastikowe tuby, wypełnione przezroczystym płynem z niebieskimi, złotymi
i srebrnymi drobinkami brokatu. Zapewniają fascynujące doznania wzrokowe. Wystarczy potrząsnąć klepsydrą aby obserwować mieniący się
i wirujący brokat. Produkt polecany
szczególnie dla osób mających pro-

blemy z koncentracją, wymagających wyciszenia lub stymulacji
zmysłu wzroku. siebie używając
do tego rąk oraz stąpając po
panelu.
• 3 sztuki; brokat w kolorze:
srebrnym, złotym i niebieskim;
wym.: 14 x 5 cm; wiek: 3+

Klepsydra sensoryczna Jumbo
CM 9209

72 zł

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

Lawa. Panele
sensoryczne
RV 0019

609 zł

Pod
od przezroczystym
pr e oczystym tworzywem
wo ywe kryją
ryją się
różnokolorowe, płynne, oleiste substancje
substanc
zmieniające swoje położenie i mieszająmiesza
ce się ze sobą pod wpływem siły nacisk
nacisku.
Dziecko może obserwować zmieniające
zmieniają
się kolory i przemieszczać je względem
względe

siebie używając do tego rąk
oraz stąpając po panelu.
• zestaw 4 paneli
• wym. jednego 50 x 50 cm
• antypoślizgowy spód

Zestaw klasycznych klepsydr
CM 9207

37 zł

Pękate klepsydry wypełnione kolorowymi bąbelkami.
• wym. 7 x 2,5 cm; 3 szt.

Okrągły panel świetlny
TG 1102
• ø 50 cm x 1 cm wys.
ys.
• 3 poziomy
pozio
jasności
• wiek: 3+

649 zł

Zestaw zygzakowych klepsydr
CM 2090

75 zł

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

zmysł
mysł wzroku
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» Energia kolorowych świateł ma ogromny wpływ na emocje
i zachowanie dzieci. Zmieniające się barwy skupiają uwagę,
dostarczają wyjątkowych wrażeń wizualnych i wprowadzają dzieci w stan wyciszenia i relaksu. 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. «
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699 zł

Nieskończoność. Panel
el
świetlny
RV 0012

699 zł

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.
• wym. 35 x 35 x 13 cm, wiek: 3+

Gwieździste niebo.
Panel świetlny LED
RV 0011

1 949 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

Świetlny jeż
RV 0020

1 309 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
• wym.: 40 – 80 cm; materiał: tworzywo
sztuczne; 1szt.,
• transformator, przewód
• wiek:12 mies.+

zmysł wzroku
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Kula świetlna
CM 5546

399 zł

Wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego, które można użytkować wewnątrz
pomieszczeń jak i na zewnątrz. Idealna
do wykorzystania w nauce sekwencjonowania oraz terapii osób z zaburzeniami
integracji sensorycznej. Kostka świetnie
sprawdzi sie również w przedszkolnych
kącikach emocji. Kula sterowana jest za
pomocą pilota, umożliwiającego wybór
jednego z 16 różnych kolorów lub ustawie-

nia płynnego przechodzenia przez całe
ałe
spektrum odcieni, od chłodnego promieieniowania ultrafioletowego do ciepłej czererwieni. Kolory rozchodzą się równomiernie
nie
w całej kuli.
• ładowanie za pomocą niskonapięciowego zasilacza 5V DC; 8-godzinny
cykl ładowania zapewnia średnio
5-10 godzin użytkowania (w zależności od ustawień programu); urządzenie wodoszczelne (klasa:IP65); obciążenie do 80 kg; śr.: 40cm; wiek: 3+

Podświetlany
any stolik na wodę
i piasek
CM 5561

799 zł

Stolik w formie dużego okrągłego pojemnika do
zabaw sensorycznych. Może być wypełniony
wodą, galaretką, pianką lub półprzezroczystym
materiałem i użytkowany w pomieszczeniu jak i
na świeżym powietrzu. Zapewnia około 10 go

dzin przyjemnych do
ozna
ań
a
ń związanych z eksploeksplo
doznań
racją światła i kolorów. Urządzenie
d
sterowane
jest za pomocą pilota, który umożliwia wybór
16 kolorów w 4 trybach ustawienia ich odcieni.
Solidna ale lekka konstrukcja stolika umożliwia
sprawne przenoszenie między pom
pomieszczeniami. Jest łatwy w czyszczeniu. Idealnie nadaje się
do indywidualnej pracy lub w grupie uczniów.

zasilacza 5V DC;
• ładowanie za pomocą zas
8-godzinny cykl ładowania zapewnia średnio 5-10 godzin użytkowania (w zależności
od ustawienia programu); urządzenie wodoodporne o stopniu ochrony IP65 i klasie
energetycznej A +; wym.: 58 x 80 cm

Włącz wyłącz - tablica
świetlna
TG 0565

499 zł

Tablica manipulacyjna ze światełkami,
które wymagają zastosowania różnych
technik ich uruchomienia. Aby je uaktywnić należy: nacisnąć, przełączyć, obrócić, pociągnąć lub przesunąć odpowiedni włącznik. Dzięki tablicy dziecko może
bezpiecznie sprawdzić działanie „pstryczków” i nauczyć się z nich korzystać. Ćwiczy małą motorykę i przygotowuje się do
codziennych czynności. Panel może być
montowany na ścianie lub używany na
podłodze czy stole.
• wym.: 25 x 80 x 4 cm; wymaga 3
baterii AAA (brak w zestawie).
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1 599 zł

Akcesoria do Sali
światła zestaw
TG 2737

399 zł

Zestaw
p ro d u k t ów
służący do terapii kolorem
i światłem z przeznaczeniem do
sal doświadczania świata. Zestaw
zawiera:
• 1 x Dźwiękoczuła lampka
(lampka posiada 5 białych kul,
osadzonych na metalowych
trzonach, które można formować według własnego pomysłu). Materiał: tworzywo sztuczne, metal; wym.: wys.: 25 cm,
śr. podstawy: 8 cm, śr. kuli:3,8
cm; wymaga 3 baterii AAA 1,5
V (brak w zestawie); wiek: 8+
• 3 x Magiczne gwiazdy (Zmysłowa lampka w kształcie pięcioramiennej gwiazdy, która
emituje światło w trzech kolorach w różnych sekwencjach).
Wykonana z tworzywa sztucznego; silikonowe etui; wymaga
3 baterii AAA (brak w zestawie);
wiek: 3+
• 2 x Świecące włosy (lampka LED,

zmysł wzroku

która emituje przyjemne światło
w różnych kolorach. Zbudowana z elastycznych światłowodów wychodzących z podstawy, wypełnionej kryształkami).
Materiał: tworzywo sztuczne, światłowody polimerowe
w przezrocz ystej osłonie
PVC; wymaga 3 baterii AAA
(brak w zestawie); w ym.:
wys.: 33 cm, śr. podstawy:
8 cm; wiek: 3+; 2x Świecące różdżki (bajkowa lampka
w postaci różdżki, wyposażona w wielobarwne diody
LED, w przezroczystej plastikowej konstrukcji. Posiada
6 funkcji emitowania światła).
Dł.: 37 cm (22 cm uchwyt );
w zestawie 4 baterie AG13;
wiek: 3+
• 2 x Mrugające zwierzątka
(zwierzątka podświetlają się natychmiast po umieszczeniu ich
w wodzie. Mogą być również
aktywowane poprzez dotknięcie
palcem czujnika znajdującego
sie na spodzie zabawki.

Światłowodowa kurtyna
RV 0005

1 599 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 cał-

kowicie bezpieczne dla dzieci. Metalowa
listwa przeznaczona do montażu na ścianie pozwala rozdzielić włókna.
• wys. 2 m , 150 włókien w wiązce

179 zł

Poduszka świetlna
RV 0017

149 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.

Kolumna świetlna

• 2 elem.: poduszka z wewnętrznym
akumulatorem, pilot; wiek: 3+.

Wykonana ze szkła organicznego. Rura podświetlana jest diodami RGB. Produkt jest doskonały do stymulacji wzrokowej
dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

BW 0001

1 799 zł

• platforma w zestawie
• wys.: 170 cm, ø 15 cm; wiek: 6+ m
• pod opieką osoby dorosłej
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Świecące
Św
w
piłki
RV 0018
R

57 zł

Za
Zabawka
sensoryczna, dostarczająca
niezwykłych
nie
e
wrażeń dotykowych i wzrokowych,
kow
w
która może być wykorzystana
w ttechnikach relaksacji i wyciszania. Pokryta
kry
y miękkimi plastycznymi kolcami. Po
uderzeniu
ud
d
o twarde podłoże emituje różno
o
nokolorowe
światło.
• 2 szt., materiał: tworzywo sztuczne;
wiek: 12 mies.+
w

Świetlna
Świe
Św
ietl
t na kostka
kos
ostk
tka
a
CM 5544

499 zł

Sensoryczna kostka emanujaca światłem
w 16 różnych kolorach. Sterowanie funkcjami poprzez pilota (zmiana kolorów, natężenia światła, przycisk włącz/wyłącz),
możliwość zabawy na zewnątrz
• wym. 40 x 40 x 40 cm, wiek: 3+

Aurorarium
EI 0019

89 zł

Aurorarium to urządzenie, wytwarzające
piękne strumienie świetlne, wykorzystując
czerwone, zielone i niebieskie diody LED.
Zestaw naukowy zawiera niezbędne materiały do wykonania eksperymentów,
które odkryją piękno światła naturalnego
i sztucznego oraz bioluminescencji. Załączony przewodnik pozwala zrozumieć
mechanizm działania urządzenia.

Zestaw magicznych
sześcianów
TG 6793

620 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.
• każda kostka wymaga baterii 2xAA
(brak w zestawie);
• zestaw zawiera 4 sześciany (wym.
15x15x15 cm); 8 sześcianów (wym.
7,5x7,5x7,5 cm);

• wymaga 4 baterii o rozmiarze AAA
(brak w zestawie)
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Domek Iglo
NS 2164

2 699 zł

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

Namiot. Kryjówka
BO 0202

115 zł

» Delikatny półmrok
panujący
wewnątrz
domku pozwoli korzystać ze świetlnych
efektów nawet w jasnym pomieszczeniu. «

• srebrny wewnątrz
• wym.110 x 110 x 110 cm, materiał:
poliester

zmysł
zm
mys
y ł wzroku
w ro
wzro
wz
roku
oku
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Domek tunel z zasłonką
Dome
NS 22
2238

599 zł

Pianko
Piankowy
domek w formie zielonego tunelu to d
doskonałe miejsce do zabaw tematycznych
i ruchowych.
ruchow
W razie potrzeb może być również kącikiem
odpoczynku i wyciszenia. Tę odrobinę prywatności zapewodpoczy
nia zasł
zasłonka w postaci kurtyny z dwukolorowych pasów.
Wszystkie elementy domku zostały wykonane z pianki obszytej łatwą do utrzymania w czystości tkaniną PVC. Do bocz-

Ścieżka
Ści
Śc
ieżka z tunelami kom
komplet
omplet
NS 2241

1 999 zł

Kolorowe i atrakcyjne dla dzieci kształtki, które służą
do zabaw, ćwiczeń ogólnorozwojowych, do tworzenia ścieżek i torów przeszkód oraz budowania przestrzennych konstrukcji. Wszystkie elementy wykonano z miękkiej pianki, zapewniającej bezpieczeństwo
użytkowania. Poszczególne moduły zestawu pokryto
tkaniną PVC w różnych kolorach. Stanowią doskonały
element wyposażenia żłobków, przedszkoli, placów
zabaw oraz kącików malucha. Aktywność z piankowymi klockami wpływa na rozwój sprawności ruchowej
i kondycji oraz utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
Ponadto dostarcza dzieciom wielu pozytywnych emocji
i wrażeń z radosnej zabawy.
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• Zestaw zawiera 6 elem.:
elem :
• 1 domek tunel z zasłonką; wym.: 92 x 60 x 74
cm; śr. lusterka: 18 cm; śr. welurowego koła:
27 cm; materiał: skaden w kolorze zielonym,
białym i szarym, żółty welur, tworzywo sztuczne
• 1 domek tunel z lusterkami; wym.: 92 x 60 x
74 cm; śr. lusterka: 18 cm; materiał: skaden
w kolorze niebieskim, białym, tworzywo sztuczne
• 2 materace z lusterkami; wym.: 100 x 5 x 60 cm;
śr. lusterka: 18 cm; materiał: skaden w kolorze:
białym, zielonym, niebieskim; tworzywo sztuczne
• 1 schody; wym.:60 x 40 x 20cm ; materiał: skaden w kolorze: białym, zielonym, niebieskim; tworzywo sztuczne
• 1 rampa; 60 x 40 x 20 cm; materiał: skaden
w kolorze niebieskim

nych zewnętrznych ścian dodano welurowe koło i lusterko.
W ofercie znajduje się również domek w kolorze niebieskim.
W miejsce sensorycznego koła umieszczono drugie lusterko
z tworzywa sztucznego.
• NS2238 wym.: 92 x 60 x 74 cm; śr. lusterka: 18 cm;
śr. welurowego koła: 27 cm; materiał: skaden w kolorze
zielonym, białym i szarym, żółty welur
• NS2239 wym.: 92 x 60 x 74 cm; śr. lusterka: 18 cm;
materiał: skaden w kolorze niebieskim, białym, tworzywo sztuczne

Lusterka z tabliczką
NS 2240

329 zł

Miękki materac z 3 lusterkami w kolorowych obwódkach. Zapewniają wygodną
ą
i bezpieczną aktywność dla najmłodszych..
Oprócz komfortu zabawy, pobudzają
ą
i stymulują zmysł wzroku dziecka. Pokrytyy
białą tkaniną PVC, którą łatwo utrzymaćć
w czystości.
• wym.: 100 x 5 x 60 cm; śr. lusterka:
18 cm; materiał: skaden w kolorze:
białym, zielonym, niebieskim; tworzywo sztuczne

integracja sensoryczna i rehabilitacja

lustra
Lustro logopedyczne duże
NS 3064

319 zł

• wym. 60 x 120 cm

Lusterka z tabliczką
LR 3373

110 zł

Lustrzana piramida

Po jednej stronie bezpieczne plastikowe
lusterka, z drugiej – ścieralna tabliczka.

RV 0006

• 4 szt. wielokrotnego użytku
• śr. 12,5 cm, wys. 22 cm
• wiek 3+

Lusterk
L
ko z uchwytami
h
i
NS 0568

77 zł

• bezpieczne, nietłukące się lusterko
z pleksi
• wym. 35 x 23 cm

zmysł wzroku

999 zł

Pomoc terapeutyczna, która rozbudzi
zmysł wzrokowy dziecka. Produkt stworzono z 3 dwukierunkowych paneli lustrzanych zmontowanych w postaci graniasto-

słupa. Specjalny system łączenia luster
tworzy efekt kalejdoskopu.
• wym: 120x105x57cm; materiał:
szkło, drewno bukowe; wiek: 3+

Soczewki
oczewki kuliste
wklęsłe
klęsł i wypukłe
kł
QH 0056

47 zł

• 2 szt., wypukłe i wklęsłe; regulowana
wysokość; śr. 10 cm
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Panel lustrzany akrylowy
CM 2406

Lustra wypukło-wklęsłe
345 zł

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

CM 8013

45 zł

• 10 dwustronnyc
dwustronnych bezpiecznych i nietłukących się lusterek
wykonanych z plastiku.
• wym. 10 x 10 cm

Srebrne lustrzane kamyki
S
amyki
TG 4238

520 zł

B
Błyszczące
bryły o opływowych
opływowyych kształttach i gładkiej powierzchni. Dz
Działają
ziałają jak
llustro odbijając twarze i faktury otoczenia.
• 20 szt w 4 wielkościach: śr.
ś od 4,5
do 15 cm

Lustrzane dźwięk
dźwiękowe
ękow
owe
e ku
kule
le
CM 2205

Złote lustrzane kamyki
CM 2219

245 zł

Lustrzane kamienie o zaokrąglonym kształcie. Niezwykle lekkie,
kkie,
gładkie i miłe w dotyku, a ich polerowana powierzchnia lustra
ustra
zapewnia lekko zakrzywione i zniekształcone odbicie. Pozwazwalają tworzyć przestrzenne konstrukcje oraz wzory na płaskiej
skiej
powierzchni. Stanowią doskonały materiał do nauki sortowaowania według wielkości. Z powodzeniem mogą być stosowane
ne w
terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

195 zł

Zestaw srebrnych kul ze stali nierdzewnej. Każda z nich posiada inny
rozmiar i inną zawartość, co powoduje, iż dostarczają odmiennych
doznań wzrokowych i dźwiękowych. Są lekkie, gładkie i poręczne do
manipulacji. Błyszcząca powierzchnia lustra zapewnia zniekształcone
odbicia, co fascynuje i bawi dzieci. Szczególnie polecane osobom
z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz małym naukowcom, którzy lubią eksperymentować z dźwiękiem, ruchem i światłem.

Lustro samo
samoprzylepne
HK 0013

75 zł

Samoprzylepne lustro na roli.
• wym. 150 x 58 cm

• 7 srebrnych kul ze stali nierdzewnej o śr.: 5 cm, 6 cm, 7 cm,
8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm
• materiał: stal nierdzewna
• wym. opakowania: 26 x 31,5 x 12,5 cm
• wiek: 0+

• 20 elementów; kolor: złoty; materiał: stal nierdzewna;
wna;
n
śr.: 5 cm, 6,5 cm, 8 cm, 9,5 cm, 11cm, 12,5 cm, 14
1
cm; wiek: 0+
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Lustrzane kl
kloc
klocki
ocki
ki
CM 3376

Lustrzane kształty
139 zł

• 8 drewnianych klocków z akrylowymi
lusterkami
• wym.:14 x 7 x 4 cm; wiek: 12m +

AP 4010

35 zł

Dwustronne lustrzane kształty w arkuszach. Każdy
arkusz składa się z kilku lusterek o różnych kształtach.
• 36 elem.; wym. 8 - 11 cm

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).
• 1 szt., dł. boku 25 cm, wiek: od 1 roku
• wykonana z trwałej tkaniny PCW oraz
elastycznej pianki

– czarno-biała
NS 2115

149 zł

– kolorowa
NS 2103

zmysł wzroku

210 zł
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papier

Papiery sensoryczne
RY 5413

89 zł

Biały karton, który dzięki specjalnej teksturze
stymuluje dziecięcy zmysł dotyku.
• 36 arkuszy z 6 wzorami tłoczenia:
koło, 2 rodzaje kwadratów, ślimak,
2 rodzaje fal; wym. arkusza: 30 x 30
cm; wiek: 3+

Wydrapywanki – Zestaw
klasowy
HS 0024

Karton holograﬁczny kolorowy
CR 7647

16 zł

• 10 szt., wym. A4

69 zł

Wielokolorowe, tekturowe arkusze, pokryte
czarną powłoką, służące do tworzenia tęczowych obrazków. Powstają poprzez zdrapywanie z powierzchni arkusza czarnej powłoki, przy użyciu plastikowego patyczka
lub szpatułki.
• 100 arkuszy o wym. 15 x 12 cm; wiek: 3+

Bły szczą cy pa pier z fak tu rą
FO 3116
• 50 szt., wym. 14 x 14 cm0

FO 0495
• 50 szt., 10 wzorów
• wym. 15 x 15 cm, 80 g/m3
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17 zł

CR 5910

Celofan A4
CR 3391

18 zł

• 48 arkuszy (6 kolorów), format A4

Skóry zwierząt.
Papier bibułkowy

Zestaw czarnych kartek

Kwadraty zwi
zwierzęta
wierz
wi

25 zł

29 zł

• 100 szt. w kolorze czarnym; wym.: A4;
grub.: 230 mic; dostarczane w foliowym
woreczku; wiek: 3+

MC 4840

26 zł

• 10 szt. (8 zwierząt); wym. 35 x 50 cm

integracja sensoryczna i rehabilitacja

farby
Tempera świecąca w
ciemności
RL 0512

30 zł

Farba wodna świecąca w ciemności. Efektt
świecenia zależy od czasu i intensywności naświetlania światłem dziennym lub
sztucznym.
• 250 ml, wiek: 3+

Farby brokatowe
RL 1600

transparentne, najlepiej widoczne
na ciemnych powierzchniach

99 zł

• 6 pojemników po 250 ml

99 zł

10 zł

Gąbki
ki do malowania
EC 0033

Pędzle – mopy ma
małe
łe
10 zł

AP 0432

Mazaki – znikające kolory
17 zł

Zestaw 3 gąbek o różnych teksturach
(pianka, gąbka, siatka).

Mopy-pędzle z piankowymi końcówkami do
uzyskiwania różnorodnych efektów.

• 3 szt.; dł. 9 cm, śr. 3 cm; wiek: 3+

• 4 szt., wys. 9 cm i 4 różnych kształtach.;
wiek 3+

Stemple z fakturą

Pompony tęczowe

AP 0434

37 zł

Stemple służą do wypełniania większych płaszczyzn i tworzenia kompozycji.

HS 0028

RL 3800
• 9 kolorów + 1 korektor

10 zł

Mazaki – magiczne kolory
RL 4180

20 zł

• 10 kolorów + 2 modyfikujące wyjściowe kolory

55 zł

• 200 sztuk
• śr. od 2,5 do 4 cm

• 6 szt. wym. 6 x 6 cm

zmysł wzroku
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zmysł słuchu

Dźwiękowe cylindry

Sześciany akustyczne

AO 0002

295 zł

Dzieci dobierają w pary cylindry (niebieskie i czerwone) wydające dźwięk o tym samym natężeniu bądź układają w kolejności według stopnia natężenia dźwięku.
• 2 pudełka zawierające 6 par drewnianych cylindrów
wypełnionych różnym materiałem

BE 1009

Pamięć dźwiękowa
189 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.

AL 0039

52 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 dźwiękowych, kostka, plansza,
instrukcja i notes; od 5 lat

Karty 5 zmysłów
EU 0001

Puszki dźwiękowe
NS 0427

49 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.

64 zł

4 pary dźwiękowych puszek wykonanych z lakierowanego drewna, co chroni je przed zabrudzeniem. Zadaniem dziecka jest odszukanie
i dobranie do siebie odpowiednich par. Przy każdej puszce zamontowany jest wygodny uchwyt
w postaci czerwonej kulki. Całość umieszczona
została w drewnianej podstawie.

• wym. 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

Celofan. Rolki
CR 3300

42 zł

• wym. 0,51 x 4,5 m; 6 rolek (6 kolorów)

Rejestrator dźwięku. Zestaw
LR 3769

129 zł

Posiadają funkcję rejestracji dźwięku. Nagraj wiadomość głososową, dźwięk lub fragment melodii a następnie odtwarzaj podczas
zas
gier, quizów i zabaw na lekcji. Dzieci będą chętniej zgłaszać
zać
się do odpowiedzi, gdy zamiast tradycyjnego podnoszenia ręki
ęki
będą mogły nacisnąć przycisk i uruchomić zabawny dźwięk.
• 4 szt., śr. 8,9 cm, każdy wymaga 2 baterii AAA (nie
załączone), wiek: 3+

100

integracja
j sensoryczna i rehabilitacja
h bili j

Duża torba z instrumentami
VO 8319

245 zł

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

Mała torba z instrumentami
• zawar tość: tamburyn, tamburyn z membraną,
5 trójkątów (10–20 cm), 2 drewniane marakasy,
duże guiro z tarką, 2 tonbloki (2 tony), tonblok
(1 ton), pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką, para klawesów, shaker metalowy. wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm

NT 1821

82 zł

Zestaw instrumentów muzycznych w plastikowej, zamykanej torbie z uchwytem.

• 9 elem., zawartość: drewniany bębenek o śr.
15 cm, dzwonki dł. 22 cm, plastikowe marakasy wys. 18 cm, trójkąt wys. 10 cm, metalowa
pałeczka do trójkąta dł. 16 cm, 2 drewniane
pałeczki o dł. 20 cm, talerzyki z drewnianą
rączką dł. 25 cm. wym. torby 23 x 7 x 21 cm

Zestaw do rytmiki
Z
NS 0901
N

355 zł

skład:
sk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zmysł słuchu

piłki do rytmiki: 4 szt.
chusty cyrkowe matowe: 3 szt.
chusty cyrkowe neonowe: 3 szt.
kolorowe liny: 5 szt.
muzykalne jajka: 4 szt.
wstęgi gimnastyczne: 6 szt.
tamburyn 21 cm
trójkąty: 2 szt.
dzwonki na drewnianej rączce: 3 szt.
klawesy: 2 pary
bębenek ręczny 25 cm,
pudełko wym. 54 x 38 x 30 cm
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Bębenek Szum oceanu

Tamburyn z membraną
NT 2401

NT 1001

28 zł

Bębenek ręczny duży

30 zł

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

• 5 dzwonków, śr. 21 cm

VO 4181

27 zł

• śr. 25 cm

Marakasy jajka
NT 2201

19 zł

Janczary na pasku

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

NT 3304

20 zł

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

Marakasy drewniane
NT 0100
• wym. 15,2 x 5,3 x 5,3 cm
• 2 szt.; drewniane

23 zł

Deszczo
s
wy kij
NT 1032

Janczary na rękę lub nogę
ę
59 zł

Ciekawy instrument w formie drewnianej tuby wypełnionej zastawkami i koralikami. Poruszanie i przekręcanie kijem wywołuje
odgłosy podobne do dźwięku, jaki wywołują krople deszczu.

PG 7550

21 złł

• 2 szt., dł. po rozłożeniu 26 cm; śr.
dzwonka 2 cm

wym. 24 x 4,5 x 4,5 cm
• wy
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Pojedyncze dzwonki diatoniczne
NT 5920

Stuku
S
Stu
tuku puku 2 w 1

49 zł

CI 3515

8 kolorowych pojedynczych dzwonków, gdzie każdy
kolor odpowiada innemu dźwiękowi gamy.

Dzwonki diatoniczne 12-tonowe
62 złł

Drewniany zestaw muzyczny łączy w sobie funkcjee
tradycyjnego przebijaka i cymbałek.

PG 1800

39 zł

• z pałeczkami, wym. podstawy 29 x 8 cm

• podstawa z cymbałkami, młotek, 3 kolorowe kule
• wym: 29cm x 18,5 cm x 10cm; wiek: 12 m+

Harmonijka klawiszowa
NT 5520

Kalimba
45 zł

• wym. 43 x 8 x 5 cm

Grające tuby
VO 6936

Ptasi gwizd
Ptasi
i d
132 zł

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

NT 1061
• 2 szt., drewniane
• wym. 6 x 6 x 1 cm

NT 6140

49 zł

• wym. 17 x 13 x 3,5 cm

Gwizdki
13
13 zł

PG 7630

16 zł

• 3 szt.
• wym. 4,8 x 7 x 1,8 cm
• 3 różne tony dla każdego

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

zmysł słuchu
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» Muzyka jest jednym z niewerbalnych
sposobów wyrażania osobistych przeżyć i
emocji. Pomaga nawiązać kontakt z dzieckiem autystycznym, wejść w świat osoby niedowidzącej, jak również wyciszyć
dziecko nadpobudliwe czy niespokojne. «

Dzwonki z przyciskiem
VO 8528
• 8 dzwonków diatoniczych

Dzwonki z rączką
165 zł

VO 8535

115 zł

• 8 dzwonków diatonicznych

Flet klasyczny
NT 5600

85 złł

• flet ze szczotką do czyszczenia
• wym. 32 x 3 x 3 cm

Flet prosty
NT 4250

23 zł

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

Flet klasyczny
OV 0100

15 zł

• plastikowy, 4 kolory, 1 szt., dł. 33 cm
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Karty pracy na ﬂet
i do dzwonków
Kar ty pracy są wyjątkowym ułat wieniem dla
nauczycieli prowadzących zaję cia 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 kar tach na dzwonki
i flet prosty są takie same i mają tak że wspólne
oznaczenia, dzięki czemu możliwe jest wspólne
koncer towanie na dwóch instrumentach.

• 24 szt., wym. 11 x 23 cm
• nuty, w kolejności od łatwych do trudnych
• kolory, nazwy dźwięków, numery, chwyty na
flet dla każdej nuty
• kolorowe numery dzwonków
• zapis solmizacyjny do śpiewu

BM 0012

Kolędy na dzwonki
36 zł

Znane melodie na dzwonki
i ﬂet prosty

36 zł

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

Znane melodie na ﬂet prosty
NS 4210

zmysł słuchu

72 złł

W zestawie płyta CD z 24 utworami (akompaniament do
o
gry na dzwonkach) oraz 24 karty pracy.

Kolędy na ﬂet prosty
NS 4209

Muzyka na tęczowych dzwoneczkach
h

NS 4204

45 zł

Kolędy na dzwonki
i ﬂet prosty

45 zł

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)

Znane melodie na dzwonki
NS 4203
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Zabawy z dzwiękiem

Dźwiękowe opowieści
342 347

Zwierzęta. Gra dźwiękowa
LL 1071

Dźwiękowe lotto
58 zł

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

337 143

152 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.
• płyta audio, 5 tablic o wym. 33 x 23 cm, 30 żetonów, liczba
graczy: 1 – 6, wiek: 2+

225 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 kolejność zdarzeń (wym.15 x 12 cm), 1 płyta
CD, 1 podręcznik dla nauczyciela; wiek: 5+

Loteryjki
dźwiękowe

Znajome dźwięki. Gra
LL 1075

58 zł

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

106

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

Dźwięki w domu
PP 8406

80 zł

Dźwięki z otoczenia
PP 8408

80 zł

Dźwięki z zagrody
PP 8607

60 zł

integracja sensoryczna i rehabilitacja

piosenki i słuchowiska
Bajki-grajki na CD
Bajki-Grajki. Kolekcja bajek muzycznych
na płytach CD. Chwila przyjemności dla
dzieci w każdym wieku. Niezwykła war-

tość edukacyjna gdyż słuchacz rozwija
swoją wyobraźnię ćwiczy koncentrację
i wzbogaca słownictwo.

Magiczne słowa z piosenką
dziecięcą
BM 0011

Alicja w krainie czarów
BG 0010

31 zł

BG 0012

31 zł

Kot w Butach
31 zł

BG 0011

29 zł

• 18 ut worów, m.in. piosenki o zdrowym
odży wianiu i higienicznym trybie życia

BG 0009

Pory roku z piosenką dziecięcą

Pory roku z piosenką dziecięcą. Aranżacje

31 zł

29 zł

BM 0006

29 zł

• 16 piosenek, 4 zabawy muzyczne, 3 aranżacje karaoke na wszystkie pory roku i święta

• pio se nki do zabaw wo kalnych oraz wystę pów sce nicznych

Piosenki na każdą okazję

Co słychać? Dźwięki naszego
otoczenia

Przygody Piotrusia Pana
31 zł

BG 0015

31 zł

MF 0002

44 zł

• Śpiewnik dla uczniów szkół podstawowych.
• 140 str., format A4
• CD z piosenekami ze śpiewnika

zmysł słuchu

BM 0007

• 15 piosenek i 15 aranżacji instrumentalnych

BM 0005

Kopciuszek

Piosenki smaczne i zdrowe

Czerwony Kapturek

Chatka Puchatka
BG 0017

32 zł

HR 1064

21 zł

• Arkadiusz Maćkowiak; książeczka z wierszykami, CD z naturalnymi dźwiękami, format A5, 72 strony, oprawa miękka
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Go Sense. Słuch i mowa
HO 0002

Go Sense Pakiet
690 zł

Paki obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci
Pakiet
słuchowej, które obejmują: rozpoznawanie i różnicowanie
słuch
dźwięków (wysokość, siła, kierunek, brzmienie lub elementy
dźw
tematyczne takie jak odgłosy zwierząt, odgłosy sytuacyjne, intema
tonacje), rozpoznawanie sekwencji i rytmów, zapamiętywanie
tona
sekwencji dźwięków. Ćwiczenia obejmują dźwięki tematyczne
sekw
i abs
abstrakcyjne oraz fonemy w izolacji, w sylabach, słowach
i zda
zdaniach. Zestaw zawiera też ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej oraz uwagi skoncentrowanej na bodźcach
chow
słuchowych i umiejętności ich selekcjonowania, a także ćwisłuch
czenia myślenia operacyjnego w zakresie opartym na języku.
czen

HO 0008

3 490 zł

W skład pakietu wchodzą programy:
•
•
•
•
•
•
•

Funkcje wzrokowe
Słuch i mowa
Orientacja w przestrzeni
Myślenie matematyczne
Koncentracja i samokontrola
Koordynacja i grafomotoryka
Ortografia

• Wymaganie
W
systemowe oraz licencja: urządzenie z system
mem
operacyjnym Windows 7 lub nowszym, zaleca się
stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzystania
sto
z dodatkowych zasobów online wymagane jest połączenie
z internetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome,
Firefox lub Edge; bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej umożliwia zainstalowanie oprogramowania na
dowolnej liczbie komputerów należących do placówki.

Percepcja słuchowa, Seria mTalent
LJ 0007

1 950 zł

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej i koncentrację uwagi
opartą na analizatorze słuchowym. Program służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale
także logopedycznych, rewalidacyjnych. Program składa się
z ponad 600 ekranów interaktywnych, 200 kart pracy do
wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej
walizce. Przeznaczony jest dla terapeutów pedagogicznych,
logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem
sprawności w zakresie percepcji słuchowej. Program Percepcja słuchowa to:

autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty,
poradnik metodyczny.
• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS)
w trybie online i offline. Licencja na czas nieokreślony.

• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń
do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia
percepcji słuchowej/ wzrokowej)
• zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów
• materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany
Produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W programie wydzielono następujące działy ćwiczeń multimedialnych: 1. Rozpoznawanie i Pakiet. Percepcja wzrokowo–
różnicowanie dźwięków; 2. Zabawy dźwiękami; 3. Cechy słuchowa. Seria mTalent
dźwięku; 4. Sekwencje i rytmy; 5. Pamięć słuchowa i pole- LJ 0009
2 990 zł
cenia złożone; 6. Analiza słuchowa; 7. Synteza słuchowa;
Pakiet
dwóch
programów:
Percepcja
wzrokowa
(LJ 0008)
8.Słuch fonemowy; 9. Rymy; 10. Zagadki; 11. Koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa. Propozycja uzupełnio- i Percepcja słuchowa (LJ 0007).
na została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji • program Percepcja wzrokowa na stronie 73
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zmysł węchu
i smaku

Buteleczki smaków
AO 2043

109 zł

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

zmysł dotyku

Buteleczki zapachowe
AO 2042

225 zł

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

Klocki Sensoryczne
Klocki dotykowe wykonane są z przyjaznych dla dziecka materiałów, a ze
względu na swój szeroki wachlarz faktur (guma, filc, drewno, materiały futrzane, sznurek, metal, pianka, gąbka)
świetnie nadają się dla uczniów niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz innymi specjalny-

mi potrzebami edukacyjnymi. Poprzezz
dotykanie kolejnych faktur, dzieci mają
ą
możliwość doświadczania zmiennych
h
wrażeń dotykowyoh. Zmienna jest rów-nież temperatura, określonego elemen-tu (metal jest zimniejszy niż gąbka).
• wym. kostki 5 x 5 x 5 cm

Zestaw 4 sztuk
OD 1304

zmysł węchu i smaku

105 zł

Zestaw 6 sztuk
OD 1360

129 zł
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Gr Rozpoznawanie
Gra
nawanie
kształtów
ks
BU 2396

115 zł

• 7 drewnianych kształtów 32 drewniane żetony wym.. 4,5 x 4,5 cm
• 3 bawełniane woreczk
• wiek: 3+

Ruletka z fakturami
DJ 8102

89 zł

Ciekawa forma gry dotykowej dla najmłodszych.

Jeżyki
NS 4104

Karty pracy do Jeżyków
66 zł

• 200 szt.

NS 4104W

30 zł

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm; pudełko

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

Futrzaki

Skóry zwierząt
337 134

Tactiloto
337 133

129 zł

Gra pobudzająca zmysł dotyku.
• 24 kolorowe drewniane formy
o wym. ok. 6,5 cm
• 24 kartonowe fiszki o wym. 7 x 8 cm
• woreczek
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185 zł

Nakładanka dla dzieci polegająca na
dopasowaniu sensorycznych tabliczek do
plansz z tymi samymi elementami tkanin.

GU 3011

82 zł

Puzzle przeznaczone dla najmłodszych. Przedstawiają 4 zwierzątka oraz fakturę ich futerek.
• 4 elementy z podkładką; od 12 miesięcy.

• 6 plansz po 3 zwierzęta
o wym. 28 x 21 cm, 18 tabliczek po 2 z każdej faktury
o wym. 6,5 x 6,5 cm, 1 materiałowy
woreczek
• wiek: 2+

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Domino dotykowe duże
NS 0523

95 zł

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

Memo dotykowe
NS 0486

Maximemo z fakturami

52 zł

10 par d
drewnianych
i
h kkostekk z ffakturami
k
i
różnych materiałów. Zadaniem graczy
jest odnalezienie za pomocą dotyku jak
największej ilości par. Zabawa memo stymuluje receptory znajdujące się w palcach.

D d tk
Dodatkowym
walorem
l
jest zróżnicowanie
i
poszczególnych par kolorem, co stanowi
element samokontroli.
• wym. 9 x 4,3 x 1 cm; 20 elementów
w drewnianej podstawie.

NS 0487

110 zł

Zestaw 8 par tabliczek z fakturami różnych materiałów. Wielkość tabliczki
umożliwia ułożenie całej dłoni małego
dziecka. Zabawa tabliczkami stymuluje

receptory znajdujące się w dłoniach.
Całość umieszczona w drewnianej
podstawie.
• 16 tabliczek o wym. 15 x 11,4 x 1 cm

Tabliczki z fakturami
Memo dotykowe małe
NS 0522

52 zł

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

NS 0894

222 zł

Zadaniem dziecka jest tak dobrać do siebie krążki z fakturami, aby tworzyły pary.
• 10 tabliczek z różnymi fakturami
• wym. 15 x 1 x 15 cm
• śr. pola z teksturą 10 cm

• wym. podstawy 23 x 12 cm

zmysł dotyku
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Kieszonki skarbów
NS 0908

159 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 można wyjmować

Kot w worku. Gra
GR 5110

47 zł

Zadaniem dziecka jest dobranie wylosowanych
żetonów do obrazka na podstawie dotyku.
•
•
•
•

9 dwustronnych plansz o wym. 15 x 15 cm
27 obrazków; 30 pionków, woreczek
instrukcja
y; od 6 lat
1-6 g
graczy;

Sowa Zgadula
NS 1829

159 zł

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

Zaczarowana skrzynia
RV 1011

151 zł

Skrzynia z otworami na dłonie, pobudza
zmysł dotyku i wyobraźnię. Zgadnij, jaki
kształt znajduje się w skrzyni, bez użycia
zmysłu wzroku.
• 16 drewnianych kształtów z podstawkami
• wym. 15,5 x 15,5 x 15,5 cm

Teksturowe wzory
343 000

145 zł

Gra wspierająca rozwój wrażliwości sensorycznej. Uczy
rozpoznawania kształtów i struktur za pomocą wzroku i dotyku.
Zawiera kształty z 4 rodzajami faktur, karty pracy i specjalne
podstawki. Zgodnie z instrukcją obrazkową, wylosowane z woreczka kształty umieszcza się w wyciętym wzorze w podstawce.
• Zawartość gry: 16 kart pracy o wym.: 28 x 8,5 cm;
2 czerwone podstawki plastikowe z 4 wyciętymi wzorami
kształtów ( wym.: 28 x 9,3 cm); 32 plastikowe kształty w
kolorze zielonym o wym.: 6 x 3 x 0,3 cm, w 4 strukturach
(paski, małe kropki, duże kropki, kratka); 1 granatowy woreczek z tkaniny; 1 podręcznik edukacyjny; wym. pudełka:
34,4 x 24 x 4,5 cm; 1-2 graczy; wiek: 3+
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Poduszeczki z fakturą
ą
LR 3049

Kostki owocowe
110 zł

Małe poduszeczki, uszyte z różnych materiałów o charakterystycznych fakturach. Poduszeczki można identyfikować
angażując tylko zmysł dotyku i na tej podstawie określać ich
cechy. Dzięki temu, że z każdego materiału wykonano po 2
poduszeczki, możliwa jest też zabawa w odnajdywanie par.
• 20 poduszek o wym. 7 x 7 cm i o 10 różnych fakturach
woreczek o wym. 26 x 17 cm; wiek 3+

NS 2116

Sensoryczne ﬁgury
199 zł

NS 2071

50 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.

Ko l o rowe
wo re c zki
s e ns o r yc z n e
o
różnych kształtach geometrycznych i fakturach,
z wypełnieniem w postaci plastikowych kuleczek.

• 6 szt. z pianki pokry tej miękką tkaniną frot te; wym. dł.
boku 15 cm; zdejmowane pokrycie można prać w pralce w temp. do 40 st. C.; od 6 mies.

• 6 woreczków w 6 kolorach i kształtach; wym. ok. 15
cm; granatowy worek o wym.: 21 x 25,5 cm

Poduszeczki sensoryczne

Jeż Oskar

49 zł
Kostka fakturowa
NS 2142

zmysł dotyku

49 zł

NS 2129

59 zł

Sensoryczna kostka piankowa z różnymi fakturami
na każdej ścianie.

Miękkie poduszeczki sensoryczne w kształcie koła, trójkąta,
prostokąta i kwadratu. Żywe kolory przyciągają uwagę dzieci
a szeleszczący dźwięk zachęca do zabawy.

• dzianinowe futerko, gładki
skaden, skaden z fakturą,
drelich, polar, kordura;
• 1 szt., wym. boku 20 cm

• wys. trójkąta 30 cm, śr. koła 30 cm, wym. kwadratu
30 x 30 cm, wym. prostokąta 40 x 28 cm; wypełnienie
z granulatu styropianowego, pokrowiec z frotte strzyżonej, dzięki wszytemu suwakowi można zdjąć na czas
prania w 40 °C, 2 kg

BU 2045

449 zł

Wielki Jeż Oskar jest miły w dotyku i może pełnić rolę grupowej maskotki. Dzięki niemu dzieci uczą się kolorów i ćwiczą
umiejętność współpracy. Kolorowe elementy do przyczepiania
rozwijają sprawność motoryczną. Oskar zachęca dzieci do zabaw ruchowych, wykazania się refleksem i spostrzegawczością.
Rzut kostką decyduje, jaki kolor kolca ma być przymocowany
do grzbietu jeża.
• 1 jeż ø 66,5 × 31 cm; 13 kolców; 1 kostka
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Tablica chmurka
NS 0332

129 zł

• wym. 83 x 52 cm
• ptaszki sprzedawane osobno

129 zł
49 zł

Sensoryczny
Sens
oryczny meteor
me
ete
teor
or
CM 4056

99 złł

D
Duża
sensoryczna piłka z otworami na mniejsze piłeczki. Każdy element zestawu wykonano w innym
kolorze i pokryto inną teksturą. Podczas zabawy
użytkownik angażuje wyobraźnię oraz zmysł wzroku
i dotyku, ćwicząc koordynację ręka-oko.
• 7 piłek: czerwona o śr.: 18,5 cm, 6 o śr.:
6 cm, w kolorach: niebieska, zielono - żółta,
2 żółte, pomarańczowo - fioletowa, fioletowa;
wiek: 6 m-cy+

Gołąbek
NS 0333

Sikorka
49 zł

NS 0335

• wym. 21 x 20,5 cm

Gil

49 zł

NS 0334

• wym. 17 x 20 cm

49 zł

• wym. 21 x 18 cm

chmurka i staw
Tablice z rzepami przeznaczone do zamieszczenia aplikacji sensorycznych.
Każda aplikacja posiada element tkaniny o innej fakturze, dostarczający
odmiennych wrażeń sensorycznych.

Tablica staw
NS 0327

99 zł

• wym. 90 x 45 cm
• zwierzątka sprzedawane osobno

99 zł

Piłki sensoryczne o różnych kształtach
CM 2448

129 zł

Zestaw miękkich, wypełnionych powietrzem piłek o odpowiednim rozmiarze dla maluchów. Każdy element posiada inny kolor
oraz fakturę, a wszystko po to aby stymulować zmysły dziecka. Poprzez dotykanie zróżnicowanej faktury, dziecko rozwija
zdolności poznawcze oraz integrację sensoryczną. Zabawki
posiadają wyraźną teksturę, która umożliwia wykonywanie
wzorów na piasku lub na papierze przy użyciu farb.
• 6 piłek o śr. 11 cm w kolorze: zielonym, żółtym, białym,
pomarańczowym, niebieskim, różowy; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+
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49 zł
Kaczka
NS 0329

Ślimak
49 zł

• wym. 22 x 23 cm

Rybka
NS 0328
• wym. 22 x 16,5 cm

49 zł

39 zł

NS 0331

39 zł

• wym. 17 x 14 cm

Żabka
NS 0330

39 zł

• wym. 17 x 23 cm

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Dżungla. Tablica manipulacyjna
NS 0893

Łąka. Tablica manipulacyjna
595 zł

Tablica Dżungla z sensorycznymi elementami: małpka z puchatym brzuszkiem, lew z grzywą, skóra słonia, kora drzewa, ziarnista ziemia.
• wym. 119 x 76,5 cm

zmysł
y dotyku
y

NS 1260

595 zł

Na tablicy znajdują się różne zwierzątka i rośliny których poszczególne fragmenty wypełnione są różnej struktury fakturami
np. sztuczna trawa, ekoskóra itp.
• wym. 118 x 3,5 x 75; mocowane do ściany
• pły ta MDF 12 mm, laminowana w technologi nadruku UV
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Szlaczki fakturowe

Tabliczki fakturowe

Tabliczki z fakturowym wzorem 3D do ćwiczeń grafomotorycznych. Dziecko wodząc
palcem po szorstkim wzorze aktywizuje
zmysł dotyku, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, poznaje formy geometryczne
i uczy się koncentracji.

Dwa zestawy tabliczek z teksturowanym
nadrukiem 3D przedstawiające przedmioty domowe oraz rzeczy związane z podróżą. Dziecko wodząc palcem po szorstkim
wzorze, poznaje kształt poszczególnych
obrazków, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową oraz aktywizuje zmysł dotyku.
Tabliczki mogą być używana jako pomoc
dla dzieci niewidomych i niedowidzących.

Symbole
NS 0900

182 zł

• 10 tabliczek z płyty MDF; wym. 25
x 25 cm; gr. 1,2 cm

• 8 tabliczek w zestawie, wym. 12,5
x 12,5 cm, gr. 1,3 cm, wykonane z
MDF 1,2 cm

Puzzle
NS 0899

182 zł

Wzory na tabliczkach można łączyć ze
sobą na zasadzie puzzli, tworząc ze wszystkich płytek jeden długi szlaczek.
• 10 tabliczek z płyty MDF; wym. 25
x 25 cm; gr. 1,2 cm

Teksturowe szlaczki
343 011

129 zł

Tablice do nauki właściwego kierunku pisania oraz utrwalania w
pamięci znaków graficznych poprzez angażowanie zmysłu dotyku i wzroku. Panele zawierają formy graficzne w postaci: kół,
kwadratów, trójkątów, pętli, spirali i szlaczków literopodobnych.
• 12 tablic o wym.: 29,7 x 21 cm; materiał odporny na
rozdarcia; wiek:3+
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Domino dotykowe faktur
i form
IV 0520

72 zł

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

Dom
NS 9179

Podróże
149 zł

Zestaw 8 tabliczek przedstawiających przedmioty domowe.

NS 9181

149 zł

Zestaw 8 tabliczek tematycznie
związanych z podróżą.

Formy dotykowe
337 037

Układanka sensoryczna
NS 3043

58 zł

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

149 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

integracja sensoryczna i rehabilitacja

shape 4 mind
Klocki SHAPE4MIND wspomagają naukę czytania i pisania poprzez
zabawę i aktywność sensoryczną. Integracja wrażeń wzrokowych, słuchowych i motorycznych sprzyja skutecznemu poznawaniu liter. Dzieci
mogą układać i odczytywać różne wyrazy, ćwiczyć pamięć i doskonalić koncentrację. Zabawa literkami kształtuje i poszerza możliwości
rozwijającego się mózgu związane z postrzeganiem przestrzennym
i polisensorycznym (wielozmysłowym), a także rozwija zmysł dotyku
i usprawnia dłonie oraz palce, co ma ogromne znaczenie w czasie
nauki pisania.
• umożliwia naukę liter (także ortografii i wymowy) w atmosferze zabawy
• wzbogaca wyobraźnię (np. odgadywanie brakującej litery w ułożonym słowie)
• ćwiczy pamięć (zabawy typu memory)

• rozwija kreatywność (np. wymyślanie słów rozpoczynających się
od danej litery)
• uczy pracy w zespole (np. wspólne układnie krzyżówki)
• wzmacnia więzi między dzieckiem i opiekunem (np. zabawa kto
pierwszy rozpozna dotykiem swoje litery)
• jest znakomitą pomocą dla osób niedowidzących.
• zestaw zawiera pełny polski alfabet
• wykonane z trwałego i bezpiecznego materiału ABS
• wypukłe, wyraźnie wyczuwalne dotykiem litery
• każdy klocek posiada wypukłą kropkę, umożliwiającą prawidłowe
ułożenie litery w przestrzeni
• wymiary 5 x 5 cm pozwalają dzieciom na wygodne trzymanie, obracanie i łączenie poszczególnych elementów w wyrazy
• klocki posiadają atest bezpieczeństwa

Litery sensoryczne. Karty
PP 9067

86 zł

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

Cyfry dotykowe
NS 3108

Małe litery polskie
GL 0001

Wielkie litery polskie
135 zł

GL 0003

• 156 el. zawierających małe litery:
• bawełniany woreczek umożliwia
losowanie liter; instrukcja

135 zł

• 156 elem. zawierających wielkie litery:
• bawełniany woreczek umożliwia
losowanie liter; instrukcja

czerwone samogłoski

alfabet dotykowy

35 liter w zestawie

Tabliczki z fakturowymi literkami 3D do ćwiczeń grafomotorycznych. Dziecko wodząc palcem po szorstkim
wzorze poznaje kształty liter, ćwiczy koordynację wrokowo-ruchową oraz aktywizuje zmysł dotyku. Wzór ma
wyraźną fakturę i jest bardzo trwały.

niebieskie spółgłoski
czcionka elementarzowa

105 złł

Tabliczki z piaskowymi cyframi.
• 10 tabliczek, cyfry od 0 do 9
• wym. 8 x 1,2 x 10 cm
• wiek 3+

• wym. tabliczki : 8 x 10 cm; szer. nadruku: 0,5 cm
• 35 liter w zestawie, czcionka elementarzowa

– małe litery
NS 3106

299 zł

– wielkie litery
NS 3107

310 zł

karty pracy dla nauczyciela
i ucznia dostępne pod adresem
www.nowaszkola.com

zmysł dotyku
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Piaskownica
BE 1022

Grzebienie malarskie
475 zł

Piaskownica z przezroczystym dnem z bezbiecznego szkła ESG, co umożliwia podkładanie różnego kolorowego tła lub własnych rysunków.

IV 1850

16 zł

Grzebienie do tworzenia śladów na papierze lub piasku.
• 4 szt.; wym. 15 x 7 cm

• grabki i listwa wyrównująca oraz 1 kg białego piasku.
• wym. piaskownicy 65 x 60 x 4 cm

Piasek do piaskownicy
BE 0002

10 zł

• 1 kg; biały

Akcesoria do piaskownicy
BE 1023

240 zł

• 4 podstawki pod piaskownicę (wys.
10 cm); wycieraczka z rączką (dł. pióra
21 cm); piłeczka jeżyk (śr. 6 cm); rurka
z pleksi (dł. 21 cm i śr. 2 8 cm) z otworem
na piasek; 2 drewniane biedronki magnetyczne (dł. 3 5 cm) z dwoma magnetycznymi rączkami (dł. 7 cm).

Foremki.
Zwierzęta egzotyczne
AP 0750

13 zł

Foremki. Boże
Narodzenie
AP 0031

Foremki.
Zwierzęta gospodarskie
13 zł

AP 0251

15 zł

• 6 szt. wym. 8,6 x 6,7 cm

• 6 szt. wym. 8,6 x 5,6 cm

• 6 szt. wym. 8,6 x 6,7 cm

Kółka gładkie

Kółka wzorki

Narzędzia drewniane

Piasek kinetyczny
OD 1503

107 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.
• skład: 98% piasek, 2% polimer nadający
plastyczność; waga 2,5 kg
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AP 0356

13 zł

• 3 szt. do wyczerpania zapasów

AP 0357
• 3 szt.

13 zł

AP 0736

40 zł

• 12 elementów
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Farby sensoryczne
Farby do malowania palcami
NS 0805

35 zł

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

Zestaw do malowania
palcami
RL 0738

139 zł

• 6 pojemników 1l
• w tekturowym pudełku z uchwytami

• 6 pudełek po 100 ml

Farby sensoryczne
RL 3000

87 zł

Farby fakturowe do malowania palcami po powierzchni papieru. Zawierają drobne ziarenka, wpływające na zmysł dotyku.
• 6 kolorów x 200 ml; wys. pudełka 6 5 cm; śr. 7 cm

Bezpieczne dla dzieci
od 2. roku życia!

Tempery dla malucha
RL 0940

45 złł

Zestaw temper w 4 podstawowych kolorach. Farby nadają
się do malowania pędzlem, jak i palcami. Bezpieczne dla
maluszków, łatwo zmywalne.
• 4 szt. po 150 ml., bezglutenowe, wiek 2+

zmysł dotyku
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Rolki do malowania i wytłaczania 1
AP 0874

26 zł

Rolki do malowania i wytłaczania 2
AP 0875

26 zł

Rolki z wypustkami i żłobieniami do malowania i odciskania wzorów w masie plastycznej.

Rolki z wypustkami i żłobieniami do malowania i odciskania wzorów w masie plastycznej.

• 3 szt.; ø rolki: 4,5 cm;

• 3 szt.; ø rolki: 4,5 cm;

Gumowe stemple na palce
AP 0848

19 zł

Zestaw składa się z 8, okrągłych, gumowych stempli
o średnicy 3 cm, które można zakładać na paluszki.
Przy wykorzystaniu farb uzyskuje się następujące faktury: okręgi, paski, romby, linie faliste, splatane linie, kropki,
gwiazdki, kwiatek
• 8 elem. w kolorach: czerwony i żółty
• ø stempla: 3 cm, gr. wzoru: 0,25 cm

Stemple świetnie nadają się również do odciskania,
wycinania wzorów i różnych form w masach
plastycznych. Pomagają kreować niezwykłe kształty,
które można łączyć w fascynujące kompozycje.

Gumowe stemple na dłoń
AP 0861

22 zł

Zestaw kolorowych stempli o teksturze: małe i regularne
kropki, nieregularne małe i duże kropki, splątane linie oraz
gwiazdki. Każdy z nich posiada wygodny pasek, który
zapewnia stabilny uchwyt w dłoni dziecka.
• 4 elem.; ø stempla: 6 cm, grub. stempla: 7 cm
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Kulki sensoryczne do masy i farby
AP 2416

32 zł

Zestaw kulek o różnych teksturach: gwiazdki, okręgi, linie
oraz kropki. Idealne do tworzenia wzorów w ciastolinie,
glinie i za pomocą farby.
• 4 szt.; ø 6 cm

integracja sensoryczna i rehabilitacja

plastelina
•
•
•
•

do lepienia, rozcierania i odciskania wzorów
nie klei się do rąk
intensywne kolory
miękka i plastyczna

12 kolorów
TM 2050

6 kolorów
9 zł

• 12 szt. po 1 wałeczku z koloru

zestaw klasowy 2,4 kg

Zestaw klasowy
TM 2011

46 zł

Sizal z brokatem
FO 8704
• 5 sztywnych arkuszy
• wym. 33 x 23 cm
• gramatura 135g/m2

TM 2015

4 zł

• 6 szt. po 1 wałeczku z koloru

19 zł

Flizelina ze złotą nitką
FO 0409

20 zł

• 10 miękkich arkuszy
• wym. 33 x 23 cm

• 12 kolorów po 15 wałeczków, 2,4 kg

zmysł dotyku
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Mata rehabilitacyjna
NS 0553

135 zł

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

Mata rehabilitacyjna
z kieszeniami
NS 0949

Chodniczek faktur Jumbo
105 zł

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

NS 0488

Mata Noppex
189 zł

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

TB 0041

519 zł

Doskonała do fizykoterapii i ćwiczeń psychoruchowych. Wypustki pokrywające powierzchnię maty stymulują krążenie krwi i pobudzają receptory dotyku.
• wym. 60 x 120 cm, waga 4 kg

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

Mata 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.

Kolorowa ścieżka wałków
WP 0006

Mata Mini Jeżyk
MD 0004
• 30 x 33 cm
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Mata Jeżyk
42 zł

MD 0003
• 100 x 30 cm

89 zł

217 zł

Plastikowe szczebelki masują ciało i pomagają
w rozwoju zmysły dotyku. Ścieżkę można łatwo
zwinąć w rolkę, co ułatwia przechowywanie.
• 1 szt.; kolor wybierany losowo; wym. 148 x
36 x 3 cm; wiek: 2+
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Dotykowe krążki
JG 2117

310 zł

Duże i małe krążki o różnych fakturach i kolorach.
Miłe w dotyku pobudzają dzieci do rozpoznawania
faktur ręką i nogą.
• 5 małych krążków z kauczuku o śr. 11 cm; 5
dużych o śr. 27 cm

Szczudła sensoryczne
US 0271

55 zł

• posiadają wypustki na rączkach oraz półkulach.
• kule o śr. 13 cm, wys. 7 cm
• wys. całkowita 80 cm

Półkule
ółkule sensoryczne
LC 8089

142 zł

Mogą być napełniane powietrzem do odpowiedniej twardości. Atutem są wypustki sensoryczne pobudzające dotyk
i wspomagające ćwiczenia korekcji stóp. Mogą służyć
jako pachołki.
• tworzywo sztuczne, śr. 16 cm, wys. 8 cm, 6 szt. w różnych kolorach

Półkula sensoryczna 25 cm
US 0450

48 zł

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

Kolorowe kamyki
yki
WP 0008

Miękki spodek
479 zł

VO 3188

Mega dysk sensoryczny
24 zł

Dziecko wyczuwa stopą fakturę podłoża, stymulując
rozwój zmysłu dotyku. Można obracać górną część
niezależnie od dolnej.

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

• 6 szt., po 2 szt. żółtego (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+

• śr. 21 cm, 95 g

zmysł dotyku

US 0508

Dysk sensoryczny
115 zł

Idealny do stymulacji całego ciała oraz do ćwiczeń równowagi i koordynacji. Znajduje również
zastosowanie w masażu stóp. Przeznaczony do
ćwiczeń w pozycjach klęczących, stojących, leżących i siedzących. Dysk po obu stronach pokryty
jest miękkimi wypustkami sensorycznymi.

LG 0684

50 złł

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.
• ø 20 cm

• śr. 60 cm; kolor: niebieski
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99

zł

Piłki z wypustkami trójkąty
US 0073

99 zł

Zestaw 6 gumowych winylowych piłek z wypustkami
do samodzielnego nadmuchania.
kolorach,
wym.
25
• 6 sszt.,
zzt.t., w 6 kol
olo
ora
ra
ach,
ch,
ch
h, wy
ym.
m. ø 2
5 cm.
cm.
m

Zestaw piłeczek sensorycznych
h
NS 2068

112 zł

• zestaw 10 sensorycznych piłeczek w worku: 3 piankowe,
2 pajączki, 2 z wypustkami, cyrkowa, sześcian oraz z kuleczkami.

Piłka rehabilitacyjna 28 cm
LC 9752

49 zł

US 0064

Piłka z wypustkami misie
39 zł

Miękka, piankowa sensoryczna piłka z wyraźnie wyczuwalną fakturą.

• 28 cm; 1 szt.

19

Piankowa
wa p
piłka
iłka
ka
sensoryczna

zł

• 1 szt.; ø 18 cm

US 0025

14 zł

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

Ze
Zestaw
kształtów sensorycznych
w woreczku
Piłeczki z dzwonkami. Zestaw
US 0006

19 zł

• 2 szt. o śr. 9,3 cm i 2 szt. o śr. 7,3 cm;
dzwoneczek w dwóch piłeczkach
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Sensoryczne dłonie
US 0266
• 1 para, dł. 17 cm

US 0509

Sensoryczne stopy
17 zł

US 0267
• 1 para, dł. 20 cm

17 zł

79 zł

Tekstury poszczególnych elementów dostarczają różnych wrażeń dotykowych, usprawniają precyzję ruchów dłoni i palców
oraz pobudzają receptory czuciowe.
• 12 kształtów w nylonowym woreczku; wiek:3+

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Owocowe piłeczki
O
ił ki sensoryczne
US 0022

50 zł

Zestaw 3 sensorycznych piłeczek w kształcie
owoców.
• jabłko - wypełnienie granulki; gruszka - wypełnienie kulki; pomarańcza - wypełnienie
piasek., 3 szt.; ø ok. 8 cm

Sensoryczna piłeczka Sześcian
S
US 0478

33 zł

Piłeczka Pajączek 5 cm
VO 3256

Piłeczka z 6 wypustkami, które sprawiają, że
odbija się w różnych kierunkach. Wypełniona
plastikowymi podłużnymi koralikami.

Kolczasta piłeczka z koralikami
11 zł

Piłeczka Pajączek 11 cm
VO 3274

31 zł

• śr. 10 cm

US 0011

23 zł

Transparentna sensoryczna piłeczka z koralikami i wypustkami.

Piłka z koralikami
US 0223

17 zł

• przezroczysta gumowa miękka piłka; śr. 7 cm

• 1 szt.; ø 10 cm

Sensoryczne bryły
CM 4054

65 zł

Duże, kolorowe, sensoryczne kształty 3D z miękką
powierzchnią, o podwyższonej teksturze. Idealne
do pierwszych doświadczeń sensorycznych i dla
małych dzieci, do odkrywania cech figur przestrzennych.
• 3 kształty: niebieska kula o śr.: 8,5 cm, żółty sześcian o wym.: 7 x 7 x 7cm, czerwony
ostrosłup o podstawie czworokąta o wym.:
7,2 x 7,2 x 8,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+

Sensoryczne koła
CM 5451

29 zł

229 zł

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.

Kształty geometryczne żelowe

• 10 szt. w dwóch rozmiarach
• śr. 35 cm i 8 cm

• 12 elementów o wymiarach ok.15 x 15 cm
• materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+

zmysł dotyku

TG 0019

132 zł

Sensoryczne kształty, wypełnione przezroczystym żelem z zatopionymi drobinkami brokatu.

Ster sensoryczny
US 0293

29 zł

• kuleczki wewnątrz, które można przesuwać; śr. 27 cm

Ślimak. Sensoryczny labirynt
Ś
US 0498

35 zł

Miękki, sensoryczny ślimak, którego muszla pełni
funkcję labiryntu. Pomiędzy dwiema warstwami
tkaniny umieszczono dwie kulki, które należy
przemieszczać przesuwając je w palcach.
• 1 szt.; ø 24 cm, 2 kulki; materiał: welur;
wiek: 0+
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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.

Przezroczyste piłeczki z kolcami
US 0044

50 zł

• śr.
ś 15 cm; 6 szt. (zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona, różowa, niebieska)
w

15 zł

21 zł

Miękka piłeczka do masażu
ż
LG 1208

10 zł

• śr. 8 cm

LG 1210
• śr. 10 cm

LG 1212

15 zł

• śr. 12 cm

12 zł

LG 1218

24 zł

Sensoryczna piłeczka metaliczna
FI 0052

15 zł

• śr. 17,5 cm; 1 szt.; kolor wybierany losowo

Piramidka. Piłka z kolcami
US 0335
• śr. 16 cm; 1 szt.

Wałek do masażu
21 zł

LG 1202

16 zł

• śr. 6 cm, dł. 15 cm

• śr. 18 cm

Wałki do masażu cienkie 2szt
US 0261

Piłeczki do masażu. Zestaw
LG 1201

25 zł

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

Do masażu, rehabilitacji i integracji sensorycznej.
Podłużny kształt wałka zapewnia lepsze doznania
sensoryczne na różnych częściach ciała. Pozwala obniżać napięcie mięśniowe i eliminować ból.
Miękkie wypustki, pokrywające powierzchnię wałka
pobudzają receptory czuciowe i układ krążenia
• śr. 3,5 cm; dł. 11 cm; 2 szt.

Kolczasta piłka do rugby
US 0059

12 zł

• śr. 24 cm; 1 szt.

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Półkula
ółk l z wypustkami
tk
i

Ringo z koralikami

US 0055

69 zł

US 0033

• 1 szt.; ø 32 cm; wymaga pompowania

119

18 zł

• 1 szt.; ø 18 cm; materiał: guma
• kolor wybierany losowo

zł

Piłka z wypustkami 40 cm
LG 1240

Wałek sensoryczny
44 zł

Półkule sensoryczne małe
US 0451

LG 0450

99 zł

Rehabilitacyjne małe wypustki na powierzchni
pobudzają zmysł dotyku.
• dł. 90 cm; ø 55 cm
• do samodzielnego napompowania

119 zł

• 4 szt., ø 9 cm
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Ściskacz
i k
sensoryczny
WP 0017

73 zł

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

Ring kolczasty Huberta
LC 9749

Piłka z kolcami 85 cm
16 zł

LG 0285

Piłka z kolcami 65 cm
88 zł

LG 0265

55 zł

• 1 szt.; ø 17 cm; różne kolory

• ø 6,5 cm, 6 szt.; 3 stopnie twardości

zmysł dotyku
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Kołderka obciążeniowa S jeżyki
NS 2254

229 zł

• rozmiar S; wym.: 60 x 100 cm; pikowana; obciążenie: 1,5 kg; materiał: Minky w kolorze szarym,
tkanina bawełniana wzór w jeżyki

pomoce
obciążeniowe

Kołderka obciążeniowa M kotwice
NS 2255

329 zł

• rozmiar M; o wym.: 90 x 120 cm; pikowana, obciążenie: 3 kg; materiał: Minky
w kolorze granatowym, tkanina bawełniana wzór
w kotwice

Kołderka obciążeniowa L misie
NS 2256

419 zł

• rozmiar L; o wym.: 100 x 150 cm, pikowana, obciążenie: 4 kg; materiał: Minky
w kolorze turkusowym, tkanina bawełniana wzór
w misie

Kołderka
ka pikowana, wykonana
z pluszowej
wej tkaniny Minky i bawełny
z kolorowym
owym motywem. Tłoczony
polar dostarcza
ostarcza miłych doznań,
wycisza
a i pomaga zasnąć.

Proponowane produkty stanowią specjalistyczne pomoce
przeznaczone do terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami
integracji sensorycznej. Wywierają delikatny nacisk na ciało
i stymulują układ przedsionkowo-proprioceptywny, który
odpowiada za czucie głębokie. Receptory tego układu
umiejscowione są w mięśniach oraz ścięgnach i informują
w jaki sposób ułożone jest nasze ciało lub poszczególne jego części. Stymulowanie proprioreceptorów rozluźnia, uspokaja i zwiększa świadomość ciała poprawiając
skupienie oraz koncentrację oraz ogranicza zachowania
autostymulacyjne a także pomaga niwelować uczucie lęku,
niepokoju i niepewności.
• wykonane z tkanin wyróżniających się jakością, kolorystyką i wzronictwem. Wypełnione bezpiecznym granulatem
szklanym o wadze dostosowanej do wagi użytkownika.
3 zestawy kolorystyczne w 3 rozmiarach (kolor odpowiada rozmiarowi). Wszystkie produkty można prać w
pralce w 30°C z lekkim wirowaniem, bez konieczności
wyjmowania wypełnienia.
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Kamizelki w
wykonane z tłoczonego polaru Minky oraz tkaniny
bawełnianej z przyjaznymi dla dziecka motywami. Zastosowane
bawełniane
klamry zabezpieczają
zabe
przed przesuwaniem się kamizelki podczas
użytkowania, a klamry ułatwiają zakładanie i zdejmowanie.
użytkowani

Kamizelka obciążeniowa S jeżyki
NS 2251

165 zł

• rozmiar S; wzrost 110 - 125 cm, ob. kl. piersiowej: 50cm, obciążenie: 2,1 kg; materiał: Minky w kolorze szarym, tkanina bawełniana wzór w jeżyki; 4 klamry
w kolorze białym

Kamizelka obciążeniowa M
kotwice
NS 2252

210 zł

• rozmiar M; wzrost 125 - 140 cm, ob. kl. piersiowej: 60 cm, obciążenie: 2,8 kg; materiał: Minky w kolorze granatowym, tkanina bawełniana
wzór w kotwice; 4 klamry w kolorze białym

Kamizelka obciążeniowa L misie
NS 2253

265 zł

• rozmiar L; wzrost 140 - 155 cm, ob. kl. piersiowej: 70 cm, obciążenie: 3,6 kg; materiał:
Minky w kolorze turkusowym, tkanina bawełniana wzór w misie; 4 klamry w kolorze białym

Kołnierz wykonany z tłoczonego polaru Minky oraz tkaniny bawełnianej z nadrukiem.
Dla wygody użytkowania zastosowano plastikową klamrę,
która ułat wia założenie
i zdjęcie kołnierza.

Kołnierz obciążeniowy S jeżyki
NS 2248

145 zł

• rozmiar S; wzrost: 110 - 125 cm; obciążenie:
0,8 kg; materiał: Minky w kolorze szarym,
tkanina bawełniana wzór w jeżyki; klamra
w kolorze białym

zmysł dotyku

Kołnierz obciążeniowy M
kotwice
NS 2249

Kołnierz obciążeniowy L misie
165 zł

• rozmiar M; wzrost: 125 - 140 cm; obciążenie: 1 kg;
materiał: Minky w kolorze granatowym, tkanina
bawełniana wzór w kotwice; klamra w kolorze białym

NS 2250

195 zł

• rozmiar L; wzrost: 140 - 155 cm; obciążenie:
1,2 kg; materiał: Minky w kolorze turkusowym, tkanina bawełniana wzór w misie; klamra
w kolorze białym
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899 zł

Duszek.
zek Worek rozciągliwy
rozc
cią
ągl
g iwy
Ściskający fotelik
NS 2174

310 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+

IP 0222

Kajak terapeutyczny
NS 2173

899 zł

Stosowany w celu stymulacji układu prioreceptywnego dziecka. Wspomaga wykształcenie lepszej świadomości czucia własnego
ciała, co ma szczególne znaczenie dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju takimi jak autyzm.
Dzięki naciskowi, jaki kajak wywiera na ciało
dziecka, możliwe jest ograniczenie zachowań

autostymulacyjnych, a w efekcie polepszenie
koncentracji oraz wykształcenie lepszej koordynacji ruchowej. Do uzytku pod nadzorem
osoby dorosłej.
• 56 x 170 x 49 cm
• wiek: 4+

155 zł

Produkt stosowany w celu stymulacji układu prioreceptywnego
dziecka. Regularne stosowanie duszka pozwala dziecku na wykształcenie lepszej świadomości czucia własnego ciała, co ma szczególne znaczenie dla maluchów z zaburzeniami rozwoju takimi jak
autyzm. Dzięki mocnemu naciskowi, jaki worek wywiera na ciało,
możliwe jest ograniczenie zachowań autostymulacyjnych u dziecka,
a w efekcie polepszenie jego koncentracji oraz wykształcenie
lepszej koordynacji ruchowej.
• wym.: 120 x 68 cm

Rękawice do masażu
z fakturami 6 szt
NS 2232

272 zł

Rękawice sensoryczne to pomoc terapeutyczna do zabaw, masowania oraz stosowania w celu stymulacji układu dotykowego i proprioceptywnego. Dzięki różnym fakturom, rękawice dostarczają innych
doznań dotykowych. Ich różnorodność kolorystyczna pozwala stymulować zmysł wzroku. Uniwersalny kształt i rozmiar umożliwia
korzystać osobie dorosłej i dziecku.
• 6 rękawic w 6 róznych kolorach; wym.: 28 x 21 cm; materiał:
tkanina OXFORD, drelich, welur, tkanina bawełniana, antypoślizgowy PVC, skaden; wypełnienie pianka;
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Platforma rolkowa

Skrzynia do równoważni

NS 9172

1 850 zł

NS 9162

1 099 zł

Element do skrzyni i drabinek gimnastycznych. Jest kompatybilna z innymi
elementami wyposażenia sali gimnastycznej. Zaczepy pasują do drabinek
przyściennych, skrzyń, piramidy i sześcianu gimnastycznego.

Skrzynia służy do wspinaczki i balansowania. Dzięki otworom
z każdej strony można mocować do niej pomost i drabinki.
System do użytku w pomieszczeniach.

•
•
•
•

• wym. 79 x 44 x 58 cm

rolki łożyskowe, skręcone osią z pręta gwintowanego
pokrycie: skaden
wym. 62 x 11 x 150 cm
max obciążenie: 60 kg

1 099 zł

Zjeżdżalnia rolkowa
IP 0221

2 699 zł

Urządzenie składa się z szeregu piankowych rurek
umieszczonych na drewnianej podstawie. Wspomaga rozwój motoryki, poczucia i utrzymania równowagi.Kształt pochylni rolkowej pozwala na jej użytkowanie na zasadzie dużej kołyski.
• wym. 74 x 250 x 125 cm

Maglownica średnia
IP 0212

Zjeżdżalnia rolkowa mała
IP 0220

2 299 zł

Urządzenie składa się z szeregu piankowych rurek umieszczonych na drewnianej podstawie. Wspomaga rozwój motoryki,
poczucia i utrzymania równowagi.
• wym.: 75 x 250 x 120 cm

zmysł dotyku

1 249 zł

Urządzenie oparte na doświadczeniach Temple Gradin dostarczające masywnej stymulacji proprioceptywnej. Dziecko
przeciskając się pomiędzy wałkami stymuluje układ czucia
głębokiego i jednocześnie hamuje obronność dotykową. Istnieje możliwość regulacji siły nacisku wałków oraz stosowania
na materacu o różnych fakturach.
• długość 120 cm
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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 poma-

ga opanować umiejętność zapinania guzików,
zasuwania suwaków, zapinania sprzączek co
sprzyja rozwojowi motoryki i usprawnianiu koordynacji ruchów.
• wym. 31 x 36 x 2 cm

45 zł

Kwiat manipulacyjny
EN 2103

Paleta geo
ometryczna
metryczna
52 zł

• śr. podstawy: 12,5 cm, wys. 33 cm, drewno

– do sznurowania
AO 0009

45 zł

– ze sprzączkami
67 zł

– z dużymi guzikami
AO 0010

NS 0153
• 12 elem. + podstawka

AO 0012

67 zł

– z zamkiem błyskawicznym
67 zł

AO 0011

75 zł

Piramidy geometryczne
VG 5096

50 zł

• 9 elem.: drewniana deska, 4 paliki, 4
kształtki (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
wym. 30 x 75 x 9 cm; wiek: 18 mies.
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koordynacja wzrokowo - ruchowa, dysgraﬁa
» Sprawność manualna ma znaczący wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie dziecka we wszystkich obszarach rozwoju.
Ćwiczenia manualne mają nadrzędne znaczenie w rozwoju
zdolności samoobsługowych, przydatnych w czynnościach
dnia codziennego. Wspomagają wszechstronny rozwój dziecka, wzbogacając doświadczenia oraz dostarczając wielozmysłowego poznawania otoczenia. «

159 zł
Tola
NS 2054

Tolek
125 zł

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

NS 2065

125 zł

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

Bobas
NS 2067

89 zł

• 44 cm
• ubranka: czapka, body, pajacyk, rękawiczki, buty

Makatka manipulacyjna Jabłonka
NS 1603

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa

159 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.

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.

• wym. 75 x 70 cm, 6 typów zapięć, 18 elem. ruchomych

• dł. boku 30 cm

Kostka manipulacyjna z motylem
NS 0945

225 zł
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Leniwa ósemka
NS 0421

50 zł

Z drewna, w kształcie leżącej ósemki. Rączki umożliwiają łatwe manipulowanie przyrządem, a głębokie wyżłobienie zapobiega wypadaniu piłki z toru.
• wym. 48 x 22 x 2,5 cm; śr. kulki 3 cm

Platforma balansująca
ze ślimakiem
WP 0011

Kula zręcznościowa. Piłka Tai-chi
135 zł

WP 0001

284 zł

Dla wspierania koordynacji najmłodszych dzieci.
Wspomaga ro
W
rozwój
ozwój równowagi i koordynacji wzroku
z motoryką nó
nóg
óg 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; wiek: 3+

• śr. 20 cm; wiek: 2+

Zręcznościowe rekawice z piłką
US 0494

39 zł

Wygodne rękawice do łapania piłki. Wykonane są
z lekkiego i trwałego materiału. Idealne do zabaw na
świeżym powietrzu. Pozwalają ćwiczyć koordynację
ruchową i zapewniają świetną zabawę dla dzieci. Rękawice posiadają rzep, który ułatwia chwyt piłki, zapobiega jej niekontrolowanemu wypadnięciu z ręki.

Dyski z piłeczką
US
S 0482

49 złł

• w zestawie: 2 dyski i 1 piłka; śr. dysku 15 cm,
wys. 16 cm; śr. piłki 6 cm

• 3 elem.: 2 zielone rękawice, 1 różowo - niebieska piłka; wym. rękawicy: 19,5 x 18,5 cm
(rozmiar uniwersalny); śr. piłki: 6,2 cm; materiał:
tkanina, tworzywo sztuczne; wiek: 5+
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Mistakos.
Gra zręcznościowa

Idziemy na ryby. Gra 3 w 1
NI 7993

RE 0001

135 zł

Zestaw 3 w 1: łowienie rybek, gra kształtów, gra
w kolorowy szlak
•
•
•
•
•
•

55 zł

Gracz wybiera krzesło w swoim kolorze i dokłada
do stosu poprzednich tak, by cała konstrukcja nie
legła w gruzach. Kto pierwszy skusi, otrzyma karne punkty. Zadanie nie jest proste, ponieważ trzeba
dobrze wybrać miejsce i stabilnie zahaczyć krzesło.
Za nogę, oparcie, siedzisko – bez różnicy, byle zachować konstrukcję.

dwustronne puzzle 66 x 66 cm, 16 elementów
2 ścianki tworzące „akwarium”
16 drewnianych, magnetycznych rybek
4 magnetyczne wędki
drewniana kostka
instrukcja, wiek: 3+

• 24 krzesła w 3 kolorach
• liczba graczy: 1 - 3, wiek: 5+

przewlekanki
i nawlekanki
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.
• wiek: 3+

Ser
NS 0352

Duży but
33 zł

NS 0357

Żaglówka
60 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.

• wym. 15 x 7 x 10 cm, drewno

• wym. 28 x 9 x 9 cm, drewno

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa

NS 0524

44 zł

Manipulacja pałeczką pozwala na ćwiczenie sprawności palców i wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową.
• wys. żaglówki 20 cm, drewno
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Kamizelka
NS 0413

45 zł

Drewniana, z dużymi otworami do przewlekania.
Zabawa wyrabia nawyk prawidłowego sznurowania i wiązania, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, cierpliwość.
• wym. 21 x 21 cm, drewno

Tenisówki
TB 6320

16 zł

• wym. 30 x 22,5 x 1 cm
• wykonane ze sklejki

Jabłuszko
Jabłuszko
VG 5627

Guziki
32 zł

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

TW 2013

23 zł

• dł. 16 cm, szer. 4,5 cm, drewno

Nawlekanka Gąsienice
BU 2391

Farandola
Farandola
375 128

145 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
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109 zł

Nie jest łat wo 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.
• 42 drewniane klocki; 1 kostka
z kolorami; 1 kostka z kształ tam
• od 3 lat

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Drewniane prze
ewlekanki
EU 0009

Dzikie zwierzęta
67 zł

• 4 przewlekannki,
ki, wym. 16 x 14 x 5 4 cm

VG 5132

Przewlekanka Figurki
52 zł

4-elementowe postacie zwierząt należy połączyć
sznurówką w odpowiednim kolorze, przewlekając
ją przez otowory w elementach.

333 122

Pęsetki duże
32 zł

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

• wym. ok. 20 cm, słoń,, lew,, zebra,, krokodyl,
y,
magnetyczne pudełko,
dełko, wiek: 3+

Zestaw do ćwiczeń
iczeń motoryki
ręki 2
LR 5559

Zestaw do ćwiczeń motoryki ręki
LR 5558

44 zł

Pomoc w ćwiczeniu umiejętności grafomotorycznych
u dzieci. Zestaw zawiera pęsetę, nożyczki z pojemnikiem, szczypczyki, pipetę.
• 4 elem., wielkość największego: 15 cm

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa

67 zł

wyślizgiwaniu się chwyta
chwytanych przedmiotów. Posługując się pęsetką dziecko trenuje
zdolności manualne i wzmacnia uchwyt
dłoni oraz wyrabia
y
nawyk
y właściwego
g
trzymania
a długopisu. W zestawie znajduje się 12 pęsetek po 2 z każdego koloru.
• wym.:
wym
ym.:
m.: 5,5 x 2 x 51 cm; wiek: 5+

Sprytne szczypc
szczypce
ce
LR 5963

55 zł

Przyrządy do piasku i wody pomocne w rozwijaniu
umiejętności motorycznych podczas zabawy. Każde
z nich wymaga od użytkownika innego rodzaju chwytu
i innej sprawności manipulacyjnej. Aktywność z przyrządami pozwala wzmocnić mięśnie dłoni i wspiera rozwój
koordynacji wzrokowo - ruchowej. Plastikowa konstrukcja sprawia, że zabawki są wystarczająco wytrzymałe na plażę, do kąpieli lub w zabawach stolikowych.

LR 1963

Zestaw dużych plastikowych pęsetek, wygodnych do trzymania w rączce i chwytania owadów oraz niewielkich przedmiotów. Specjalne wgłębienia na paluszki
pomagają utrzymać pęsetkę stabilnie w
dłoni a ząbkowana końcówka zapobiega

• 4 elementy: pipeta o dł.: 14,5 cm, nożyczki z pojemmnikiem o dł.: 15,5 cm, śr. pojemnika 5,8 cm, plastikowa buteleczka z zakrętką o wym.: 7,5 x 9 x 5 cm,
młynek o wym.: 12 x 3,5 x 7cm ; materiał: tworzywo
sztuczne; wiek: 3+

55 zł

Proste w użyciu plastikowe chw
chwytaki, zachęcają do doskonalenia umiejętności
umie
motorycznych, przygotowując dłonie i palce
do pisania. Kolorowe szczypce wzmacniają uchwyt ręki i rozwijają koordynację ręka-oko. Dedykowane wszystkim dzieciom,
które lubią przebierać, wybierać, sortować
oraz przekładać.

• 6 szt. w 6 kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski,
fioletowy; wym.: dł.: 12 cm, śr.: 3,1
cm; dostarczane w przezroczystym
pojemniku z rączką; wiek:3+
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Gu
G
uzi
ziicz
czki
ki różn
różnej wielkości
NS 4025

Guziczki Figury
71 zł

• 200
20 sz
szt.,
t sznureczki
czz

NS 4051

Liczymy z guzikami
63 zł

• 200 szt.

TY 0822

77 zł

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

Rytmy. Przezroczyste klocki
do nawlekania
EC 0026

149 zł

Zestaw transparentnych korali do nawlekania na
sznurek. Idealny do ćwiczenia sprawności manualnej, koordynacji ręka - oko. Dodatkowo rozwija
sprawność liczenia, sekwencjonowania i rozpoznawania kolorów.
• 102 elementy: 96 korali: 6 kwadratowych, 6
owalnych, 6 okrągłych, 6 cylindrycznych w 4
kolorach: czerwony, niebieski, zielony, żółty,
6 sznureczków o dł. ????; wym. koralika: 9,6
x 2 cm; dostarczane w okrągłym plastikowym
słoju; wiek: ????

Koraliki plastikowe
NS 4087

Korale drewniane
72 zł

Plastikowe, matowe koraliki o różnych kolorach
i kształtach (m.in. walec, sześcian, graniastosłup).
• 360 szt. o wym. ok. 2 x 1,5 cm; kolorowe
sznureczki o dł. 90 cm z wygodnymi do przewlekania końcówkami
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NS 0538

Misie
67 zł

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

AP 0010

29 zł

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

• 90 elem. o wym. 3 cm; 5 sznurków

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Zestaw do zręcznościowych
aktywności
DW 8882

Liczmany łańcuch
TY 6336

52 zł

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

55 zł

Zestaw do aktywności fizycznej dla 4 zawodników. Umożliwia przeprowadzenie zabawnych zawodów zręcznościowych. Znakomicie wspomaga
rozwój koordynacji wzrokowo - ruchowej, ćwiczy
refleks i spostrzegawczość, a równocześnie uczy
współzawodnictwa i zasad fair play.

• 32 elem.: 4 worki w kolorze: czerwonym,
różowym, żółtym, zielonym; 9 kubeczków w
kolorze: 3 x żółty, 3 x niebieski, 3 x czerwony; 4 woreczki w kolorze żółtym; 4 łyżeczki
w kolorze: czerwonym, różowym, żółtym,
zielonym; 4 jajka w kolorze: czerwonym, różowym, żółtym, zielonym; 4 plastikowe gwoździe w kolorze żółtym; 2 taśmy z napisem:
start, meta w kolorze czerwonym

Tęczowe półokręgi drewniane
CM 3412

95 zł

Piękne, gładkie półokręgi, wykonane z drewna w kolorach tęczy, z naturalnym wykończeniem. Wszystkie elementy posiadają zaokrąglone krawędzie.
Wewnętrzny blok stanowi półkole 3D. Idealne do konstruowania budowli przestrzennych, badania wielkości
i skali oraz poznawania terminów matematycznych.
Pozwalają rozwijać umiejętności językowe i wzbogacać słownictwo w celu opisania ich atrybutów
i sposobu działania.

Paluszek. Gra edukacyjna
TL 0042

Paluszek. Podręcznik metodyczny
44 zł

Gra edukacyjna dla dzieci i dorosłych, zręcznościowa,
ukierunkowana na terapię i rozwój zdolności manualnych oraz rozwój zmysłów, stymulację obu półkul mózgowych, koordynację ruchowo-wzrokową. Może zostać wykorzystana w edukacji szkolnej i terapii zaburzeń.
• wym: 15,5 x 15,5 x 5,3 cm;
• wiek: 3 lata; ilość graczy: 1-2

TL 0046

44 zł

Książka jest propozycją kierowaną przede wszystkim
do nauczycieli, pedagogów i terapeutów. Zawiera
wskazówki i ciekawe rozwiązania, jak na wiele różnych
sposobów wykorzystać grę edukacyjną „Paluszek”.
• ilość str:128; oprawa: miękka
• wym: 17 x 23,5 x 0,7cm

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa

P lletk
Pa
ka kwia
k i tek
k
2-częściowa
LF 0036

15 zł

• śr. 17, 5 cm; zamykana, do rozcieńczania i mieszania farb oraz sor towania

• 7 elementów w kolorach: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy; wym.: wys.: 2 cm, 2,7 cm, 3,6 cm, 4,7 cm,
5,6 cm, 6,3 cm, 7,3 cm, dł.: 4 cm; 5,8 cm, 7,6 cm,
9,4 cm, 11,2 cm, 13 cm, 14,8 cm; grub. ścianki:
0,8 cm x szer.: 4 cm; materiał: drewno bukowe;
opakowanie: pudełko tekturowe o wym.: 7,5 x 5
x 9 cm; wiek: 1+
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klocki piankowe

klocki waﬂowe

Zestaw lekkich, bezpiecznych piankowych klocków. Geometryczne bryły oraz
ciekawe wzory kolorystyczne zachęcają
do zabaw pobudzających wyobraźnię.

Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami w kształcie kwadratowych ścianek
umożliwiające budowanie kolorowych
sześcianów oraz bardziej złożo nych
dużych konstrukcji. Zestawy różnią się
ilością i wielkością elementów a tak że
kolorystyką.

• 40 szt.

- drewnopodobne
d
d b
MW 2940

Sześciany kolorowe

-k
kolorowe
l
111 zł

MW 1940

89 zł

- z fakturą
ST 8499

85 zł

Piankowe kolorowe klocki z 6 różnymi fakturami, dzięki którym zabawa klockami stymuluje receptory dotykowe.
• 64 klocki
• wym. klocka kwadratowego 8 x 8 x 2,2 cm

BY 5010

Sześciany duże
257 zł

• 24 elem.; dł. boku 22 cm

BY 5000

299 zł

• 12 elem.; dł. boku 37 cm

klocki cegły
Lekkie klocki o zaokrąglonych brzegach, wypełnione powietrzem i wykonane z bezpiecznego tworzywa
sztucznego.
• wym. klocka: 11,5 x 5,7 x 3,5 cm

60 szt.
MA 1700

89 zł

110 szt.
MA 1724
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Klocki waﬂowe 1
MA 0260

Safari
47 zł

• dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm
• 48 elementów
• wiek: 3+

MA 9002

Gospodarstwo
podarstwo domowe
109 zł

• wym. elem. od 10 do 21,5 cm
• 100 szt.
• wiek: 3+

MA 0970

119 złł

• dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm
• 120 szt.;
• wiek: 3+

Podstawka
Pods
Po
dsta
tawk
ta
w a
wk
MA 9016

49 zł

Podstawka do klocków
klock
kl
ocków
ock
ó waflowych,
ów
waflow
waf
lowych ułatwia budowanie.
• wym. 36,5 x 36,5 cm

Elastyczne miniwaﬂe
MA 2141

Klocki waﬂowe 2
MA 0284

169 zł

dł. boku kwadratowego klocka 10,5 cm
• 170 elem.
• wiek: 3+

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa

229 zł

Dzięki zastosowaniu nowego rodzaju tworzywa
klocki są miłe w dotyku i elastyczne. Ich wielkość
daje możliwość budowania nawet bardzo złożonych budowli oraz kreowania kształtów o różnym
stopniu trudności.
•
•
•
•

500 elem., mix kolorów, 1 kształt
wielkość jednego elementu: 3,5 x 3,5 cm
instrukcja z przykładami
wiek: 3+
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klocki
Klocki przeznaczone dla najmłodszych. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu, dzieci mogą budować
konstrukcje we wszystkich kierunkach, wykorzystując przy tym łączniki, koła i osie. Klocki Hi-Qube
łączą się także z innymi popularnymi markami.
• wiek: 2,5 +

S
Stolik
okrągły z tabliczkami
Morphun
M
NS 0162
N

Hi-Qube. Zestaw 150
Hi-Qube
MP 1010

Hi-Qube. Zestaw 380
99 zł

• 150 elem.;
m.; 4 instrukcje

MP 1220
• 380 elem.; 6 instrukcji

225 zł

199 zł

O
Okrągły
stoliczek specjalnie zaprojektowany do pracy z klockami Morphun. Wykonany
z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzozy z obrzeżem multiplex. Blat stołu wyposażono w cztery białe płytki z MDF, wzbogacone
różą wiatrów.

T
Tabliczki
konstrukcyjne
Morphun
M
MP 0005

20 zł

Podstawki do klocków Morphun ułatwiające
konstrukcję.
• 24 szt.

• wym. stołu: śr.
ś 60 cm, wys. 32 cm

Koła Zębate i pasowe
MP 4220

219 zł

Zestaw
w klocków z kołami zębatymi i kołami pasowymi
pa
p
wraz z instrukcjami pozwalają
zwala
ają na budowanie bardziej zaawansowanych
sowan
ny modeli. Zestaw zawiera także
silikonowe
silikon
no o-ringi.
• 490
490 elem.; 12 instrukcji; wiek: 3+

Rainbo Junior
Rainbow
MP 0004
•
•
•
•
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1 7 zł
157

500 elem., 8 kolorów
tami
tekturowe pudełko z uchwytami
7 instrukcji
wiek 3+
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Neoformers klocki magnetyczne
Neoformers. Figury puste
NS 4305

120 zł

Klocki z wbudowanymi silnymi magnesami neodymowymi. Wystarczy zbliżyć do siebie ściankami dwa klocki, a one natychmiast się ze sobą
połączą. Za pomocą klocków wzorowanych na
kształt figur geometrycznych można zbudować
wspaniałe trójwymiarowe budowle.
• 30 elem.; wym. trójkąta 5 x 5,5 cm, wym
kwadratu 6,5 x 6,5 cm

Neoformers. Figury puste +
silniczek
NS 4303

179 zł

• 32 elem.; wym. najmniejszy elem. 5,5 x 5
cm, największy elem. 11,2 x 12,7 cm, wym.
podstawki 7 x 7 cm, koło ø 5,8 cm

Neopuzzle. Figury pełne
NS 4302

189 zł

• 60 elem.
• wym. najmniejszy elem. 6 x 7 cm, największy
elem. 15 x 15 cm

Smartrod
Duże klocki magnetyczne
NS 4304

155 zł

• 36 elem.; wym. kula ø 4,5 cm, krótki elem.
7,1 x 2,4 cm, długi elem. 11,9 x 2,4 cm

N
Neopuzzle.
zle. Figury pełne
z oknami
mi
NS 4301
1

110 zł

• 32 elem.
• wym. najmniejszy elem. 6 x 7 cm, największy
elem. 15 x 15 cm

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa
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Klocki w kubełku
ST 2247

Klocki transparentne
62 zł

Plastikowe klocki w okrągłym praktycznym kubełku.
• 200 szt.; wym. kubełka 24 x 29 cm; wiek: 3+

Cegiełki
89 zł

Kolorowe klocki wykonane z dobrej
jakości plastiku.

NS 4111

38 zł

• 320 szt.

• 128 elem.

Walce

Klocki skręcane
Kl
LR 8594

NS 4110

132 zł

Ela
Elastyczne
klocki do konstruowania budo
dowli 3D. Kolorowe elementy w postaci
nie -zamkniętych prostokątów, pozwalają
wyczarować wiele konstrukcji przestrzenwy
nych. Wyróżniają się łatwym i trwałym
nyc
sposobem łączenia a ich jednakowy
spo
kształt i różnorodna kolorystyka pozwala
ksz
wykorzystać je nie tylko do zabawy i nawy
uki geometrii, ale także do doskonalenia
umiejętności rozwiązywania problemów
um
i tr
trenowania koordynacji ręka-oko.

NS 4109

98 zł

• 300
00 szt.

• 60 elem. po 12 w 5 kolorach:
różowym, pomarańczowym, żółtym, zielonym i niebieskim; wym.
klocka: 7,5 x 6,5 cm; wym. opakowania: 19 x 14 cm; wiek:5+

Klocki Basic
ST 9915

115 zł

Zestaw kolorowych klocków o bezpieczcznych, zaokrąglonych kształtach do twoworzenia pierwszych budowli.
• 150 szt.; wiek: 2+
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Karty pracy do klocków Jeżyki

Jeżyki

NS 4104W

30 zł

NS 4104

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm
m
• tekturowe pudełko

66 zł

• 200 szt.

Karty pracy do klocków Molekuły
NS 4106W

Molekuły

30 zł

NS 4106

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm
• tekturowe pudełko

69 zł

• 140 szt.

Karty pracy do klocków Strzałki
NS 4105W

Strzałki
30 zł

NS 4105

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm
• tekturowe pudełko
9

• 120 szt.

49 zł

49 zł

NS 4105W

22

NS 4105W
W

4

NS 4105W

x5

x4
x 15
x5

x5

x5

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

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa
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tablice magnetyczne

Wzory
EO 0517

Magnetyczna
tabliczka
kulkami
bli k z k
lk
i
EO 3388

56 zł

Podczas przeciągania magnetycznym pisakiem po powierzchni tabliczki, kuleczki stają się widoczne
i zostają we wskazanym miejscu. W
ten sposób można tworzyć dowolne kompozycje. Zmiana położenia
tabliczki nie wpływa na wygląd ob-

razka. Chcąc zacząć tworzenie kompozycji od początku wystarczy przesunąć dłonią po kulkach wciskając je
ponownie do środka. Zabawa doskonali małą motorykę, precyzję ruchów,
koordynację oko - ręka oraz rozwija
wyobraźnię oraz ćwiczy cierpliwość.

Matematyczny
Matematyczny
111 zł

EO 5229

111 zł

• wym. 29,5 x 29,5 x 3 cm, karty pracy

• wym. 29,5 x 29,5 x 1,6 cm, karty pracy

Mrówki matematyczne

Kolory

Karty pracy do
d magnetycznej
t
j
tabliczki z kulkami???
??? z
EO 3388W

30 zł

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm; pudełko

• tablica magnetyczna o wymiarach: 20,4 × 16,6 × 2 cm

EO 1113

111 zł

• wym. 29,5 x 29,5 x 1,6 cm

EO 0649

111 zł

• wym. 30 x 23 x 1,5 cm

tabliczki ze szlaczkami
Tablice manipulacyjne zapewniają trzy aktywności manualne w postaci szlaczków przestrzennych.
• wym. 30 x 30 x 2 cm, wiek 2+

Fala
EN 1034

Geometria
55 zł

EN 1038

55 zł

Znajdź i policz
EO 1607

Parking
EO 1407

147 zł

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

Magnetyczna gra matematyczna, polegająca na odszukaniu i policzeniu przedmiotów na obrazkach i doprowadzeniu odpowiedniej ilości kulek we wskazaną przegródkę.
• wym. 29,5 x 1,8 x 35,5 cm

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Cukierki
EO 1308

Plansze
magnetyczne

134 zł

• wym 35,5 x 1,5 x 23,5 cm,
• 10 szt. dwustronnych kart pracy z zadaniami o zróżnicowanym poziomie trudności.

Zabawa polega na przeprowadzeniu
przez tunel metalowej kulki z pomocą magnetycznego kołeczka. Dziecko poznaje litery oraz cyfry i ćwiczy
zdolności grafomotoryczne, przygotowując się do nauki pisania.
• wiek: 3+
• wym. 40 x 40 cm
• plastikowa szybka

Alfabet

Cyfry.

NS 3102

155 zł

NS 3101

• 1 pisak

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

155 zł

• 1 pisak

lateralizacją (ok. 5 r. ż.), czyli przewaga
jednej strony ciała nad drugą, widoczna
podczas czynności ruchowych.
• wykonane z płyty MDF
• wym. 30 x 21 cm.

Labirynt
NS 3058

Latawce
NS 3037

49 zł

179 zł

• 2 pisaki

Kwiatki
NS 3039

49 zł

Gwiazdy
NS 3038

49 zł

Szlaczki. Zestaw
EN 1030

Koła i kwadraty
NS 0892

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa

48 zł

82 zł

Zestaw składa się z czterech tablic ze
wzorami, dzięki którym dziecko uczy
się rysowania szlaczków, prawidłowego trzymania i prowadzenia narzędzia pisarskiego, planowania ruchu

ręki, rysowania szlaczków zgodnie z
kierunkiem czytania.
• 4 drewniane tablice i patyczki
• wym. 33 x 10 x 1,8 cm
• wiek: 3+
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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, ćwi-

Tabliczkai
ze szlaczkami

czy prawidłowe kreślenie wzorów
literopodobnych i utrwala prawidłowy sposób trzymania narzędzia
do pisania.

•
•
•
•

tabliczki z MDF
1 pisak ołówek na sznurku
wym. 30 x 21 cm
kolor może ulec zmianie

• wym. 35 x 15 cm
• 3 wzory w zestawie

Zestaw 1
NS 3056

125 zł

- czerwona
NS 0891

- zielona

Zestaw 2
NS 3057
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- niebieska
37 zł

125 zł

NS 0895

NS 0896

Słowa z polskimi znakami
37 zł

- po
pomarańczowa
37 zł

NS 9175

NS 9174

37 zł

Pierwsze słowa
37 zł

NS 9173

35 zł

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Tabliczki suchościeralne
ze szlaczkiem

» Ćwiczenia grafomotoryczne są
wstępem do nauki pisania i rozwijają
wszystkie potrzebne do tego czynności
i umiejętności: kształcą koordynację
wzrokowo – ruchową, rozwijają motorykę rąk, uczą prawidłowego uchwytu,
regulują napięcie mięśniowe, utrwalają
nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania oraz kształcą orientację
w przestrzeni. «

Tabliczki przygotowujące dziecko do nauki pisania.
Zróżnicowanie linii pozwala na prowadzeniu ołówka
w wielu kierunkach. Gładka powierzchnia umożliwia
pisanie mazakami suchościeralnymi.
• wym. 26,5 x 22 x 1,2 cm, pły ta MDF biała

Szlaczki graﬁczne
1
NS 0897

2
45 zł

NS 0898

45 zł

Zestawy szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietów dołączone są magnesy. Szlaczki podzielone są na trzy
stopnie trudności zaznaczone kolorem oraz odległościami linii w szlaczku.
Zgodnie z zasadą stopniowania trudności, każdy z poziomów prezentuje
ćwiczenia, które nawiązują zarówno do poziomu niższego jak i wyższego.
W każdym też występują 4 plansze wykonane z tworzywa, po których
można pisać suchościeralnymi mazakami.

Zestaw I. Zielony
NS 3007

89 zł

• 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. od 6 roku życia (1–0,3 cm); w zestawie podwójny szlaczek do kreślenia łamanych ciągłych z 1
cm odstępem, dwa razy podwójny szlaczek do kreślenia literopodobnych wzorów po śladzie kropkowym

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

Zestaw II. Niebieski
NS 3008

89 zł

• 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. z grafiką oraz szerokością linii (1cm)
przeznaczony jest dla małych dzieci od 4 roku życia; w zestawie:
drzewa do ćwiczeń w płynnym rysowaniu pętli z zaznaczeniem
kierunków kreślenia linii, parasolki do ćwiczeń w kreśleniu linii literopodobnych i krótkich prostych, podwójny szlaczek do kreślenia
ciągłych półkoli i pojedynczych pętelek, podwójny szlaczek do
kreślenia ciągłych półkoli o różnej wielkości i ciągłych literopodobnych pętelek

Zestaw III. Czerwony
NS 3009

Krowa. Alfabet duże litery
NS 0321
• wym. 89 x 1,2 x 55 cm

Cielaczek. Alfabet małe litery
129 zł

NS 0322
• wym. 69 x 1,2 x 45 cm

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa

115 zł

89 zł

• 4 plansze o wym. 98 x 17 cm. dla dzieci od 6 roku życia (1–0,3
cm); w zestawie: podwójny szlaczek do kreślenia łamanych ciągłych z 1 cm odstępem, dwa razy podwójny szlaczek do kreślenia
literopodobnych wzorów po śladzie kropkowym; gruszki; wisienki
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Warsztay graﬁczne
Karty z wzorami o różnej skali trudności,
ćwiczące umiejętność prowadzenia linii
po wyznaczonym torze.

Literki suchościeraln
LP 1920

139 zł

Zestaw do ćwiczeń grafomotorycznych,
nauki i utrwalania prawidłowego kształtu i
kierunku pisania wielkich liter. Pomoc dedykowana dzieciom rozpoczynającym przygodę z alfabetem oraz uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszystkie
litery posiadają oznaczenia prawidłowego

kierunku kreślenia kształtu. Można po nich
pisać markerami suchościeralnym, wytrzeć
załączoną do zestawu gąbeczką i zacząć
naukę przez zabawę od nowa.
• 26 wielkich liter od A-Z z obramowaniem w 4 kolorach: czerwony, żółty,
zielony, niebieski; wys. litery: 11 cm;
2 x półokrągłe gąbki; mazaków brak;
wiek: 4+

• 4 teczki z tworzywa o wym. 21 x 30
cm; 30 kart z wzorami; 10 zmywalnych mazaków

1
NS 0005

2
122
2 zł

NS 0006

• wiek: 4+

122 zł

• wiek: 5+

Szlaczki graﬁczne. Zestaw maxi
342 341

159 zł

Duży zestaw szlaczków, który doskonali umiejętności
grafomotoryczne i wyrabia nawyk prawidłowego trzymania przyboru do pisania. Pomaga w treningu koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz precyzji
ruchu. Karty prócz wzorów graficznych zawierają kolorowe fotografie, które zachęcają do aktywności dziecka. Zmazywalne przezroczyste tabliczki pozwalają na
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wielokrotne wykorzystanie. Zestaw zawiera 24 arkusze
podzielone na 2 serie: kształty graficzne (20 zdjęć) oraz
kombinacje kształtów i wzorów (4 zdjęcia).
• zestaw zawiera 24 karty aktywności (wym.
21 x 29,7 cm); 2 przezrocz yste folie;
2 flamastry; instrukcja; wym. opakowania
34 x 24 x 4,2 cm; wiek: 4+

Obrazkowy alfabet. Karty pracy
NS 0299

65 zł

Karty pracy z ćwiczeniami rozwijających umiejętność
czytania i pisania. Na karcie pokazany jest wzór litery

pisanej, poniżej znajduje się liniatura na której dziecko
może poćwiczyć pisanie odwzorowując kształt liter po
śladzie, a następnie napisać je już samodzielnie. Gruby
katonik do kopiowania.
• 43 karty, format A4

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Świecące
Zestaw
Świe
Św
iecą
cące
cą
ące tabliczki.
tab
abli
bli
lic
czki
czki
ki. Z
est
staw
taw
TG 0076

Podświetlana powierzchnia panelu przeznaczona jest do pisania po niej pisakiem
do tablic suchościeralnych. Po podświetleniu napis staje się fluorescencyjny i świeci w ciemności oraz zmienia barwę po
zmianie koloru światła na panelu. Aby
wyczyścić panel, należy przetrzeć go
suchą ściereczką lub chusteczką higie-

Lusterko
geometryczne
(symetria)
VO 0863

15 zł

Transparentny przyrząd, którego
powierzchnia odbija się jak lustro.
Geometryczne lusterko wspomaga
zrozumienie pojęć związanych z symetrią. W zależności od ustawienia

lusterka, można dostrzec symetryczny obraz danego rysunku lub sprawdzić jego symetrię. Zaokrąglony bok
ułatwia rysowanie.
• wym.: 15 cm x 9,5 cm; materiał: szkło akrylowe

Karty pracy wprowadzające w świat geometrii, stanowią zestaw gotowych ćwiczeń
grafomotorycznych o zróżnicowanym
stopniu trudności. Umożliwiają dziecku
odkrywanie tajników symetrii i ułatwiają
naukę związanych z nią pojęć. Dołączone do zestawu lusterka pozwalają zademonstrować odbicie i załamanie prostej.
Pomoc rozwija umiejętności obserwacji,
koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz
nauki rysownia figur symetrycznych względem prostej.
Powierzchnia kart pozwala na pisanie

445 zł
niczną. Panel można używać
wać z kartami
pracy TG0009 lub stworzyć własne
ł
kkarty.
t
• 6 paneli, 8 trybów koloru światła
zmienianych przyciskiem (w tym jeden pulsacyjny)
• wym. 26 x 3 x 18 cm
• wymaga 3 baterii typu AAA
markerem suchościeralnym co umożliwia wielokrotne wykorzystanie pomocy,
a załączone lusterko na przeprowadzenie
odkrywczych ćwiczeń geometrycznych.
Całość umieszona w przezroczystej teczce z rączką.

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa

TG 0079

44 zł

• TG 0079 Karty pracy do panelu świetlnego
TG0076 przeznaczone do ćwiczeń grafomotorycznych. Po wsunięciu dowolnej karty w panel
p
i włączeniu światła, należy prowadzić
pisak po
szlaczkach w kierunku wskazany
wskazanym przez strzałki.
• 20 szt. o wym. 21 x 15 cm

• 10 jednostronnych kart pracy
24 x 15,5 cm, 2 lusterka z bezpiecznego tworzywa o wym. 8,5 x 14 cm,
pisak do ścierania na sucho - kolor
czarny, przezroczysta teczka o wym.
23,5 x 3 x 18 cm
k: 4+
• wiek:

Dorysuj drugą połówkę
wkę kształtu
tu
HB 0981

Szlaczki. Karty pracy
do śświecących
d
i
h tabliczek
t bli
k

69 zł

Dorysuj drugą połówkę rysunki
HB 0737

69 zł
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kredki świecowe

Farby plakatowe w formie sztyftów umożliwiają w łatwy i
czysty sposób malowanie i kolorowanie bez użycia pędzla
i wody. Do stosowania na papierze, tekturze lub drewnie.
Lśniące kolory można ze sobą mieszać. Nie zawierają
rozpuszczalników, są łatwo zmywalne. Szybko wysychają,
nie marszczą papieru.

• czarny, brązowy, różowy, czerwony, pomarańczowy,
żółty, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, granatowy,
fioletowy, biały; poj. sztyftu: 10g; śr. końcówki: 1,2 cm

Tempery w sztyfcie

Tempery w sztyfcie zestaw klasowy

RL 2738

39 zł

• 12 sztuk
szztuk

RL 2831

249 zł

• 96 sztuk w 12 kolorach

Kredki z kołowymi uchwytami
AP 2023

33 złł

Idealne dla maluchów, które rozpoczynają przygodę z rysowaniem. Kształt i rozmiar został odpowiednio dopasowanyy
do trzymania dla małych rączek. Łatwo się zmywają. Produktt
szczególnie adresowany do dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
• 6 szt. uchwytów z kredkami świecowymi: czerwona,
żółta, niebieska, zielona, różowa, czarna. Istnieje możliwość wymiany wkładów.
cm śr. około 5 cm;
• dł. z wkładem 6 cm, bez wkładu 4 ccm;
wiek: 2+

RL 2958

75 zł

Kredki świecowe w kształcie głowy misia w sześciu intensywnych
kolorach, z których każdy symbolizuje inną emocję. Zaprojektowane specjalnie dla maluchów, które rozpoczynają historię z
rysowaniem. Ergonomiczny kształt sprawia, że są idealne dla
dziecięcych rączek. Wspomagają prawidłowy układ palców
podczas chwytania.
• 48 sztuk w 6 kolorach: fioletowy, pomarańczowy, zielony, żółty, czerwony, niebieski
• plastikowy kuferek z rączką; wym. 20 x 11 x 10,5
• wiek: 1+

Kredkowy
Kr
red
edko
kowy
wy k
kreator
reat
re
ator
or d
do
o rysow
rysowania
ow
wania
AP 2060

Misie.
ie K
Kredki
dki świecowe
ś iecowe
św

23 zł

Kredkowy kreator do rysowania to produkt dla bardziej wymagających dzieci. Pozwala na rysowanie czterema kolorarami jednocześnie: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym.
m.
Kształt i rozmiar narzędzia został odpowiednio dopasowany
ny
do trzymania i nadaje sie dla odbiorców w każdym wieku.
ku.
Istnieje możliwość wymiany wkładów.
• śr. 14,5 cm.

Wkłady do kredek
z kołowymi uchwytami
AP 2084

Kredki na palec
11 zł

Zestaw sześciu świecowych wkładów do uchwytów do rysowania
• 6 szt. (czerwony, żółty, niebieski, zielony, różowy, czarny)
• pasują do uchwytów AP 2084 oraz AP 2060
• śr. wkładu 5 cm, wiek: 2+
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EC 0035

Kredki świecowe trójkąty
20 zł

Zestaw kredek świecowych, którymi można rysować, trzymając je w dłoniach lub zakładając na paluszki. Mają niewielkie
rozmiary, a więc doskonale pasują na palce malucha. Od teraz
rysowanie stanie się jeszcze atrakcyjniejsze. Można z nich też
budować kolorowe wieże.
• wym. 5 x 3 cm, 5 kolorów, wiek 18+

NS 0810

Kredki woskowo-pastelowe
woskowo pastelowe w sztyfcie
50 zł

• 12 kolorów; idealne dla małych dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych

PC 6512

41 zł

Zestaw 12 wykręcanych pasteli woskowych w plastikowych
obudowach, które chronią przed łamaniem i zabrudzeniem.
Bardzo dobrze kryją papier.
• zestaw zawiera 12 pasteli (biały, czarny, pomarańczowy,
czerwony, brązowy, zielony, jasny zielony, żółty, niebieski,
fioletowy, różowy); 10g; wiek: 3+

integracja sensoryczna i rehabilitacja

uchwyty i nasadki
do pisania

Wygodne uchwyty do pisania, nasadki na kredkę
i ołówek w kształciee ergonomicznym, wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego.

kredki ołówkowe
Kredki krótkie grube
10 mm

NS 1060

Kredki długie grube
38 zł

• 60 szt., 12 kolorów
• dł. 8,8 cm, gr. 10 mm

NS 1062
• 60 szt., 12 kolorów
• dł. 17,5 cm, gr. 10 mm

70 zł
10 mm

zestaw 60 kredek

wygodne pudełko

- proﬁlowane
NS 0902

z pokrywką

69zł

• 15 szt. w 5 kolorach

- trójkątne

- baryłki
aryłki

HR 1000

26 zł

EC 0024

• przekrój trójkątny
• 10 szt. (5 szt. o śr. 7 mm i 5 szt. o śr. 6 mm)

Pędzelki na palce
MC 5069

Taktipalec
19 zł

Przydat ne w za ję ciach z ele men tami te ra pii.
• 9 szt.; 3 grubości włosia

27 zł

• 6 szt. w różnych kolorach.

351 647

26 zł

Miękkie gumowe stempelki na palec.
• 24 szt.; 5 różnych odcisków

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa
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Warzy wa
NS 0922

Owoce
20 zł

• marchew, pomidor, sałata, papryka, burak, groszek

NS 0920

Zabawki
20 zł

• banan, śliwka, truskawka, wiśnia, gruszka, jabłko

NS 0923

Maxii twarze rodziny
M
d i
20 zł

• zajączek, pies, miś, samolot, autko, kaczuszka

NS 0911

35 zł

Doskonałe do tworzenia masek lub portretów rodzinnych.
• 6 twarzy członków rodziny; format A4

Filcowe motylki. Zestaw klasowy
CR 9102

159 zł

Kreatywny zestaw motylków filcowych do samodzielnego
„uszycia” 30 motyli.
• 60 szt. motyli 23 cm, 30 igieł, cekiny, włóczki, druciki
kreatywne, kawałki filcu, wypełniacz.

Plastikowe igły
BR 0892

Terapeutyczne
z podwójnym uchwytem

17 zł

SN 1040

Bezpieczne plastikowe igły z dużym oczkiem do
nawlekania.
• 50 szt.; dł. 6 cm; wiek 3+

Druciki kolorowe XL
CR 7180
• 50 szt.; śr. 15 mm., dł. 50 cm,
9 kolorów
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Druciki cienkie
39 zł

HS 0030

10 zł

• 1 szt.; dł. 17 cm; możliwość wspomagania przez drugą osobę

Terapeutyczne łączone
62 zł

• 600 szt. o gr. 4 mm i dł. 30 cm; 12 kolorów

SN 5500

11 zł

• 1 szt.; dł. 21 cm; dla osób z niepełnosprawnymi
dłońmi

integracja sensoryczna i rehabilitacja

papiery i kartony
Wycinaj, zwijaj, wydzieraj, zaginaj i baw się kolorarami. Z papieru stworzysz nie tylko rysunki, ale wiele
ele
różnorodnych prac, takich jak: laurki, wydzieranki,
ki,
kwiaty, świąteczne ozdoby, witraże, lampiony, figurki
rki
origami a nawet pacynki do teatrzyku.

Papier rysunkowy biały A4
TM 0001

29 zł

• A4, 250 szt., 90-100 g/m2

49 zł

• A3, 250 szt., 90-100 g/m2

TM 0015

28 zł

FO 8390

29 zł

• samoprzylepna
• wymiar: szer. 30 cm, dł. 4m

• A4 100 szt., 190-200 g/m2

Papier rysunkowy biały A3
TM 0002

Rolka
R
lk d
do rysowania
i

Brystoll bi
białły A4

Brystol biały A3
TM 0008

49 zł

• A3, 100 szt., 190-200 g/m2

49 zł

Maxikolorowanki
HK 0293

Zwierzęta świata
TM 2034
• format A4; 16 kart

Leśne zwierzaki
10 zł

TM 2033
• format A4; 16 kart

Miks
10 zł

TM 2035

10 zł

49 zł

Duży rozmiar umożliwia wspólne kolorowanie
kilkorgu dzieciom jednocześnie. Poprzez rozwój

sprawności manualnej dzieci przygotowują dłoń
do nauki pisania oraz ćwiczą spostrzegawczość.
• 5 szt.; wym. 70 cm x 100 cm

• format A4; 16 kart

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa
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wydawnictwa

Tęczowe wydrapywanki zestaw klasowy
sow
o y
HS 0033

89 zł

• 100 arkuszy – po 20 sztuk każdego koloru: żółty, pomarańmarańczowy, zielony, fioletowy i czerwony.
• wym. arkusza 15,2 x 12,7 cm
• wiek: 3+

Małymi kroczkami.
Kaligraﬁa
WR 0001

do pracy w przedszkolach i szkołach specjalnych, klasach
integracyjnych oraz w przedszkolach i szkołach masowych
– w nauczaniu początkowym.

Agnieszka Borowska-Kociemba
Mađgorzata Krukowska

Obrazy konturowe dla uczniów
z niepeđnosprawnoƛciƓ intelektualnƓ
Ilustracje: Maciej Kociemba

PLASTYKA – obrazy konturowe dla
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną
32 zł

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami oraz mającymi
trudności w uczeniu się. Karty mogą być wykorzystywane
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• format 21 x 31 cm, 48 str.

Tematyka kart pracy jest związana z porami roku, świętami,
ważnymi wydarzeniami, począwszy od rozpoczęcia roku
szkolnego aż do wakacji. Publikacja została opracowana tak,
aby nauczyciel mógł z niej korzystać ze wszystkimi uczniami
w grupie, niezależnie od zróżnicowanego poziomu ich umiejętności. Zamieszczony materiał można dowolnie modyfikować i wszechstronnie wykorzystywać. Proponowane polecenia oraz sposób ich realizacji zamieszczono na ostatnich
stronach.

PLASTYKA

HR 0268

31 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.

Tematyka kart pracy: morze, fale, góry, zboże, budynek szkoły, koło, kwadrat, trójkąt, paleta z farbami, znak „STOP”,
znak „SYGNAŁY ŚWIETLNE”, autobus, jesienny park, jesienne drzewo, liść, jarzębina, muchomor, jabłko, gruszka, śliwa,
kosz z owocami, burak, jesień, parasol, krople deszczu, Dzień
Edukacji Narodowej, dynia, kontury Polski, godło Polski, świeca, prezent, Mikołaj, worek św. Mikołaja, choinka, bombka,
gwiazda betlejemska, stół wigilijny, maska, zimowy krajobraz,
zimowe drzewo, płatek śniegu, bałwan, czapka, szalik, rękawiczki, karmnik, sarna, przebiśnieg, bocian , palma, pisanka,
kurczak, koszyk wielkanocny, tulipany, garnek, Marzanna,
wiosna, wiosenne drzewo, tulipan, żonkil, ogród, szpadel
i grabie, konewka, pomidor, rzodkiewka, ogórek, sałata,
flaga, medal Konsytuacji 3 maja, herb stolic, flaga UE, łąka,
biedronka, motyl, żaba, maki, chabry, rumianki, mlecz, bukiet kwiatów, głowa mamy, serce, blok, dom, kula ziemska,
dzieci świata, lato, letnie drzewo, tęcza, słońce, truskawka,
głowa taty, krawat, pociąg, samolot, statek, karetka, 112,
walizka, wakacje.

Małymi kroczkami.
Ćwiczenia grafomotoryczne
WR 0005

31 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.

• autor: Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata
Krukowska; „PLASTYKA Obrazy konturowe dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną”; format: A4; oprawa: teczka z gumką, 115 kart w bloku do wyrywania
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Zwierzaki-ﬁguraki.
Zadania grafomotoryczne
HR 0079

21 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.
• A4, 72 str.

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

33 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.

Przygotowanie do nauki
pisania
HR 0002

27 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.

Cyfry i szlaczki
HR 0027

16 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.

311 szlaczków i zygzaków.
Ćwiczenia grafomotoryczne
usprawniające rękę piszącą
HR 0077

21 zł

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

koordynacja wzrokowo – ruchowa, dysgraﬁa
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programy multimedialne
Trudności w pisaniu. Seria mTalent
LJ 0011

1 350 zł

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki
małej u dzieci i młodzieży. Służy do wykorzystania na zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym
napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne
przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter. Składa się z ponad 900 ekranów
interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej
walizce. Przeznaczony jest dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie
motoryki i umiejętności pisania. Program Trudności w pisaniu to:
• ponad 900 interaktywnych ćwiczeń dla czterech grup
wiekowych,
• możliwość indywidualizacji pracy z dzieckiem i dobrania zadań, które najbardziej odpowiadają potrzebom
(możliwość swobodnego kreowania własnych zestawów
ćwiczeń),
• możliwość wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń – zarówno do pracy na tablecie i komputerze, jak i na tablicy
lub monitorze interaktywnym do ćwiczeń rozmachowych
i ćwiczeń w kreśleniu dużych wzorów,
• kontrola prawidłowego kierunku kreślenia,
• sprawdzanie liczby pominiętych punktów i kontrola liczby przecięć konturu,
• kompleksowa kontrola poprawności kreślenia liter – kierunek, kształt, liczba segmentów znaku pisarskiego i ich
kolejność kreślenia,
• inne parametry, które mogą być przydatne w treningu
pisania,
Pakiet Trudności w pisaniu jest przeznaczony do: wykonania
diagnozy wstępnej (badanie poziomu sprawności grafomo-

Go Sense Pakiet
HO 0008
•
•
•
•
•
•
•

torycznej - Kwestionariusz do wstępnej oceny przygotowania
dziecka do pisania), wykonania diagnozy kontrolnej (kwestioestionariusze oceny osiągnięć dziecka w danym wieku w zakresie
kresie
rozwoju motorycznego oraz umiejętności manualnych), zaplaaplanowania działań o charakterze profilaktycznym lub terapeuapeutycznym w odniesieniu do zaobserwowanych u dzieci trudności,
ności,
prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-stymulujących z dziećmi,
ećmi,
zapobiegających występowaniu trudności w nauce pisania,
ania,
prowadzenia ćwiczeń przygotowujących dzieci do pisania,
ania,
wdrażających do regularnej nauki pisania. Program uzupełupełniony został o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji
ikacji
autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania
wania
tego produktu (np. pomoce tradycyjne, poradnik metodyczny,
czny,
scenariusze zajęć, tradycyjne, kopiowalne karty pracy wspierapierające poszczególne etapy rozwoju umiejętności pisania)
• program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora inteinte
raktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS)
w trybie online i offline. Licencja na czas nieokreślony.

Go Sense. Koordynacja
i grafomotoryka
HO 0006

690 zł

Dla dzieci z problemami w zakresie motoryki małej zaproponowano stopniowe zmniejszanie skali ruchu, od
ruchów w wymiarze ciała przez początkowo proste,
a potem bardziej skomplikowane linie i kształty w wymiarze kartki z zeszytu, aż do opanowania precyzyjnego
ruchu w liniaturze. W ćwiczeniach interaktywnych wykorzystano mechanizmy typowe dla gier, gdzie wykonanie ciągłego ruchu, łączącego elementy gry na ekranie
jest częścią dynamicznej fabuły. Dzięki temu dzieci starają się wykonać precyzyjne i płynne ruchy, uczestnicząc
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3 490 zł

W skład pakietu wchodzą programy:
Funkcje wzrokowe
Słuch i mowa
Orientacja w przestrzeni
Myślenie matematyczne
Koncentracja i samokontrola
Koordynacja i grafomotoryka
Ortografia

w doskonałej zabawie. W zakresie ćwiczeń kaligraficznych, autorzy zwrócili szczególną uwagę na pisanie
łączne całych wyrazów, w którym płynny ruch łączy się
z rytmem wypowiedzi.
• Wymaganie systemowe oraz licencja: urządzenie
z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym,
zaleca się stosowanie urządzeń z ekranem dotykowym; do korzystania z dodatkowych zasobów online
wymagane jest połączenie z internetem oraz aktualna wersja przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge;
bezterminowa licencja dla placówki edukacyjnej
umożliwia zainstalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów należących do placówki
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Eduterapeutica Gimnazjum

Dysgraﬁa, dysortograﬁa, dysleksja,
dyskalkulia
13-15 lat
Umiem pisać
PN 0039

290 zł

Ćwiczenia wspierają funkcje poznawcze: koncentrację uwagi, pamięć
wzrokową i słuchową, rozwijanie funkcji językowych, umiejętności grafomotoryczne, reguły ortograficzne.
• zestaw zawiera: 94 interakty wne ćwiczenia klasowe lub indy widualne, 6 interakty wnych gier i zabaw klasowych, 120 kart pracy

PN 0074

1 299 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.
• w zestawie: płyta DVD-ROM, poradnik metodyczny, wydrukowany z programu komplet 600 kart pracy
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Dysgraﬁa, dysortograﬁa, dysleksja,
dyskalkulia
13-15 lat. Karty pracy
PN 0075

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
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zmysł przedsionkowy
i prioreceptywny
Zestaw do ćwiczeń równoważnych, który pozwala
na tworzenie torów przeszkód, zapewniając różnorodność zabaw podczas zajęć wychowania fizycznego lub innych zajęć ruchowych. Propozycja
zestawu zawiera bazę oraz cztery kładki. Podstawa
posiada trzy poziomy ustawienia kładki. Na każdej
z ramp znajduje się inna faktura, która dostarcza
wrażeń sensorycznych. Wszystkie elementy wykonane są z lakierowanej sklejki.

Skrzynia z materacem
CS 2000

1 500
0 zł

Skrzynia służy do wspinaczki i balansowania.
a. Dzięki
Dziękki
Dz
otworom z każdej strony można mocować do
o niej
nieej popo
omost i drabinki. System do użytku w pomieszczeniach.
czzen
nia
ach
h.
• wym. 86 x 86 x 65 cm (bez materaca)
a))
• grubość materaca 3 cm

kładki
• 200 x 21 cm

– z materacem
CS 2001

299 zł

Zestaw gimnastyczny
CS 2005

– ze sztuczną trawą
CS 2002

299 zł

2 299 zł

• podstawa z materacem
• zestaw 4 kładek: z materacem, sztuczną
trawą, z rowkami, z listewkami

– z rowkami
CS 2003

299 zł

– z listewkami
CS 2004
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Równoważnie

Ścieżki sensoryczne
NS 9170

1 100 zł

Ścieżki fakturowe to zestaw pięciu kładek
oraz pięciu podstaw do składnia według
własnego uznania. Dwustronność ścieżek
pozwala na bardzo dużą liczbę kombinacji oraz dostosowanie trudności ścieżki do
wieku dzieci i celu ćwiczeń.

6-zaczepowa
NS 6001

W zestawie:
• 6 podstaw
wym. 20 x 14 x 3.5 cm
• 5 dwustronnych ścieżek
wym. 104 x 10 cm

329 zł

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

4-zaczepowa
NS 6000
strona lewa

strona prawa

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

249 zł

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

161

ławki
gimnastyczne
Oprócz swojej tradycyjnej funkcji, ³awki gimnastyczne po odwróceniu spe³niaj¹ rolê równowa¿ni. Zaopatrzone s¹ równie¿
w zaczep z jednej strony, co umo¿liwia po³¹czenie ich z drabink¹ przyœcienn¹. Wówczas spe³niaj¹ rolê zje¿d¿alni lub deski do podci¹gania. Wykonane s¹ z drewna sosnowego na
stabilnym metalowym stela¿u.
• do samodzielnego montażu

3m
CS 3009

Ścieżki na piłkach
Nowatorski system połączenia drewnianej platformy
i przymocowanych do niej piłek. Do wyboru mamy
3 ścieżki o różnych kształtach, które możemy ustawiać w rozmaity sposób i uzyskując wiele kombinacji.
Ścieżki zapewniają odpowiednią stabilizację i dynamikę przy ćwiczeniach równoważnych.

2m
449 zł

• wym. 300 x 22 cm

CS 3010

339 zł

• wym. 200 x 22 m

Ścieżka
Ś
i żk łłuk
k
NS 9186

Ścieżka prosta
359 zł

• drewniana platforma na 4 piłkach
• wym. 74 x 74 x 8 cm; udźwig
80 kg

NS 9182

Scieżka zygzak
235 zł

• drewniana platforma na 4 piłkach
y 74 x 36 x 8 cm; udźwig
• wym.
80 kg

NS 9187

269 zł

• drewniana platforma na 4 piłkach
• wym. 74 x 54 x 8 cm; udźwig
80 kg

Kładka równoważna
RV 0008

499 zł

Kładka balansująca do ćwiczeń równowagi. Wykonana z drewna.

Balans
ns n
na
a pi
piłc
piłce
łce
e z wy
wypustkami

• 150 x 10 x 25 cm; wiek: 4+

• śr. piłki 20 cm, w ym. platformy:
58 x 38 x 22 cm; udźwig 80kg
• podstawa ze sklejki z antypoślizgowymi
wstawkami

162
2

NS 9184

189 zł

Deskorolka
na gumowych piłkach
NS 9183

165 zł

• drewniana platforma na 2 piłkach
• wym. 74 x 19,5 x 8 cm; udźwig 80 kg

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Tor z fakturą
FI 1001

315 zł

Kolorowe elementy z tworzywa sztucznegom z których można tworzyć tory.
Chropowata powierzchnia pobudza
zmysł dotyku.
• 24 szt. (12 prostych i zaokrąglonych),
wym. elem. 31 x 12 x 6 cm

199 zł
Podążamy szlakiem
WP 1102

199 zł

Piankowa dróżka do ćwiczeń. Jedna strona elementów jest
niebieska z żółtymi figurami, druga odwrotnie.
• wym. 50 x 50 x 1,5 cm; od 2 lat; wykonane z wysokiej jakości dwuwarstwowej pianki EVA, łączone bez użycia kleju

dwustro
dwustronne

JG 2165

» Odpowiednia stymu-lacja zmysłu równo-wagi wpływa na kon-centrację, prawidłowy
y
rozwój mowy i wszyst-kie inne zdolności po-wiązane z procesem
m
myślenia. «

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

Dwie wyspy

Mosty
119 zł

JG 2124

219 zł

Mosty to kolejne elementy do tworzenia torów
i ścieżek. Możne je łączyć z JG2124 i JG2123.
Elementy wykonane z tworzywa, posiadają antypoślizgowy spód.

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.

• w zestawie 2 mosty o wym. 50 x 14 x 7 cm
w kolorze żółtym i niebieskim

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

Kolorowe wyspy

Rzeka

JG 2120

219 zł

Wykonane z tworzywa, wyposażone w antypoślizgowe stopki.
• 6 wysepek (żółta,
(
niebieska, czerwona, zielona, pomarańczowa, fioletowa); 3 małe (25 x 25 x 25 cm),
marańczow
wys. 4,5 cm
cm; 3 duże (36 x 36 x 36 cm), wys. 8 cm

JG 2123
3

22
225 zł

Łatwe w łączeniu elementy do tworzenia ścieżek
do ćwiczeń na równowagę. W połączeniu z wyspami (JG 2124), tworzą ciekawe tory. Wymiar małych
elementów rzeki pozwala układać je nawet najmłodszym dzieciom. Elementy w czasie przechowywania
można nakładać na siebie.
• 6 elementów w 6 kolorach,
wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm
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Ścieżki tuby
VX 0007

142 zł

• 6 szt., 4 proste, 2 pochyłe
• połączone sznurkiem
• łatwe w przechowywaniu

Dotykowe krążki
JG 2117

310 zł

Duże i małe krążki o różnych fakturach i kolorach. Miłe w dotyku pobudzają dzieci do rozpoznawania faktur ręką i nogą.
• 5 małych krążków z kauczuku o śr. 11 cm
• 5 dużych krążków z kauczuku o śr. 27 cm

Ś
Ścieżka
do balansowania
a
żólto-zielona
WP 0020

629
9 zł

Ścieżka sensoryczna stworzona z myślą o
zabawie, terapii i rehabilitacji dzieci oraz
osób starszych. Składa się z elementów - kamieni o pochyłej i zróżnicowanej powierzchni. Pozwala tworzyć bardziej wymagające
trasy, imitujące skalisty brzeg rzeki lub stok
ienie można układać jedno na
górski. Kamienie

drugim, budując stosy o różnej
różne wysokości.
Wszystkie posiadają antypośli
antypoślizgową podstawę, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także oferując różne stymulacje
dotykowe.

VX 0006

145 zł

164

389 zł

• 6 elem.: 2 x zielony, 2 x jasnozielony,
2 x żółty; wym.: 51,4 × 39,6 × 16,9 cm;
materiał: tworzywo sztuczne

JG 2128

• 6 szt połączonych liną, wym. koszyka ø
30,5 x 13 cm, łatwe w przechowywaniu

JG 2121

• 5 szt., wym.: czerwony 42 x 42 x 25 cm pomarańczowy
i żółty 36 x 36 x 8 cm zielony
ony i niebieski 40 x 40 x 17 cm

Półkule Kamienie

Ścieżki koszyki

Kolorowe góry

Kolorowe kamyki
159 zł

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

WP 0008

479 zł

Dziecko wyczuwa stopą fakturę podłoża, stymulując rozwój zmysłu dotyku. Można obracać górną część niezależnie od dolnej.
• 6 szt., po 2 szt. żółtego 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+

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Półkule
Półkul
le sensoryczne
LC 8089

Piankowe kostki
o różnej twardości

142 zł

NS 1934

Mogą być napełniane powietrzem do odpowiedniej twardości. Atutem są wypustki sensoryczne pobudzające dotyk i wspomagające
ćwiczenia korekcji stóp.
• tworzywo sztuczne, śr. 16 cm, wys. 8 cm
• 6 szt. w różnych kolorach

Półkula balansująca
US 0082

Półkula
ółk l sensoryczna 25 cm
153 zł

Gumowa półkula wypełniona powietrzem.
Można na niej stawać, siadać lub kłaść się.
• śr. podstawy 45 cm, wys. 22,5 cm

Gumowy dysk do balansowania
US 0091
• śr. 33 cm

zmysł słuchu

272 zł

• 5 par kostek, wym. kostki 25 x 25 cm
• od spodu antypoślizgowa tkanina, pokrowce zdejmowane
• łatwo utrzymać je w czystości

49 zł

US 0450

48 zł

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

Mega dysk
M
d k sensoryczny
US 0508

115 zł

Chmurki sensoryczne z fakturami
NS 2231

499 zł

Chmurki sensoryczne z fakturami do aktywności na stole i podłodze. Poszczególne elementy wykonano z innego
materiału w innym kolorze, tak aby dostarczać innych do-

znań dotykowych i wzrokowych. Stanowią idealne narzędzie terapeutyczne, w korekcji wad postawy i stóp
a także integracji sensorycznej. Świetnie stymulują zmysł dotyku i wzroku.
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akcesoria
do balansowania

1
2

Plansza Bujak
1

JG 2181

125 zł

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

95 zł

Plansza Chodzik
2

JG 2180

95 zł

Umożliwia poruszanie się do przodu i do tyłu.

Równoważnia balansująca
3

Platforma
JG 2142
•
•
•
•
•

395 zł

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

Pasy do platformy
JG 2942

3

199 zł

4

• max. obciążenie 100 kg
• wym. 53 x 22 x 15 cm

135 zł

• regulacja długości
• do platformy JG 2142

JG 2169

49 zł

Balansujący Pingwin
4

US 0440

49 zł

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

6

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

5

JG 2140

129 zł

5

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

Okrągła plansza na kuli
6

TY 0006

66 zł

• śr. 40,5 cm

Piłka z orbitą
7

Plansza
Plan
a sz
s a na k
kuli
uli
CS 6004

LG 0680

52 zł

Jajowata piłka dmuchana z nałożoną na środku tarczą. Do ćwiczeń na równowagę, skakania.

8

• dla 1 lub 2 dzieci; śr. 40 cm

92 zł

• wym. 70 x 20 x 9 cm

Plansza na kuli ze szlaczkiem
8

NS 3104

210 zł

7

• 64 x 41 cm

Balansująca podstawka
na nogi
9

Plansza na walcu
CS 6005
• wym. 70 x 20 x 9 cm
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Plansza d
Pl
drewniana
i
95 złł

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

TG 1004

229 zł

Balansowanie na desce poprawia koncentrację, pomaga uniknąć nadmiernego skręcania nóg i stóp,
wzmacnia ich mięśnie, a także wspiera utrzymanie
prawidłowej postawy ciała.

299 zł

• wym.: 39,2 x 11,8 x 27,6 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+

9
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Szczudła
czudła sensoryczne

Miniszczudła
dł

US 0271

55 zł

• posiadają wypustki na rączkach
oraz półkulach
• kule o śr. 13 cm, wys. 7 cm
• wys. całkowita 80 cm

AS 0027

Szczudła 140 cm
28 zł

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

NS 0939
• wykonane z drewna

Duże stopy
opy
112 zł

TY 0209
9

78 zł

• 1 para, dł. stopy 50 cm
• wykonane z pianki

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.

Letnie narty dla dwóch osób
osó

Letnie narty dla trzech osób

JG 2108
• 2 szt., dł. 88 cm

129 zł

• wykonane z plastiku

JG 2148

169 zł

• 2 szt.; dł. 104 cm

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny
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Koordonka
JG 2138

Koordonka z poręczami
132 zł

Pojazd doskonale sprawdza się
we wczesnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
• od 4 lat

MK 0403

165 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.

Platforma Surfer
JG 2168

339 złł

Pojazd na czterech kółeczkach zachęca do ćwiczeń styymulujących sprawność motoryczną. To wspaniała zabawa
wa
gi.
ale również idealny przyrząd do doskonalenia równowagi.
Posiada wyprofilowaną, podniesioną tylną część oraz delilikatnie zwężony przód, który daje większą swobodę ruchu
hu
podczas jazdy w pozycji leżącej.
• wym. 58 x 38 x 10 cm

• wym. 34 x 40 x 64 cm, wiek 4+
• odkręcane poręcze

Platforma na kółkach
NS 2902

105 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.

Labirynt na stopy
NS 1844

169 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

• wymiary: 41 x 30,5 cm
• grubość płyty 1,8 cm
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Kołyska
NS 9166

499 zł

499 zł

Jest to produkt wielozadaniowy. W swoim standardowym ułożeniu pełni rolę kołyski. Po odwróceniu do góry nogami może
spełniać funkcję np. mostka.
• wym. 78 x 41 x 36 cm

1 439

zł

Piramid
da gimnastyczna
NS 600
6002

1 439 zł

Przyrząd gim
g nastyczny składający z 3 różnych ścian wspinaczkowych. Jedna ściana stanowi płaską powierzchnię z poprzecznymi
m otworami, druga skonstruowana jest z drewnianych
drążków, tr
trzecia z grubej liny. W środku konstrukcja posiada
wolną przestrzeń, którą można wykorzystać jako tunel w torze przeszk
szkód. Konstrukcja wykonana ze sklejki brzozowej.
• 1 szt., sszer. 92 cm, wys.
y 100 cm

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

169

Sześcian gimnastyczny
NS 9160

2 499 zł

Przyrząd gimnastyczny składający z różnych
ścian wspinaczkowych. W środku konstrukcja
posiada wolną przestrzeń, którą można wykorzystać jako tunel w torze przeszkód.

2 499 zł

• wykonany ze sklejki brzozowej
• 105 x 105 x 105 cm

4 różne ścianki
do wspinaczek

możliwość
mocowania drabinek

Skrzynia do równoważni
NS 9162

1 099 zł

Skrzynia służy do wspinaczki i balansowania. Dzięki otworom
z każdej strony można mocować
wać do niej pomost i drabinki.
System do użytku w pomieszczeniach.
eniach.

1 099 zł

• wym. 79 x 44 x 58 cm

łatwy do rozłożenia

możliwość
mocowania drabinek
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599 zł

Dodatkowe elementy
modułów gimnastycznych
Wspinanie się na skrzynię przy użyciu drabinek
pomaga w utrzymywaniu równowagi i wykształcenia prawidłowej postawy ciała. Łatwy montaż umożliwia dokładanie kolejnych elementów
w celu utworzenia dłuższych torów przeszkód.

stabilność

łatwy montaż

499

Platforma
Pl
f
NS 9165

329

zł

zł

Kołki
K
łki
499 zł

• wym. 62 x 11 x 150 cm

NS 9171

399 zł

Krótka drabinka
329 zł

• wym. 38 x 11 x 150 cm

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

NS 9163

Kładka fakturowa
faktu
399 zł

• wym. 62 x 11 x 150 cm

NS 9169

499 zł

• wym. 27 x 11 x 150 cm

Platforma rolkowa
NS 9172

1850 zł

• wym. 62 x 11 x 150 cm

Długa drabinka
NS 9164

599 zł

• wym. 62 x 14 x 245 cm
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Klatka SI

220 cm

NS 3097

172

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 w wersji podstawowej obejmuje:
• drewniany stelaż z unikatową metodą szybkiego montażu
wyposażenia
• 3 ścianki w zestawie (220 x 85 cm); ścianka wspinaczkowa
z chwytami, ścianka UP&DOWN, ścianka wspinaczkowa
z dziurami
• sieć linowa
• drabinkę sufitową
• wymiary zewnętrzne klatki 250 x 250 x 220 cm
• waga: 215 kg
• udźwig: 300 kg

ścianka UP&DOWN

m
250 c

ścianka wspinaczkowa z chwytami

ścianka wspinaczkowa z dziurami

250
cm

9 899 zł

Klatka SI 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

integracja sensoryczna i rehabilitacja

sprzęt podwieszany
do klatki SI

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

Drabinka
k wisząca
i
do
d klatki
kl tki SI
NS 3098

Lina do wspinania
z drewnianymi stopniami
pniami
BO 4510

69 zł

Drewniany mostek do klatki SI
NS 3099

• 500 x 45 x 195 cm

• 170 x 30 x 175 cm

Drążek do podwieszania
ze środkowym mocowaniem

Drążek do podwieszania
z dwiema linami

NS 9167

• dł. liny: 200 cm
• linka PE odporna na UV: 26 mm
• 5 drewnianych stopni o śr: 10,5 cm x 3,8 cm

365 zł

149 zł

Drążek ze środkowym mocowaniem służy do podciągania, ćwiczenia równowagi, zwisów - koordynacji
ruchowej. Jest elementem dodatkowym do wyposażenia salki SI. Lina z 3 kulkami pozwala na regulację
wysokości drążka.
• ø 3,5 cm, szerokość: 49 cm; może być mocowany na wysokościach: 135 cm, 150 cm lub
165 cm od ziemi; udźwig: 80 kg
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NS 9168

549 zł

– pojedynczy
NS 3091

– podwójny
47 zł

• do sprzętu jednozaczepowego

NS 3092

86 zł

• do sprzętu dwuzaczepowego

169 zł

Drążek z dwiema linami do mocowania. Służy do
podciągania, ćwiczenia równowagi, zwisów - koordynacji ruchowej. Jest elementem dodatkowym do
wyposażenia salki SI.
• ø 3,5 cm, szerokość: 49 cm; może być mocowany na wysokościach: 135 cm, 150 cm lub
165 cm od ziemi; udźwig: 80 kg

Materace do klatki SI
NS 2177

849 zł

• 4 panele, wym. 1 panelu: 122 x 123 x 5 cm, wym.
po rozłożeniu: 245 x 245 x 5 cm
• wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną PCW
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huśtawki
do klatki SI

Umożliwiają ruch w dowolnym kierunku, zapewniają możliwość wejścia z dowolnej strony oraz
wygodny dostęp do dziecka podczas ćwiczeń
terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

• przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz
• dzieki specjalnym uchwytom (NS 3091
i NS 3092) można zamontować w klatce SI

Huśtawka. Bujane
Bu
krzesło
o
BO 5534

99 zł

BO 5562

315 zł

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

Huśtawka
rehabilitacyjna duża
NS 8990

599 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.
• wym. 127 x 30 x 40 cm

• produkt wymaga złożenia; wym.: 50
x 137 cm; regulow
regulowana wysokość do
150 cm; udźwig
udźwig: 150kg; materiał:
stalowy stelaż w kolorze zielonym,
100 % polistyren
polistyrenu w kolorze niebieskim; wiek:4+

Hamak terapeutyczny
zny
BO 5700

179 zł

Podwieszane bujane krzesło odpowied-nie dla dzieci i doros
dorosłych. Niezwykle wy-godne, mocowane n
na dwóch regulowa-nych linach. Solidna konstrukcja oparta
a
na mocnym stalowym stelażu, gwarantujee
bezpieczeństwo użytkowania.
uży
Wysokiee
oparcie i głębokie siedzisko
sie
tworzą dużą
ą
powierzchnię, która u
umożliwia bujanie sięę
jednoczenie dwóm os
osobom. Elementy tekstylne wykonano z w
wytrzymałego materiału, który łatwo utrz
utrzymać w czystości.

Miękka huśtawka - Belka

99 zł

• materiał: poliester
• z liną przedłużającą

149 zł

39 zł

Huśtawka Żółw
BO 5065

Huśtawka Namiot
39 zł

• śr. 30 cm, gr. 18 mm, dł. sznurów 180
cm, regulacja wys., max. obciążenie
50 kg, wiek: 3+
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BO 5418

Pajęczyna
209 zł

• śr. 70 cm, wys. 140 cm, max. obciążenie 80 kg, wiek: 3+

BO 5804

Pajęczyna z otworem
m
225 zł

• śr. 100 cm, wys. 160 cm, max
obciążenie: 200 kg

BO 5501
• śr. 100 cm
• max obciążenie: 75 kg

149 zł

Pajęczyna LED
BO 6207

Platforma Gniazdo
Pl
259 zł

• śr. siedziska: 100 cm; grub. siedziska: 4,5 cm; udźwig: 150kg; materiał: tworzywo sztuczne, nylon;
oświetlenie LED; regulowana wys.
do 180 cm; waga: 5kg; wiek: 3+

BO 5412

209 zł

• osłona zaczepów zapinana na
rzepy, śr. 100 cm, wys. 170 cm,
max. obciążenie 70 kg, regulacja wys., wiek: 3+

integracja sensoryczna i rehabilitacja

499 zł

ssprzęt do wspinania
G
Góry.
Ścianka wspinaczkowa
Ś
NS 9185
N

2999 zł

Śc
Ściany
wspinaczkowe to wielobarwna grafika nadrukowana w technologii UV na
fik
wodoodpornej sklejce gr. 18 mm zabezw
pieczonej podwójną warstwą ochronną.
p
W skład tej konstrukcji wchodzą 3 moduły
z górami. Ścianki wspinaczkowe wyposażone są w profesjonalne chwyty wspinaczżo
kowe w ilości 30 sztuk.
ko
• wym. 118 x 10 x 237 cm
• maksymalne obciążenie 70 kg

Siatka
BO 5145

499 zł

Wykonana z grubej linki o mocnych
połączeniach i dużych oczkach (30 x
30 cm). W łatwy sposób można ją zamocować metalowymi zaczepami, np.

na drabinkach lub między drzewami.
Jest bazą do tworzenia
ia licznych zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.
• wym. 3 x 1,8 m
• 6 zaczepów

Drabinka przyścienna
podwójna
CS 3001

969 zł

• wym. 242 x 180 cm
• wykonana z drzewa sosnowego

Drabinka przyścienna
pojedyncza
CS 3000

575 zł

• wym. 242 x 86 cm
• wykonana z drewna sosnowego

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny
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Grzybak 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.

– z kapeluszem
NS 0436

1 899 zł

• wym. 120 x 120 x 130 cm

– bez kapelusza
NS 1436

1 259 zł

• wym. 120 x 120 cm

Domek manipulacyjny
NS 0310

2 950 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
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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.
• 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

integracja sensoryczna i rehabilitacja

sprawność ruchowa
Materace narożne
półokrągłe
Każdy z nich posiada rzepy, które
umożliwiają łączenie ich ze sobą.

Bieżnia 7 cm
NS 0170

Materac gruby
165 zł

• wym. 120 x 60 x 7 cm

PS 2127

jasnoniebieski
399 zł

NS 2144 220 zł

NS 2146 220 zł

NS 0107

żółty
NS 2145 220 zł

• wym. 200 x 80 x 20 cm

różówy

Bieżnia 10 cm

• wym. 100 x 100 x 10 cm
• pokryte tkaniną PCW
• antypoślizgowy spód

turkusowy
NS 2143 220 zł

Materac cienki
239 zł

• wym. 180 x 60 x 10 cm

PS 2128

289 zł

• wym. 200 x 80 x 10 cm

Materac rehabilitacyjny
NS 0144

399 zł

• wym. 180 x 80 x 10 cm
• pianka o podwyższonej gęstości

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny
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Materace składane poczwórne
Mate
Składane 4-częściowe łączone materacyki, oparte o ścianę
Składane,
mogą pe
pełnić funkcje fotelika, położone na płasko tworzą powierzchnię do zabawy lub ćwiczeń, a złożone w kostkę twowierzchn
rzą puf.
• wym. po
p rozłożeniu 1 x 1 m, gr. 5 cm
• wym. po
p złożeniu 50 x 50, gr. 20 cm

Materace składane potrójne

różowy

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.

niebieski

• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
• przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

czerwony

PS 2160RP
PS 2160NP
PS 2160

219 zł
219 zł
219 zł

kolorowe
NS 2151

259 zł

czarno-białe
NS 2152
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259 zł
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Materace łączone
NS 0554

Materacyki łączone 4 szt.
M
499 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.

NS 2147
• wym. 150 x 105 x 5 cm
• pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości

699 zł

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

Mata podłogowa
MW 5003

Mata gimnastyczna
111 zł

ST 2002

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.

48 zł

Zwijana mata piankowa idealnie sprawdzi sie podczas aktywności fizycznych. Ponadto zapewni użytkownikowi komfort wypoczynku na kempingu, czy
podczas pikniku.
• wym.: 180 x 0,8 x 59 cm

• 4 szt. o wym. 60 x 60 cm

maty podłogowe
Puzzle piankowe, które po złożeniu
tworzą matę podłogową. Idealne do
zabaw i ćwiczeń. Dodatkowo izolują
od zimnej i twardej podłogi.
• wym. 102,6 cm x 2 cm x 102,6 cm
• 1 szt.

Puzzel niebieski
ST 2100
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Puzzel zielony
105 zł

ST 2101

105 zł
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Ekspander żelowy
Ekspander to przyrząd, który sprawdzi się
podczas ćwiczeń wzmacniających, poprawiających koordynację oraz rozciągających. Składa się z elastycznego elementu
oporowego oraz wygodnych uchwytów.
• materiał: guma termoplastyczna
• wym.: 18cm x 10cm

Pajączek
MD 0001

57 zł

Pajączek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wadą
postawy w postaci zaokrąglonych pleców, odstających
łopatek oraz płaskiej klatki piersiowej. Istota wynalazku
polega na czynnym wzmacnianiu mięśni i wyrabianiu nawyku prawidłowej postawy w staniu, chodzie i siedzeniu.
• odległość przy maks. ściągnięciu szelek 36cm,
a przy min. 62cm
• od 6 lat

19 zł
– mocny
FI 0340

19 złł

• zielonyy

Taśmy Thera Band

19 zł

TB 0404

97 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).
• komplet 3 taśm o różnym stopniu oporu: żółta,
czerwona, zielona
• dł. 1,5 m

– średni
FI 0341

19 złł

• niebieski
es

19 zł
– słaby
FI 0342

19 zł

• różowy
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JollyHeap
JH 0001

Dostępne zestawy kolorystyczne*:

4 200 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.

• magnetyzm

• wielofunkcyjność

• lekkość i miękkość

• ciche w zabawie

• bezpieczeństwo

• trwałość i użyteczność

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. pudełka 64 x 54 x 64 cm
w celu pozbycia się plam, można zastosować
wywabiacze do materiałów tekstylnych
• przy zamówieniu nalezy podać kolor zestawu
(np. JH 0001/zielono-niebieski)

* przypadku
*w
dk wyboru
b
zestawu
t u innego
i
niż
iż JH
0001 prosimy o kontakt z Biurem
m obsługi klientów tel. +48 801 5555 08

12 cm

12 c
m

12 cm

cm
17

cm
12

12
cm
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Wirujący talerz

Koala
Ko
K
oal
ala
a Bibo
Bibo
Bi
bo

JG 2102

429 zł

Topek

JG 2097

Obraca się w każdą stronę, nie przewraca się. Można
na nim stać lub siedzieć.
• powierzchnia jest antypoślizgowa i wyposażona w 4 uchwyty
• śr. 76 cm

279 zł

JG 2101

229 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.

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 przed urazami.

• śr. 65 cm, wys. 45 cm, wykonany
konany z tworzywa sztuczko
nego o grubości 8 mm, maksymalna
symalna 50 kg obciążenia.

• śr. 70 cm; głębokość; 45 cm

499 zł

Wirujący talerz z poręczami
JG 2106

549 zł

Talerz, który obraca się we wszystkie strony. Wyposażony w solidne poręcze pokryte miękkim tworzywem. Dostosowany dla dzieci od 3 do 5 roku życia.
Do ćwiczeń dla 1 lub 2 osób jednocześnie.
• max. ciężar: 60 kg; śr. 76 cm, wys. 60 cm
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Kołyska rehabilitacyjna
NS 1545

Bujak dla trzech osób
499 zł

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

BY 9030

Kołowrotek
241 zł

EU 0006

Kolorowy bujak wykonany z lekkiego materiału.
Odpowiedni do zabawy w pomieszczeniu jak i na
wolnym powietrzu.
• dla 1–3 osób; wym.: 45 x 133 cm; wiek:
2–6 lat

529 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.
• śr. 88 cm

integracja sensoryczna i rehabilitacja

Kapelusz z nóżką
NS 0150

Balansująca
Bal
Ba
lansssująca
ująca ośmiornica
ośmio

730 zł

WP 0004

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.

Beczka terapeutyczna
259 złł

NS 2175

Sympatyczna ośmiornica, która pomaga dzieciom w przyjemny sposób ćwiczyć koordynację i równowagę. Wykonana
z miękkiego i lekkiego materiału, który sprawia, że zabawa
jest bezpieczna i zmniejsza odgłos upadku na podłogę. Jej
specjalny kształt pozwala układać 2 lub 3, jedna na drugiej,
co może być nie lada wyzwanie dla najmłodszych.

• śr. 120 cm; pokryte trwałą tkaniną PCW, wypełnione
pianką o podwyższonej gęstości

• wym.. 100 cm, śr. otworu 70 cm,
• wiek:
k: 3+

• 1 sztuka, wym.: 15,5 x 15,5 x 12 cm; wiek: 2+

Fotel rehabilitacyjny
Opona
BY 9200
•
•
•
•

NS 0595

Czapka klauna
57 złł

1 szt., wym. śr. zew. 55 cm, wew. 31,5, wys. 17 cm
wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości
kolor wybierany losowo
wiek: 3+

769 zł

Przeznaczona do zajęć w terapii integracji sensorycznej. Stymuluje układ dotykowy, proprioceptywny, przedsionkowy
i wzrokowy. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.

JG 2127

79 zł

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

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

Gruszka rehabilitacyjna
299 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,
wypełnione pianką o podwyższonej gęstości

NS 0639

179 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
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duże miękkie piłki
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 posta-

1

2

1

wy 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
j
stają
ją
się świetną zabawą dla każdego dziecka.

3

4

5

• do samodzielnego napompowania
owania

Piłka-wałek pomarańczowa
LG 0350

69 zł

• wym. 50 x 100 cm

2

Wałek sensoryczny
99 zł

8

Piłka gimnastyczna 50 cm

Piłka z wypustkami 40 cm

9

Piłka gimnastyczna 30 cm

LG 0450
• dł. 90 cm; śr. 55 cm

3

LG 1240

44 zł

Piłka z kolcami 65 cm
4
LG 0265

55 zł

5

Piłka z kolcami 85 cm

6

Piłka gimnastyczna 90 cm

7

Piłka gimnastyczna 65 cm
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LG 0285

LG 0188

LG 0165

88 zł

82 zł

52 zł

LG 0150

LG 0130

Piłka Hop 45 cm
10
LG 0545

11

Piłka Hop 50 cm

12

Piłka Hop 55 cm

13

Piłka Hop 60 cm

LG 0550

LG 0555

LG 0560

39 zł

23 zł

6

7

8

9

32 zł

39 zł

41 zł

43 zł

10

11

12

13
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Piłki lekarskie

15

Sakiewki z obciążeniem

zł

NS 2224

500 g
LG 0605

1 kg
16 zł

• śr. 10 cm

LG 0610

22 zł

• śr. 12 cm

US 0087

• ciemny zielony 1,5 kg x 2
• zielony 1 kg x 2
• jasno zielony 0,5 kg x 2

22 zł

z rączką 0,4 kg

219 zł

Komplet 6 kolorowych sakiewek do różnego rodzaju ćwiczeń równoważnych i
wzmacniających. 3 pary o różnej wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną PCW,
wypełnione granulatem szklanym.

15 zł

• mini piłka lekarska z uchwytem ułatwiającym trzymanie lub rzucanie
• śr. 11 cm, 0,4 kg
• 1 szt.

Piłki do rytmiki
P
LLG 1117

2 kg
LG 0606

3 kg
26 zł

• śr. 15 cm

Skaczący Lew
US 0449

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

70 zł

• 4 szt., śr. 17 cm, 280 g

61 zł

LG 0607

22 zł

• śr. 16 cm

Skaczący Hipcio
US 0448

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

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

Skaczący Renifer
61 zł

LG 0001

82 zł

• wym. 30 x 60 x55 cm
• wys. siedziska 30 cm
• do samodzielnego napompowania
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299 zł

piankowe kształtki rehabilitacyjne
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, przeczołgiwa-

nia się przez tunele czy balansowaniu
na oponach. Łączenie pojedynczych elementów umożliwiają specjalnie wyprofilowane bazy, za pomocą których można
tworzyć duże, różnorodne, składane tory
przeszkód.
• kształtki są zakwalifikowane jako wyroby medyczne i objęte 8% stawką VAT

Podkowa
NS 2184

Półkoło
299 zł

• wym. 80 x 60 x 60 cm

Opona duża

Opona

NS 0968

Zestaw 1
NS 1110

519 zł

• wym 120 x 120 x 30 cm
• śr. otworu 60 cm

786 zł

• Baza z wcięciem
sześciokątnym x 2 szt. NS 2203
• Belka sześciokątna x 1 szt. NS 2202

229 zł

NS 0106
• wym. 60 x 60 x 30 cm

NS 0109

279 zł

• wym. 120 x 60 x 30 cm

Nakrętka
185 zł

NS 2153

229 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm
• śr. otworu 30 cm

Zestaw 2
NS 1150

952 zł

• Baza mała x 2 szt. NS 0970
• Opona duża x 1 szt. NS 0968
• Bieżnia 10 cm x 1 szt. NS 0107

369 zł
Baza z wyc
wycięciem
ycię
ięci
ciiem
ciem
m
sześciokątnym
NS 2203
• wym. 60 x 30 x 50 cm
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Belka sześciokątna
sz
ześciokątna
229 zł

NS 2202
• wym. 100 x 40 x 40 cm

369 zł

Schody z zaokrąglonymi
stopniami
NS 2225

549 zł

• wym. 90 x 60 x 60 cm
• tkanina PCW antypoślizgowa
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piankowe bazy

Zestaw 3
NS 1140
•
•
•
•
•

Baza duża
NS 0100

Baza z trójkątem
185 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm

NS 0143

1 299 zł

Baza duża x 2 szt. NS 0100
0
2
Belka 120 x 1 szt. NS 0102
Schody x 1 szt. NS 0110
Rampa x 1 szt. NS 0108
70
Bieżnia 7 cm x 1 szt. NS 0170

Baza z prostokątem
185 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm

NS 0142

185 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm

Zestaw 4
NS 1130

Baza mała
NS 0970

Most
122 zł

• wym. 60 x 30 x 30 cm

• wym. 90 x 60 x 60 cm

Łuk
295 zł

• wym. 120 x 60 x 30 cm

Schody
NS 0110

NS 0103

NS 0108
• wym. 90 x 60 x 60 cm

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

295 zł

• wym. 120 x 60 x 30 cm

Rampa
345 zł

NS 0104

527 zł

• Baza z prostokątem x 2 szt. NS 0142
• Wałek duży x 1 szt. NS 0101

Klin
322 zł

NS 0969

139 zł

• wym. 60 x 60 x 30 cm
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Belki

Zestaw 5

NS 1120

510 zł

• Baza z trójkątem x 2 szt. NS 0143
43
• Belka 120 x 1 szt. NS 0102

Belka 120
NS 0102

167 zł

• wym. 120 x 30 x 30 cm

95 zł
Sześcian
NS 0458

Belka 60
82 zł

• wym. 30 x 30 x 30 cm

NS 0971

Belka mała
95 zł

• wym. 60 x 30 x 30 cm

NS 0231

Belka 90
62 zł

• wym. 20 x 20 x 60 cm

NS 0457

145 zł

• wym. 90 x 30 x 30 cm

Wałki

Wałek 10
NS 0228

Wałek 15
40 zł

• dł. 60 cm; ø 10 cm

NS 0229

Wałek 20
52 zł

• dł. 60 cm; ø 15 cm

NS 0230

62 zł

• dł. 60 cm; ø 20 cm

Wałek mały
NS 0145

55 zł

259 zł

• dł. 60 cm, ø 60 cm

Wałek duży
NS 0101

Wałek średni
185 zł

• dł. 120 cm, ø 30 cm
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59 zł

• dł. 60 cm, ø 15 cm
• wypełnienie: pianka R80 - pianka o podwyższonej gęstości

Walec duży
NS 0105

59 zł

NS 0455

Walec mały
152 zł

• dł. 90 cm; ø 30 cm

NS 0456

55 zł

• dł. 30 cm; ø 30 cm
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Zestaw 6
NS 1160

684 zł

• Opona mała x 2 szt. NS 0106
• Wałek duży x 1 szt. NS 0101
• Bieżnia 7 cm x 1 szt. NS 0170

Równoważnia do balansowania
NS 2185

245 zł

• 1 szt., wym. 120 x 50 x 13,5 cm
• antypoślizgowy spód
• pianka o podwyższonej gęstości

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

– mała
NS 0168

– duża
569 zł

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

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

NS 0169

1 375 zł

• wys. 130 cm; wym. podstawy dolnej
100 x 80 cm, górnej 100 x 30 cm
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629

Kostka z pianek

zł

PS 2162

Pokrowiec na kostkę

Mozaika
Mozaik
ka
NS 1972

1599 zł

• 16 elem,, dł. boku sześcianu 1 m

PS 2163

629 zł

• 9 elem.
• wym. całości140 x 140 x 15 cm
• najmniejszy elem. 35 x 35 x 15 cm

x2

x4

x3

Tangram piankowy
NS 2242

195 zł

Karty pracy
do tangramu piankowego

720 zł

NS 2242W

Zabawa polega na ułożeniu przy użyciu wszystkich
klocków postaci ludzi, zwierząt, pojazdów, domów i
figur geometrycznych.

45 zł

• 24 karty o wym. 23 x 11 cm

Dziecko uczy się dopasowania odpowiednich elementów
i poznaje nowe kształty. Dopełnieniem do kolocków są
karty pracy sprzedawane osobno.
Zestaw składa się z 7 piankowych klocków:
•
•
•
•
•
•

2 jednakowe duże trójkąty prostokątne
1 średni trójkąt prostokątny
2 jednakowe małe trójkąty prostokątne
1 mały kwadrat
1 mały równoległobok
wym. (po złożeniu): 82 x 82 x 20 cm

82 cm

190
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Zestaw 1

Zestaw ﬁgur
geometrycznych
NS 0567

NS 1994
110 zł

4 figury w 4 kolorach, wykonane z pianki
pokrytej trwałą tkaniną. Mogą służyć do
zabaw ruchowych, jak również jako pufy
do siedzenia.
• 4 szt.
• śr. koła 30 cm
trójkąt 36 x 36 x 31 cm
kwadrat o boku 30 cm
prostokąt 42 x 30 cm
• grubość pianek 4 cm
• antyposlizgowy spód

110

zł

PS 2106

489 zł

Różnokolorowe kształtki geometryczne,
które po złożeniu tworzą 4 kwadraty o
tej samej wielkości.

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

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

NS 1995

919 zł

• 10 elementów
• wym. pakowania 120 x 75 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka
30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka
90 x 30 x 30 cm

• 11 elementów
• wym. pakowania 150 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka
30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka
90 x 30 x 30 cm

Zestaw 3

Zestaw 4

NS 1996

Kształtki geometryczne

Zestaw 2
789 zł

842 zł

• 10 elementów
• wym. pakowania 120 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka
30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka
90 x 30 x 30 cm

NS 1997

789 zł

• 8 elementów
• wym. pakowania 120 x 90 x 30 cm
• wym. najmniejszego klocka
30 x 30 x 30 cm
• wym. największego klocka
90 x 30 x 30 cm
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Zestaw atrakcji m
malucha
NS 2117

879 zł

1 elem. o wym. 60 x 60 x 20 cm

• 9 elem.; zestaw skła
składa się z kwadratowej bazy
4 płaskich materacy
materac oraz 4 różnych kształtek
w formie fal, schodków,
schodk
pochylni i wzniesienia
• 4 elem. o wym. 60 x 40 x 20 cm; 4 elem. o wym.
40 x 40 cm;
• pianki o wysokiej gęstości, pokryte trwałą i bezpieczną tkaniną PCW
PC
• wiek: 1+

4 elem. o wym.
60 x 40 x 20 cm

Poszczegól
Poszczególne
szczególlne
elementy
elem
menty z
zestawów
można
dowolnie
mo
żna dow
wolnie ze
sobą
łączyć,
sob
bą łączy
yć, tworząc
rozmaite
roz
zm
maite k
konﬁguracje.

140 cm
60

m

60

x4

c
20
0x

Klin
NS 2154

109 zł

0x

20
c

m

60

x4

0x

14

cm

60

x 40

x5

Fala
NS 2156

109 zł

• wym. 60 x 40, wys. 5 cm

Rampa

Kwiatek

109 zł

• wym. 60 x 40 cm wys.
5–20 cm

PCW
bez ftalanów

cm

• wym. 60 x 40 cm wys.
10–20 cm

NS 2155
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x4

4 elem. o wym. 40 x 40 cm

NS 2157

109 zł

• wym. 60 x 40 cm, wys.
10–14 cm
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Bazy z wałkami
NS 2226

489 zł

5

Zestaw składa się z 4 kształtek: dwóch rodzajów baz
i dwóch wałeczków. Mogą stanowić osobny element
do zabaw i ćwiczeń oraz podstawę do tworzenia złożonych torów przeszkód.
• wym. rampy ze schodami półokrągłymi wypukłymi: 52 x 60 x 27 cm
• wym. rampy ze schodami półokrągłymi wklęsłymi:
52 x 60 x 27 cm
• wym. wałeczków: dł. 60 cm, śr. 15 cm

6

PCW
bez ftalanów

4

7
2
3

1

Papuga. Kącik zabaw malucha
Papuga
1 120 x 30 x 50 cm

5 60 x 45 x 36 cm

2 70 x 25 x 10 cm

6 60 x 45 x 36 cm

3 37,5 x 20 x 5 cm

7 60 x 45 x 5 cm

4 45 x 30 x 5 cm

PCW
bez ftalanów

NS 2192

695 zł

7-elementowy piankowy tor przeszkód dla najmłodszych złożony z różnych kształtów materacy oraz
z rampy i schodów, układających się na kształt papugi. Elementy pokryte welurem: ogon, skrzydło oraz
czubek. Pozostałe części pokryte tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem.
• 7 elem.: ogon, skrzydło oraz czubek pokryte
miękkim welurem, dziób, tułów, rampa i schody
pokryte trwałą tkaniną PCW.
• do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
• wiek: 2+

wałki w całości pokryte antypoślizgową tkaniną
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Tor z tunelem
NS 2198

999 złł

6 elementów, łączenie na rzepy
•
•
•
•
•

999 zł

materac 60 x 87,5 x 3 cm
belka mała 60 x 25 x 15 cm
belka duża 60 x 25 x 30 cm
most 60 x 60 x 30 cm
rampa 60 x 68 x 30 cm

Kącik aktywności
z basenem
NS 2197

999 zł

6 elementów:
•
•
•
•
•
•
•

prostopadłościan 50 x 50 x 30 cm
pianka zaokrąglona 30 x 50 x 30 cm
schody 50 x 50 x 30 cm
rampa 100 x 50 x 25 cm
materac 85 x 65 x 3 cm
element żółty 100 x 80 x 15 cm
piłeczki sprzedawane osobno

194

łączenie na rzepy

999

zł

materac w całości pokryty
antypoślizgową tkaniną PCW

schody w całości pokryte
antypoślizgową tkaniną
PCW

może pełnić funkcję suchego basenu
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suche baseny
PCW
bez ftalanów

Kwiatek
NS 2207

1599 zł

Płatki mogą być używane jako pufy.

Ocean

• okrągły basen, wym. 100 x 30 cm
• 6 płatków: 1x ø 10 cm, 2 x ø 15 cm, 2 x ø 20
cm, 1 x ø 25 cm
• 500 szt. transparentnych piłeczek o ø 6,5 cm

• wym. 155 x 155 x 55 cm w zestawie 2 ściany, podłoga, półokrągły przód
• 1000 szt. piłeczek o ø 6,5 cm

NS 2168

1499 zł

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.

Okrągły
NS 2100

Kropla
NS 2101

1350 zł

• wym.: dł. 160 cm, szer. 120 cm, wysokość, 40 cm,
grubość ścianki: 15 cm
• 1000 szt. piłeczek o ø 6,5 cm
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1399 zł

• wym.: ø 150 cm, wys. 40 cm, grubość ścianki 15 cm
• spód basenu z tkaniny PCW
• 1000 szt. piłeczek o ø 6,5 cm
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Piłki do basenu
kolorowe
NS 2012

Piłki do basenu
przezroczyste

210 zł

• ø 6,5 cm; 500 szt.

NS 0012

165 zł

• ø 6,5 cm; 500 szt.

2x2m
NS 2000

Schody ze zjeżdalnią

kwadratowy 1,5 x 1,5 m
2 899 zł

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

Do suchych basenów z górną krawędzią zaokrągloną (NS 0146) lub prostą (NS 0146A)
w zależności od kształtu krawędzi basenu.

NS 2001

prostokątny 3 x 2 m

2 450 zł

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

NS 2002

3 299 zł

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

• dł. zjazdu 125 cm, wys. elementu 87,5 cm

NS 0146

1 142 zł

NS 0146A

1 229 zł

kwadratowy 2 x 2 m
NS 0794

trójkątny 2 x 2 m
3 599zł

• wym. 2 x 2 m; powierzchnia wewnętrzna 2,6 m2; 4000
piłeczek (8 worków) o śr. 6,5 cm; wyposażony jest dodatkowo w miękką podłogę o grubości 3 cm
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NS 0443

2 849 zł

• wym. dł. boku przy kącie prostym 2 m; 3000 piłeczek
(6 worków) o śr. 6,5 cm
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kąciki relaksu
Są doskonałym miejscem do dynamicznego i wszechstronnego rozwoju
dziecka. Wykonane z najwyższej jakości materiałów o ciekawej kolorystyce i wzornictwie zachęcają do zabaw, a przy tym wspomagają rozwój
ruchowy, poznawczy i emocjonalny.
Maty zapewniają bezpieczne i przytulne miejsce zabaw, dopasowane do
potrzeb małego dziecka.

Kącik piankowy Green
NS 2178

PCW
bez ftalanów

1 359 zł

• materace połączone są z siedziskami za pomocą mocnych rzepów
• w zestawie: 2 siedziska proste
i 2 siedziska narożne (wys. 25 cm),
4 materace o wym. 1 x 1 m
• całkowita powierzchnia
po rozłożeniu: 2 x 2 m

Kojec piankowy 9
NS 1905

•
•
•
•

1 kwadrat: 100 x 100 cm
4 narożniki: 100 x 50 cm
4 kanapy 50 x 50 cm
pokryty trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCW

50 x 50 cm

100 x 50 cm

100 x 100 cm

x4

x4

x1

Mała poduszka
NS 1909

1 399 zł

Kącik piankowy składa się z 9 elementów, które tworzą bezpieczne miejsce do zabawy i doświadczania
świadomości swojego ciała. Zestaw jest niezwykle innowacyjny, gdyż po rozłożeniu mamy 4 kanapy, 4 fotele
oraz wygodny materacyk, a złożone elementy stanowią
integralną całość. Kącik można wypełniać piłeczkami,
które uatrakcyjnią zabawę, jest też bardzo pojemny co
sprawia iż pomieści kilkoro dzieci jednocześnie.

Wałek
105 zł

• wym: 50 x 50 cm

NS 1910

169 zł

• wym. 120 x 20 cm

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

Kwadratowa poducha
PS 2126

420 zł

• wym. 120 x 120 cm, wys. 30 cm
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Okrągła poducha
NS 1911

349 zł

• wym: ø 120 cm, wys. 30 cm
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Wózek z krążkami do siedzenia
NS 2220

27 z

399 zł

Mobilna platforma wykonana z wodoodpornej sklejki z 12 krążkami do siedzenia.
• wym. platformy: 80 x 39 x 23 cm,
• 12 krążków w 12 kolorach o wym. 32 x 5 cm,
• wypełnienie z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW

Krążki do siedzenia
NS 2221

Kostki do siedzenia
NS 1898

329 zł

• 12 szt w 12 kolorach,
• wym. 32 x 5 cm,
• wypełnienie z pianki, pokryte trwałą
tkaniną PCW

209 zł

Wygodne, praktyczne i bezpieczne siedziska, z możliwością wielu
zastosowań (gimnastyka, nauka, zabawa, relaks).
• 5 szt.
• wym.: 30 x 30 cm, wys.10 cm (kolory wybierane losowo)
• wykonane z pianki pokrytej trwałą tkanią PCW

Mały

PWC
bez ftalanów

NS 1933 275 zł
• szer. 38 x 38 cm,
wys. 46 cm

Pojemniki na kółkach
Duży
NS 2933 325 zł
• szer. 38 x 38 cm,
wys. 80 cm
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Pojemnik jest dopasowany do średnicy naszych okragłych, piankowych krążków,
ale też doskonale sprawdza się do przechowywania zabawek czy klocków.
• Spód pojemnika wykonany jest ze sklejki i posiada 4 kółka. Ściany
są z płyty HDF, obszytej poliestrową tkaniną i mocowane są do siebie
i do drewnianego spodu mocnymi rzepami. Dodatkowo jedna ze ścian
opuszcza się po odczepieniu rzepu, ułatwiając w ten sposób mniejszym
dzieciom dostęp do zawartości pojemnika.

Krążki do siedzenia
NS 2163

199 zł

• 6 szt. w 6 kolorach
• ø 35 cm, wys. 4 cm
• wypełnione granulatem styropianowym

integracja sensoryczna i rehabilitacja

krążki
w worku
Krążki w worku
NS 1893

275 zł

Zestaw piankowych krążków do siedzenia, ćwiczeń oraz zabaw ruchowych i edukacyjnych w domu, szkole i ogrodzie.
Kolorowe krążki zapakowane w worek, który zapewnia wygodę przechowywania uławia ich przenoszenie.
• 10 krążków z lamówką; wym.: 32 x 2 cm, materiał;
skaden, tkanina OXFORD; wypełnienie: pianka; 10
kolorów; woreczek o wym.: 34 x 22 cm

k żki
krążki
do siedzenia

Kolorowe wygodne siedziska z miękkiej p
Kolorowe,
pianki przydadzą się w każdej szkolnej klasie, sali zabaw
baw i na świetlicy. Można na nich wygodnie siedzieć w czasie zajęć
w kręgu lub podczas słuchania bajek. Nadruki w formie dużych cyfr i sympatycznych zwierzaków inspirują

99 zł
Morze 3 szt.
M
NS 0691

• siedziska pokryte tkaniną
PCW
tka
• śr.
cm, wys.
śr 30 cm
wys 8 cm

99 zł
Zwierzęta 3 szt.

99 zł

natomiast
do
na
o zabaw tematycznych
tem
matycznych i matematycznych.

NS 0692

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny

Krążki Dżungla
Zestaw 1–9 (9 szt.)

99 zł

NS 0690

312 zł

NS 2200

289 zł

• wym.: 8 elementów z nadrukiem zwierząt: papuga, słoń,
krokodyl, lew, małpa, zebra, żyrafa, hipopotam;
• powierzchnia ich pokryta jest tkaniną PCW
• śr. 35 cm, gr. 3 cm
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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

43 zł

• śr. około 1,75 m, 4 uchwyty

3,5 m
JG 2302

78 zł

• śr. około 3,5 m, 8 uchwytów

6m
JG 2304

219 zł

• śr. około 6 m, 12 uchwytów

Spadochron tęczowy
TY 0121

351 zł

• śr. 3,5 m

Spadochron Gwiazda
VX 3516

Tunel transparentny
125 zł

Ośmiokątny spadochron wykonany z poliestru w 4 kolorach, z doszytymi 8 prostokątnymi panelami. Każdy
panel wyposażony jest w 2 uchwyty.
• śr. 3,5 m; 16 uchwytów

ES 2098

125 zł

Tunel animacyjny, który pozwala rozwijać oraz doskonalić sprawność ruchową. Wchodzenie do tunelu, przechodzenie przez niego, chowanie się
w nim wpływa nie tylko na rozwój naszych pociech ale
również dostarcza im mnóstwo frajdy. Transparentność
tkaniny, z której wykonano tunel zapewnia komfort zabawy
i terapii dzieci zaburzeniami emocjonalnymi i ze spektrum autyzmu. Nie wymaga montażu, jest łatwy w użyciu
i transportowaniu. Po zabawie można go złożyć i schować
do okrągłej, podręcznej torby, aby zaoszczędzić miejsce.
• wym.: 60 x 180 cm; wiek:3+

69 zł
Spadochron prostokątny
VX 0081

Tunel krzyżak
125 zł

Prostokątny spadochron wykonany z tkaniny poliestrowej. Brzegi wyposażone są w taśmę z 34 uchwytami.
w

DW 8907

69 zł

• 250 x 250 x 46 cm

• wym. 8 x 1 m, 34 uchwyty
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Lina do współpracy
TY 1012

Chusty duże
249 zł

Elastyczna gruba guma do ćwiczeń obszyta kolorowym
przyjemnym w dotyku materiałem. Guma o zamkniętym
obwodzie - umożliwia maksymalizację efektów treningu
oraz skupienie się na różnych partiach ciała. Można
ćwiczyć w parach lub samemu.

JG 2307

Chusty z piłec
piłeczkami
k
115 zł

• wym. 138 x 138 cm; 4 szt. (niebieska, czerwona, zielona, żółta)

VX 4506

41 zł

Piłeczka z miękkim rzepem i chustą z tkaniny
poliestrowej. Do użytku w wielu czynnościach
poprawiających koordynację oko - ręka, a także
gier docelowych.
• zestaw 6 szt. (pomarańczowy, żółty, niebieski, zielony, czerwony i fioletowy)

• dł. całkowita 360 cm

Chusta 1 szt.
US 0262

6 zł

• wym. 40 x 40 cm
• kolor wybierany losowo

Chusty 10 szt.
US 0263

57 zł

• wym. 40 x 40 cm
• w zestawie: 3 szt. niebieskie, 3 szt. czerowne, 4 szt. żółte

Gąsienice spacerowe
G
S
Sympatyczne
gąsienice w tęczowej kolorystyce
to niezastąpione towarzyszki każdego wspólnego spaceru czy wyjścia do teatru. Dzięki
n
parom symetrycznych uchwytów pomagają
p
maluchom zachować porządek marszu i ułam
twiają opiekunom szybkie sprawdzenie liczebtw
ności grupy.
n

– 3,5 m
NS 1598

Tunel animacyjny
NS 1656

105 zł

• dł. 3,5 m, szer. 12 cm, 16 uchwytów

79 zł

Długi rękaw do ćwiczeń zwinności i zabaw pobudzających wyobraźnię. Uszyty z wytrzymałego
materiału doskonale nadaje się do zabaw zarówno

–7m
w pomieszczeniach jak i w plenerze. W komplecie
futerał z troczkiem.

NS 1657

189 zł

• dł. 7 m, szer. 12 cm, 28 uchwytów

• wym. dł. 270, obwód 1 m

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny
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Akcesoria gimnastyczne

Woreczki ﬁgury
NS 0132

99 zł

Woreczki alfabet
20 zł

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

NS 1930

Opaska na oczy
99 zł

• 8 kolorów, wym. 8 cm, 26 szt.

US 0301

10 zł

• wykonana z miękkiego materiału z gumką zapinaną na rzep. Do wykorzystania podczas
zabaw oraz zajęć terapeutycznych. 1 szt.
• wym. opaski 16 x 7 cm

Wstęgi
Do ćwiczeń gimnastycznych wzmacniających
wszystkie mięśnie ciała, a w szczególności mięśnie rąk i barków.
• 6 szt.

–4m
TY 0106

77 zł

–2m
TY 0105

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

Woreczki z cyferkami
50 zł

NS 1982

74 zł

Chusty trójkątne
62 zł

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

NS 0119

34 zł

Do oznaczania drużyn, pomocne w czasie gier
zespołowych
• 4 szt. w 4 kolorach, wym. 40 x 63 cm

Woreczki sportowe
NS 0126

Szarfy
17 zł

Do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych.
• 4 sztuki w 4 kolorach, wym. 10 x 13 cm, wykonane z mocnej tkaniny
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NS 0127

Opaski
16 zł

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

NS 0120

13 zł

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

integracja sensoryczna i rehabilitacja

wydawnictwa

Tańce integracyjne w pracy z grupą
cz.1
KL 0003

26 zł

Leszek Gęca. Zawiera teńce różnych narodowości,
w wersji na siedząco i zabawy muzyczno-ruchowe
o życzliwości i pokonywaniu samego siebie oraz pozbywniu się obaw lub animozji.

Tańce integracyjne w pracy z grupą cz.2
KL 0002

27 zł

KL 0003A

17 zł

Tańce i zabawy dla grupy
KL 0001

21 zł

KL 0021

21 zł

Małgorzata Barańska. Zabawy połączone z piosenkami:
przywitania, zabawy kształcące orientację w schemacie
ciała; zabawy z rekwizytami; zabawy bez rekwizytów.

Urszula Bissinger-Ćwierz. Materiał pomocniczy do aktywizujących działań grupowych. Głównym celem jest
pozyskanie dzieci dla muzyki: zachęcenie do tworzenia,
zainteresowanie tematem, pobudzenie ciekawości.

• pły ta CD sprzedawana osobno; format B5, 36 str.

• format A5, objętość 120 stron, oprawa miękka

• format B5, 25 str.

Tańce integracyjne w pracy z grupą cz.2
Płyta CD

Klaśnij, Tupnij, Raz I Dwa!
Zabawy ze śpiewem. Płyta CD

Muzyka i ruch dla każdego. Płyta CD

KL 0002A

17 zł

Pląsy z długą brodą
27 zł

HR 1057

Muzyka i ruch dla każdego

Leszek Gęca. Tańce do tradycyjnych melodii różnych narodów, choreografia dla grup wielopokoleniowych, proste
formy muzyczno-ruchowe: zabawy na powitanie, na zapoznanie i na zakończenie.

• pły ta CD sprzedawana osobno; format B5, 36 str

Tańce integracyjne w pracy z grupą
cz.1. Płyta CD

Klaśnij, Tupnij, Raz I Dwa!
Zabawy ze śpiewem

HR 0032

44 zł

E. Heiligenbrunner, R. Rabenstein, B. Weiser.

M. Tomaszewska. Znane i lubiane pląsy.

• format A5, 66 str.; 12 układów tańców integracyjnych oraz 60 zabaw i gier ruchowych

• 92 str.; 82 utwory w wersjach: wokalno-instrumentalnej (w wykonaniu dzieci) i instrumentalnej

HR 1057A

25 zł

KL 0021A

18 zł

Pląsy z długą brodą.
Zestaw 4 CD
HR 0032A

43 zł

• 4 płyty CD, książka (92 strony) sprzedawana osobno

Tańce i zabawy dla grupy. Płyta CD
KL 0001A

21 zł

zmysł przedsionkowy i proprioceptywny
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wybitne uzdolnienia

uzdolnienia humanistyczne
i językowe

129 złł

Poczet władców polskich
NS 8283

129 zł

• 150 x 170 cm

P l k S
Polska.
Symbole
b l
narodowe i regionalne.
Gra edukacyjna
NS 0500
67 zł

GTèÞeɈ O/qT
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sūċŕîɍ
ØȂȉȊȂqîƑĿî¬ŒŝūēūǅƙŒîǅǋŏĚČĺîŝîǕ¡ūŕƙŒĿ
ɚeƑŬŕĚƙƥǅî¡ūŕƙŒĿĚĳūɛēū¡îƑǋǘîɈċǋƥîŞŒūŠƥǋŠƭūǅîčƙƥƭēĿîŠî¬ūƑċūŠĿĚɚǅÝTÝǅĿĚŒƭŒūċĿĚƥǋŠĿĚ
ŞūĳŝǋƙƥƭēĿūǅîčŠîǕĿĚŞĿîČĺƎūŕƙŒĿČĺɛɒŠîƙƥįƎŠĿĚ
ƑūǕǅĿŠįŝîƥîŞƙǅūŏąŒîƑĿĚƑįŠîƭŒūǅąɍǋŝîƎƑĚŒƭƑƙūƑŒąŠūǅĚŏĳîŝįǕĿČĺĚŞĿĿɝƑîēĿūČĺĚŞĿĿɍ'ūŏĚŏ
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ǕîƎūŞūČąƎƑūŞĿĚŠĿūƥǅŬƑČǕūƚČĿɍcĚƙƥŏĚēǋŠąŒūċĿĚƥąɈŒƥŬƑîƥįŠîĳƑūēįūƥƑǕǋŞîŝîēǅƭŒƑūƥŠĿĚɈî
ƥîŒǘĚŏĚēǋŠǋŞƭČǕūŠǋŞǅĺĿƙƥūƑĿĿƭĺūŠūƑūǅîŠǋŞ
sîĳƑūēąsūċŕîǅēǅŬČĺƑŬǘŠǋČĺēǕĿĚēǕĿŠîČĺ
ŠîƭŒƎƑǕǋƑūēŠĿČǕǋČĺɍ

¡ūŕƙŒĿƎĿƙîƑǕɈƎƑūǕîĿŒĿŠūǅĚŕĿƙƥîɈŏĚēĚŠǕĳŝŬǅŠǋČĺƎƑǕĚēƙƥîǅĿČĿĚŕĿƑĚîŕĿǕŞƭǕĚŕĚŞĚŠƥîŞĿŠîƥƭƑîŕĿǕŞƭ
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gT¹/¤¹À¤

Gra posiada dwa warianty. Pierwszy
polega na rozpoznawaniu i dopasowywaniu tradycyjnych strojów charakterystycznych dla regionów Polski
do nazw i mapek z zaznaczonym na
kolorowo regionem. Drugi wariant to
dopasowywanie do mapek z województwami: nazw, stolic i herbów.

¡ūŕƙŒĿŠūǅĚŕĿƙƥîɈƎūǅĿĚƚČĿūƎĿƙîƑǕĿƎƭċŕĿČǋƙƥîɒŕîƭƑĚîƥ
sîĳƑūēǋsūċŕîǅēǕĿĚēǕĿŠĿĚŕĿƥĚƑîƥƭƑǋǅȂȊȁȆǕîČîŝūŒƙǕƥîŝƥƥǅŬƑČǕūƚČĿɈŏĚēĚŠǕŠîŏƎūƎƭŕîƑŠĿĚŏƙǕǋČĺƎūŕƙŒĿČĺƎĿƙîƑǕǋƎƑǕĚŝūŞƭÝTÝĿÝÝǅɍ

¡ūŕƙŒĿƎūĚƥîɈƎƑūǕîĿŒɈĚƙĚĿƙƥîɈĺĿƙƥūƑǋŒŕĿƥĚƑîƥƭƑǋɈƥŝƭŞîČǕɈēǋƎŕūŞîƥîɒǅŕîƥîČĺȂȊȆȂɝȂȊȊȄŠîĚŞĿĳƑîČŏĿɈ
ēūȂȊȇȁǅĚGƑîŠČŏĿɈŠîƙƥįƎŠĿĚǅ¬ƥîŠîČĺèŏĚēŠūČǕūŠǋČĺɒǅ¡ūŕƙČĚēūȂȊȉȁūċŝūǘūŠǋČĚŠǕƭƑąɒŕîƭƑĚîƥ
sîĳƑūēǋsūċŕîǅēǕĿĚēǕĿŠĿĚŕĿƥĚƑîƥƭƑǋɚȂȊȉȁɛɒƎƑūĲĚƙūƑ
ÀŠĿǅĚƑƙǋƥĚƥƭeîŕĿĲūƑŠĿŏƙŒĿĚĳūǅĚƑŒĚŕĚǋĿÀŠĿǅĚƑƙǋƥĚƥƭOîƑǄîƑēîɍ
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NAGRODA
POKOJOWA
¡ūŕĿƥǋŒĿēǕĿîŝîČǕǕǅĿąǕŒūǅǋɍ¡ƑĚǕǋēĚŠƥ¤ǕĚČǕǋƎūƙƎūŕĿƥĚŏ¡ūŕƙŒĿĚŏ
ūēȃȃĳƑƭēŠĿîȂȊȊȁēūȃȃĳƑƭēŠĿîȂȊȊȆɍ
ǕūŝūǅǋūƎūǕǋČŏūŠĿƙƥîǅūŒƑĚƙĿĚ¡¤gɍØƙƎŬŝǕîŝūǘǋČĿĚŕĿƎĿĚƑǅƙǕǋ
ƎƑǕĚǅūēŠĿČǕąČǋs¬èèɧ¬ūŕĿēîƑŠūƚčɩɍgîƭƑĚîƥ¡ūŒūŏūǅĚŏsîĳƑūēǋ
sūċŕîɚȂȊȉȄɛɈƎƑǕĚǕƥǋĳūēŠĿŒɧ¹ĿŞĚɩƭǕŠîŠǋǕî ǕŝūǅĿĚŒî¤ūŒƭ
ɚȂȊȉȂɛūƑîǕǕîŏĚēŠĚĳūǕĚȂȁȁŠîŏǅîǘŠĿĚŏƙǕǋČĺŕƭēǕĿƙƥƭŕĚČĿî
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Polscy nobliści. Plakat
NS 8281
• wym. 50 x 70 cm

20 zł

Na kartach pracy: .
• 46 tafelków o wym. 7,5 x 7,5
cm, 18 tafelków o wym. 7,5 x
2,5 cm, 6 szt. o wym. 25,5 x
17,5 cm, karty pracy 10 szt. (stroje regionalne do kolorowania,
hymn Polski na dzwonki, hymn
Polski - tekst i zapis nutowy),
płyta CD z mapkami, strojami
do wyświetlania na rzutniku i
kartami pracy do drukowania,
instrukcja

Edukacja patriotyczna
7-10 lat
PN 0073

490 zł

Dziecięce poczucie patriotyzmu budowane jest oparciu o rodzinę, najbliższe
otoczenie i tradycję. Te pojęcia mogą
być dla dzieci zbyt abstrakcyjne, dlatego niezbędne jest budowanie przynależności regionalnej i narodowej w
oparciu o konkretne symbole, obrazy,
melodie, połączone prostymi fabułami.
Program „Polska! To lubię” integruje te
pojęcia za pomocą kalendarza: dziennego, tygodniowego i rocznego oraz
przez bezpośrednie doświadczenie
zmysłami wzroku, słuchu, zapachu,
dotyku, a także równowagi i ruchu.

• w zestawie: scenariusze zajęć na
3 lata szkolne do prowadzenia
m.in. zajęć okolicznościowych,
wielkowymiarowa kartonowa
gra dla całej klasy: „Kalendarz
kolisty”; gra w formie edukacyjnej
układanki „Kim jestem? Zawody”;
prezentacje, gry i zabawy na tablicę multimedialną; karty pracy
do kolorowania, wycinania i zaginania; kontury mapy i godła do
odrysowywania; animowane piosenki i wiersze

Polskie godło barwy i hymn.
hymn
Plakat edukacyjny
NS 8282

20 zł

• wym. 50 x 70 cm

uzdolnienia humanistyczne i językowe
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Kalambury
DR 0239

Quiz Encyklopedia dla malucha
45 zł

AG 4843

Dwie drużyny podążają do mety odgadując po drodze
pokazane bądź narysowane hasła.

Quiz zawiera zagadki o przedmiotach i zjawiskach z codziennego życia człowieka.

• 100 kart z poleceniami; plansza do gry, 4 pionki
bloczek do rysowania, instrukcja gry

• 100 dwustronnych kart z wierszowanymi zagadkami;
plansza do gry o wym. 23 x 32 cm; 6 różnokolorowych pionków; kostka do gry

Bananagrams. Gra słowna
RE 0007

TL 1069

• 144 literki, bananowy futerał, instrukcja; wym. opakowania: 8 x 7 x 22 cm; 1-8 graczy; wiek: 7+

RE 0006

132 zł

Tempo
GR 0023

79 zł

Gra pomoże zrozumieć siebie, poznać swoje zachowania,
reakcje na konkretne sytuacje życiowe, poprawi komunikację
interpersonalną, rozwinie umiejętność uważnego słuchania.

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

• plansza do gry; 30 kart ilustrowanych; 4 karty do zadawania pytań; 2 karty do indywidualnej historii; 4 pionki;kostka
do gry; instrukcja

• Ilość graczy: 2-12 os., wiek 8+

Anty-monopol. Gra planszowa
89 zł

Grę wygrywa osoba, która utworzy z wszystkich wylosowanych liter krzyżówkę. Trwałe tafelki z literkami zamknięto w poręcznym futerale w kształcie banana, który
umożliwia zabranie ulubionej roszady ze sobą wszędzie.
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Odkrycia. Poznać i zrozumieć siebie

35 zł

77 zł

Klasyczna wersja gry rodzinnej, której akcja osadzona
jest we współczesnych realiach i toczy się na mapie Polski. Uczestnicy rozgrywek mają możliwość wyboru, czy
w trakcie gry są monopolistami, czy przedsiębiorcami.
Taki podział graczy powoduje stosowanie odmiennych
reguł, przez co gra staje się ciekawsza i emocjonująca.

• zawartość: plansza, 28 kart „Tytuł własności”,
25 kart „Przedsiębiorca”, 25 kart „Monopolista”, 6 pionków, 50 domów i hoteli, 2 kostki,
pieniądze, instrukcja; wym. opakowania: 27
x 6 x 40 cm; 2-6 graczy, wiek: 8+

Podaj hasło. Gra słowna
GR 0049

46 zł

Gracze dzielą się na dwie drużyny, a ich zadaniem będzie
podanie jak największej ilości haseł. Te muszą pasować do
zadanych kategorii oraz zawierać podaną literę. Wszystko
dzieje się pod presją czasu, który odmierza klepsydra. Gra
dostępna od drugiej połowy 2019 roku.
• zawartość: 24 znaczniki; 18 kart punktacji; 56 tematów; 16 kart pozycji; klepsydra; instrukca; liczba
graczy: 2 - 10; wiek: 10+

wybitne uzdolnienia

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.

Lekcjoteka
• szkoła podstawowa klasy 4-6

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 dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF)
• Około 50 animacji i ilustracji, ponad 100 symulacji,
ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów, filmy
instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca
z programem i inne)
• Możliwość zainstalowania programu niezależnie na
6 stanowiskach komputerowych

Język polski
DP 4265

Akademia Umysłu Junior.
Wersja polsko - angielska. Seria
AU 0003

205 zł

Seria programów Akademia Umysłu Junior dostępna w 4 częściach nawiązuje
do pór roku. Każdy program to aż 20
rozwojowych i mądrych ćwiczeń. Edycję
specjalną wzbogaciliśmy o opcję zabawy
w dwóch językach. Dziecko równocześnie
rozwija pamięć i koncentrację uwagi, osłuchując się i poznając angielski. A gdy poczuje się zmęczone może zmienić go w dowolnej chwili na polski. Każdy program to
aż 20 unikatowych ćwiczeń i wyjątkowa
edukacyjna zabawa wzbogacona o ponad 1200 słówek po angielsku.
• Komplet 4 programów dla dzie ci
w wieku 5–9 lat

Historia
299 zł

Mały Książę. Rozszerzona
rzeczywistość
GL 0002

programy multimedialne

20 zł

Przyjemność czytania połączona z nowoczesną, interaktywną zabawą tabletem lub smartfonem. Nowoczesna technologia umożliwia wejście do trójwymiarowego,

DP 4264

299 zł

dynamicznego
znego świata Małego Księcia.
Księcia Wyruszamy
Wyruszam na
niezwykłą wędrówkę, pełną niespodzianek, wspaniałych
kolorów i fantastycznych dźwięków. Możemy „dotknąć”
bohaterów, zrobić sobie z nimi zdjęcia, obserwować, jak
rosną baobaby czy wybuchają wulkany. Te i wiele innych
zabaw i gier to właśnie niesamowite atrakcje rozszerzonej rzeczywistości.

uzdolnienia humanistyczne i językowe
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Akademia umysłu. Uczeń EDU I-VI
AU 0002

Uwaga słuchowa

499 zł

Kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia zawarte w programach pozwolą uczniom rozwinąć m.in. umiejętności myślenia, zapamiętywania,
kojarzenia i koncentracji uwagi, tak niezbędne zarówno w szkole, jak i na
co dzień. Ćwiczenia prezentowane są w formie rozbudowanych interaktywnych gier, o wielu poziomach trudności. Wszystkie ćwiczenia zawarte
w programach zostały wyposażone w opcje pozwalające dostosować je
do wieku i możliwości każdego ucznia. Nauczyciel może zmieniać czy
regulować takie parametry, jak np.: czas ekspozycji zadania, ustalić liczbę
pokazywanych elementów, kolorów czy figur, a także skrócić i wydłużyć
czas na odpowiedź.

• w pakiecie Akademia Umysłu® Uczeń EDU otrzymujesz: 6 programów zawierających blisko 100 kreaty wnych ćwiczeń edukacyjnych; 6 zeszy tów metodycznych do prowadzenia zajęć;
dodatkowy Zeszyt Metodyczny do przeprowadzenia konkursów:
„Mistrz koncentracji”, „Mega pamięć”, „Super umysł”; bogaty zestaw nagród moty wujących uczniów do wykony wania ćwiczeń
(dyplomy, naklejki, zakładki do książek)

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

DP 8903

DP 8090

• Notebook, listwa, opaski i audiometr dostępne są
jedynie w zestawach, indywidualne kody wynikają
z różnych stawek VAT.

Dedykowany notebook wraz z instalacją
DP 8903NOTEBOOK

• Notebook, listwa i opaski dostępne są jedynie w
zestawach, indywidualne kody wynikają z różnych
stawek VAT.

Dedykowany notebook wraz z instalacją
DP 8090NOTEBOOK

Listwa zasilająca

Listwa zasilająca

DP 8090LISTWA

DP 8903LISTWA

Opaski frotte 4 szt
DP 8090OPASKI

Opaski frotte 4 szt
DP 8903OPASKI

cena zestawu:

43 502 zł

Audiometr medyczny
DP 8903AUDIOMETR

cena zestawu:
208

49 920 zł
wybitne uzdolnienia

89 zł

język
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y angielski
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Nasze domy
NS 0986

My House
Ho
ouse
o
u
49 zł

Utrwalanie nazw wyposażenia domu. Zadaniem gracza
jest jak najszybsze uzupełnienie swojej planszy o brakujące
elementy w postaci ilustracji lub nazw.
• 4 plansze domów A4, 7 cm w przekroju z wyświetlonymi elementami; 56 żetonów o wym. 4 x 4 cm;
po jednej stronie uzupełnienie obrazka a po drugiej nazwa w języku angielskim; instrukcja (gruby
lakierowany karton)

NS 0302

89 zł

zł

Ciało człowieka
PP 0178

49 zł

• wym. 61 x 43 cm, 4 plansze: szkielet, układ trawienny, narządy wewnętrzne, układ oddechowy
i krążenia; plansze w języku angielskim

memo językowe

Różnorodność elementów pozwala na dużą dowolność w
wymyślaniu ćwiczeń kształtujących umiejętności językowe
na poziomie A1. Plansza ,,my house” może być również
wykorzystywana jako zabawa w domu i pełnić rolę fiszek
służących zapamiętaniu danego słownictwa. Jest również
elementem dekoracyjnym klasy.

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.

• w zestawie:1 plansza magnetyczna o wym. 70 x 50
cm; 17 elementów z nazwami dotyczącymi domu;
3 elementy imiona dzieci; 17 elementów wyposażenia domu, 3 postaci dzieci

• 40 elementów (20 par); od 3 lat

Dzie
D
i cii śświa
i ta.
t Pl
Plakat
k t dwu
d stron
t
ny
NS 1104

42 zł

• angielsko-polski, 100 x 70 cm

Skojarzenia
NS 0492

Ubieramy k
Ubi
koty
NS 0984

45 zł

Domino Zwierzęta
35 zł

NS 0987

25 zł

Zadaniem graczy jest ubranie kota na swojej planszy.
Zabawie pomaga kod samokontroli oraz kołowrotek. Instrukcja zawiera liczne warianty gry.

Dwa zestawy puzzli. Obrazki zwierząt lub przedmiotów
codziennego użytku należy dobrać do nazw w języku
angielskim. Tematy dwóch zestawów oznaczone kolorami.

• 4 plansze A5; kołowrotek A5; ubrania: 16 elementów ubrania na podstawie prostokąta, 16 żetonów
z nazwami ubrań o wym. 10 x 5 cm

• wym. 9 cm x 6 cm; 18 dwustronnych elementów; gruby
lakierowany karton

uzdolnienia humanistyczne i językowe

Przeciwień
ństwa
stwa
NS 0493

Układ Sło
Układ
Słoneczny
neczny. Pla
Plakat
kat dwustronny
dwustronny
45 zł

NS 1103

42 zł

• angielsko-polski, 100 x 70 cm
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uzdolnienia przyrodnicze
Professor Why. Pakiet 10
WH 0001

gry przyrodnicze

1 099 zł

Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality) łączy świat cyfrowy z obrazem rzeczywistym. Grę Professor Why stworzono z myślą o
młodzieży w wieku szkolnym. Gra zawiera materiały takie jak:
1. Wybuchowe doświadczenia
2. Techniki laboratoryjne
3. Historia Chemii.
Zalety gry:
• aż 55 interesujących doświadczeń chemicznych
• 2 tryby gry: Rozszerzona Rzeczywistość z użyciem kamery oraz Standardowy z użyciem myszki

Cechy zwierząt.
Zestaw do sortowania

• liczne komentarze i definicje chemiczne opracowane przez specjalistów

Polega na odnajdywaniu cech wspólnych.

305 180

• angażujący scenariusz gry

Przyroda. Lotto edukacyjne
179 zł

• wym. 28 x 28 x 8 cm, liczba graczy: 1- 4, wiek: 4+
• w zestawie: 20 tablic, 4 tacki do sortowania,
50 tafelków ze zdjęciami zwierząt

• nauka poprzez doświadczenia
• gra certyfikowana przez znanych polskich uczonych
platforma: Windows & Mac OSX; grupa wiekowa:
7-12 lat, a także rodzice i nauczyciele; wersja językowa: polska; nośnik: płyta DVD lub plik do pobrania; wymagania sprzętowe: system operacyjny:
Windows XP SP3 lub nowszy / Mac OSX 10.8 lub
nowszy; Procesor: dwurdzeniowy 2 GHz (Intel Core
2 Duo lub lepszy, AMD Athlon X2 lub lepszy); Pamięć
RAM: 4 GB; Dysk twardy: 1 GB wolnego miejsca;
Karta graficzna: NVIDIA GeForce 8600 512 MB /
AMD HD2600 XT lub lepsza; Karta dźwiękowa:
zgodna z DirectX; kamera internetowa (tryb rozszerzony) lub mysz komputerowa (tryb standardowy).

336 198

172 zł

Odszukując zwierząta na planszach i nakładając na nie
odpowiednie tafelki, dzieci zapamiętują gatunki zwierząt
i roślin występujących w 6 środowiskach: ogród warzywny,
wieś, staw, rzeka, brzeg morza i dno morskie.
• 6 plansz o wym. 33 x 23 cm, 48 tafelków ze zwierzętami, instrukcja, wiek: 3+

• zestaw zawiera: płytę DVD, kod aktywacyjny, zestaw edu-kart oraz oryginalny breloczek.

Lekcjoteka
• szkoła podstawowa klasy 4-6

Quiz przyrodniczy

Przyroda
DP 0045

299 zł

• Opracowane zagadnieniawraz z dołączonymi scenariuszami lekcji
w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF)
• Około 50 animacji i ilustracji, ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów, filmy instruktażowe (obsługa tablicy
interaktywnej, praca z programem i inne)
• Możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6 stanowiskach
komputerowych
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AG 4850

Wielka Gra Polska
35 zł

Zagadki przyrodnicze w formie wierszyków. Pasjonująca
rozgrywka na zasadach quizu.
• 100 kart z zagadkami o zwierzętach i roślinach
w formie wierszy; plansza do gry; 4 pionki; 2 okrągłe żetony

NI 4398

87 zł

Sercem gry są oryginalne „fotokarty” podzielone na trzy
grupy tematyczne: flora i fauna, geografia, historia i współczesność. Każda z nich przedstawia zdjęcie związane z Polską. Są to np.: zabytki, miasta i tradycje. Na odwrocie każdej
karty znajdują się 4 pytania z odpowiedziami.
• duża plansza do gry; 4 pionki; 4 mini puzzle z mapą
Polski; 192 karty z foto-quizem; plansza na karty ze
spinnerem; instrukcja

wybitne uzdolnienia

Świat. Układanka edukacyjna
DU 0003

45 zł

Układanka obrazuje mapę świata, na którą składają się 74
elementy - kontynenty, większe państwa, grupy mniejszych
państw w odpowiednich regionach geograficznych. Informacje
nadrukowane na mapie: niektóre zabytki kultury, ciekawostki
przyrodnicze, wydarzenia historyczne i krótkie ich opisy, populacja ludności i powierzchnia każdego kontynentu.
• 74 elementów, wym. mapy 47 x 66 cm; wym. opakowania: 37 x 25 x 4,5 cm; wiek: 4+

Europa. Układanka edukacyjna
DU 0002

Quiz Wszechświat
AL 0584

Flagi pańtsw. Memory
48 zł

Gra edukacyjna podczas której uczestnicy gry odpowiadają na pytania z kart pytań i odpowiedzi, których tematem jest historia, budowa i funkcjonowanie Wszechświata.
Zawartość pudełka:
• 49 kart py tań i odpowiedzi, 6 kart liter, plansza,
3 pionki, kostka, klepsydra, notes, instrukcja; liczba
graczy: 2–4, wiek: 10+

AG 3563

36 zł

Polega na odnajdywaniu par, dzięki zapamiętywaniu
miejsc położenia poszczególnych kartoników, ułożonych
flagami do dołu.
• 80 szt. kartoników o wym. 5,5 x 5,5 cm
• liczba graczy: 2-6; wiek: 6+

45 zł

Układanka mapa Europy składa się z 58 fragmentów, które
odwzorowują granice państw europejskich. Informacje nadrukowane na mapie: powierzchnia krajów, populacja ludności,
wizerunki herbów państw, miejsca związane ze znaczącymi
wydarzeniami w historii Europy.
• 58 elementów, wym. mapy: 47 x 66 cm; wym. opakowania: 37 x 25 x 4,5 cm; wiek: 4+

Krainy Polski.
Układanka edukacyjna
Od Helu do Wawelu
GR 0024

DU 0004

Moja piękna Polska. Puzzle
48 zł

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.

NI 2043

39 zł

Zestaw zawiera dwustronne puzzle. Jedna strona przedstawia mapę administracyjną, a druga zwierzęta znajdujące
się pod ochroną, główne rzeki oraz parki krajobrazowe.
• wym. po złożeniu 70 x 50 cm, 108 elem

45 zł

Układanka zawiera 74 części, które składają się na mapę krain geograficznych Polski. Informacje nadrukowane na mapie:
regionalne ciekawostki, wizerunki zwierząt w miejscach ich
występowania, loga Parków Narodowych i ich lokalizacje.
• 74 elementy, wym. mapy 47 x 66 cm; wym. opakowania:
37 x 25 x 4,5 cm; wiek: 4+

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

Polska. Układanka
DU 0001

52 zł

Mapa powycinana jest zgodnie z granicami województw dzisiejszej i przedwojennej Polski. Oddzielnymi elementami są
stolice województw.
• 56 elem; wym. obrazka 66 x 47 cm, wiek: 4+

uzdolnienia przyrodnicze
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159 zł

plansze i makatki
Magnetyczna Mapa Polski
NS 1365

210 zł

Magnetyczna mapa Polski z zestawami obrazków
ułatwi dzieciom przyswajanie najistotniejszych informacji na temat Polski: nazwy i położenie miast
wojewódzkich, nazw sąsiadów i ich położenie, regionalne stroje ludowe, charakterystyczne miejsca i
zabytki naszego kraju.

Przyssawki miasta i stroje
NS 3079

• 57 elementów: 26 obrazków - nazwy miast i sąsiadów Polski wym. 5,5 x 3 cm; 6 obrazków - stroje regionalne o wym.: 5,6 x 5,6 cm; 24 obrazki
symboli miast i zabytków Polski, wym. 5,6 x 4 cm,
8 x 4 cm
• wym. mapy 60 x 60 cm,

159 zł

• 6 strojów regionalnych o boku 8,4 cm
• 8 obiektów miast wys. 8,4 i szer. 6-12 cm
x7

x6

x 17

x 18

x1

x7

Biała mapa Polski
NS 3077

259 zł

Wykonana z białego laminatu. Na
mapie zaznaczono główne miasta
oraz rzeki. Edukacja przez zabawę.
Gładkapowierzchnia przystosowana
do pisania mazakami suchościeralnymi
i przyczepiania elementów z przyssawką, tablica jest montowana bezpośrednio do ściany i nie wymaga uchwytu
na panel.
• wym.
ym. 90 x 80 x 1,2 cm
• płyta
yta laminowana biała

zł
159
Przyssawki pogoda
NS 3078

159 zł

Kolorowe przyssawki, opisujące stan pogody. W zestawie pełne nasłonecznienie, burza, zachmurzenie, opadyśniegu i deszczu.
15 szt., śr. ok. 8 cm, sklejka
•1

Polska. Quiz historyczny
RE 0002

78 zł

Roszada rozgrywa się na planszy, która obrazuje mapę Polski. Zadaniem
uczestników jest przemieszczanie się
po torze wydarzeń, osiąganie znaczników lokacji i zbieranie kart.
• zawartość: plansza, 7 kostek, 6 znaczników w 6 kolorach, 6 pionków - ludzików w 6 kolorach, 17 znaczników
lokacji, 17 naklejek na znaczniki lokacji
(1-17), 55 kart, instrukcja; wym. opakowania: 26 x 8 x 26 cm; 2-6 graczy;
wiek: 8+
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Mapa Polski. Makata
NS 1659
N

279 zł

Makatka elektrostatyczna z mapą Polski, na której wyszczególnione zzostały największe miasta Polski, zaznaczone zostały główne
rzeki,
k Morze Bałtyckie granice z państwami ościennymi. Elementy
z nazwami sąsiednich państw, polskimi miastami, symbole charakte
t rystyczne dla poszczególnych regionów oraz Godło Polski
do sa
s modzielnego wycięcia.
• 36 elem.; wym. 96 x 94 cm

wybitne uzdolnienia
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4472 kg/m3
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Bar
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[u] 137,327
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87

Frans

0,90
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(francium)
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27°C
677°C
1870 kg/m3
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(n)

Rad
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Ra (226, 228)

(n)

Gaz
ț4ǗǕoC i 1000hpa)

&"/4&01(&-/,*&"+&,14Ń/ 7"
(naturalne)

&"/4&01(&-/,*&"+&,14Ń/ 7"
ț,1/76*64+&"0712 7+&"Ȝ

(borium)

[u] 10,806-10,821

B (10, 11 )

[u] (227)

Ac (227)

(n)

Chrom

25
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[u] 14,007
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(aluminium)
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(phosphorus)

[u] 30,973

HQUHQTDKC[

Fluor
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S Cl Ar
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(sulphur)
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115,2°C
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1960 kg/m3
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-101,5°C
-34°C
3,214 kg/m3
Cl(x) ƈ++88++
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(ferrum)
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(gallium)
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(germanium)
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(n)

(n)
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(n)

2,01

29,8°C
2204°C
5904 kg/m3
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[u] 106,421

47

(n)

Srebro

(argentum)

[u] 107,868

1,69

48

961,8°C
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12023 kg/m3
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49
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53

449,5°C
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• w zestawie: 1 duża plansza magnetyczna o
wym. 100 x 60 cm, 16 magnesów z nazwami układów w ciele człowieka (po polsku i angielsku), 69 magnesów przedstawiających poszczególne elementy układów ludzkiego ciała,
pudełko,
ko, instrukcja
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315 zł

Zabawka edukacyjna, która pomaga w zdobywaniu
wiedzy dotyczącej budowy ludzkiego ciała. Zadanie
polega na ułożeniu z magnetycznych elementów
schematów poszczególnych układów ciała człowieka
(układ kostny, mięśniowy, oddechowy, pokarmowy,
dokrewny, moczowo-płciowy, nerwowy, krwionośny)
na planszy z wizerunkiem człowieka.
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109
10

(hassium)

[u] (277)

Meitner

110
11

(meitnerium)

[u] (278)

Darmsztadt

(darmstadtium)

[u] (281)

111
11

Roentgen

112
11

(roentgenium)

[u] (282)

Copernicum
(copernicium)

[u] (285)

113
11

Nihonium

114
11

(nihonium)

[u] (286)

Flerovium

115
11

țƝ"/,3&2*Ȝ

[u] (289)

Moscovium

116
11

(moscovium)

[u] (290)

Livermorium
(livermorium)

[u] (293)

117
11

Tennessine
(tennessine)

[u] 7(294)

118

Oganesson
(oganesson)

[u] (294)

Hs(x) (VIII)

Bh (272)

(n)

Hs (270)

(n)

Mt (276)

(n)

Ds (281)

(n)

Rg (280)

(n)

Cn (285)

(n)

Nh (284)

(n)

Fl (289)

(n)

Mc (288)

(n)

Lv (293)

(n)

Ts (292)

(n)

Og (293)

(n)

(n)

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
1,12

58

Cer

(cerium)

[u] 140,116

1,13

59

799°C
3443°C
6689 kg/m3
Ce(x) (III,IV)

Prazeodym

(praseodymium)

[u] 140,907

1,14

60

931°C
3520°C
6640 kg/m3
Pr(x) (III)

Ce (136, 138, 140, 142)

Neodym

(neodymium)

[u] 144,242

(n)

1,17

Promet

61

1016°C
3074°C
6800 kg/m3
Nd(x) (III)

Pr (141)

(n)

0)+ (
2,176 44(11)·10ʮǝ kg

+"/$&0-, 76+(,4
")"(1/,+24"
0,510 998 910(13) MeV

107
10

Db(x) (V)

Rf (267)

(n)

/Ė!(,ŠþŠ4&1ĸ4-/ŃƓ+&
299 792 458 m·sȒǖ

+"/$&0-, 76+(,4
+"21/,+24"
939,565 346(23) MeV

N O

2,55

Ė$&")


3550°C
4027°C
ǗǗǛǜȔǘǚǖǘ($ȡ*3

Hel

2

VIa 17

Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

72

1,10

(actinium)

6

C (12, 13, 14)

(n)

VIIIb 9

1,55

1907°C
2671°C
7140 kg/m3
Cr(x) (II,III,VI)

(n)

Hf(x) (IV)

 
&ĸ,01ĸ"
ț4ǗǕoC i 1000hpa)

Ciecz
ț4ǗǕoC i 1000hpa)

[u] 91,224

Hf (174, 176, 177, 178, 179, 180)

1050°C
3198°C
10070 kg/m3
Ac(x) (III)

[u] 50,942

1,60

41

(zirconium)

(n)

Aktyn

89

696°C
1737°C
5000 kg/m3
Ra(x) (II)

24

(vanadium)

1,30

(n)

Fr Ra Ac
0,70

Cyrkon

Zr (90, 91, 92, 94, 96)

1,10

727°C
1870°C
3510 kg/m3
Ba(x) (II)

Wanad

V (51)

(n)

1855°C
4409°C
6511 kg/m3

Y (89)

(n)

VIIb 8

1,66

1910°C
3407°C
6110 kg/m3
V(x) (II,III,IV,V)

(n)

0,89

28,5°C
671°C
1879 kg/m3
Cs (133)

[u] 47,867

Zr(x) (IV)

(n)

Cs Ba La

55
Cs(x) (I)

23

(titanium)

1,33

Y(x) (III)

0,79

(n)

1"*-ǽ4/7"+&(dla 1013 hPa)

2075°C
4000°C
2460 kg/m3
B(x) (III)

Va 16

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te

1,22

Itr

39

(strontium)

777°C
1382°C
2630 kg/m3
Sr(x) (II)
(n)

Tytan

Ti (46, 47, 48, 49, 50)

(n)

0,95

VIb 7

C

2,04

5

(n)

1,63

1668°C
3287°C
4507 kg/m3
Ti(x) (II,III,IV)

Sc (45)

(n)

Rb Sr Y
0,82

(n)

22

(scandium)

1541°C
2836°C
2985 kg/m3
Sc(x) (III)

Ca (40, 42, 43, 44, 46, 48)

(n)

Vb 6

1,54

Skand

21

(calcium)

842°C
1484°C
1550 kg/m3
Ca(x) (II)

IVb 5

IVa 15

NS 1364

He

gazy
szlachetne
szlac

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

1,36

LANTANOWCE

Potas

B

Bor

*01,*,4

13

IIIb

K Ca Sc

63,5°C
856 kg/m3
K (39, 40, 41)

[u] 55,845

(x)

+'/!7&"'1/4ĸ"&7,1,-6

3

AKTYNOWCE

19
(n)

(ferrum)

[u] 24,304

0,82

7

-Ńĸ*"1)"
-Ńĸ*"

IIIa 14

+74-,)0(&ĸ &ĺ0(

á")7,

(magnesium)

Mg (24, 25, 26)

(n)

K(x) (I)

13

Magnez

650°C
1090°C
1738 kg/m3
Mg(x) (II)

Na (23)

01,-+&"21)"+&"+&ț4Ɠ+&"'07"Ȝ

1,31

97,8°C
882,9°C
968 kg/m3
Na(x) (I)
(n)

6

metale
meta

")"(1/,2'"*+,Šþ
ț4$ǽ2)&+$Ȝ

1538°C
2861°C
7874 kg/m3
Fe (II,III)
Fe (54, 56, 57, 58)

1"*-ǽ1,-+&"+&(dla 1013 hPa)

Be(x) (II)

Li (6, 7)

(n)

26

)& 71,*,4

Beryl

1287°C
2471°C
1848 kg/m3

LANTANOWCE

Lit

3
Li(x) (I)

5

symbol

Li Be
0,98

4

numer grupy
4$ țǖǞǜǕȜ

Fe

[u] 1,0079

H(x) (±I)

3

VIIIb

(hydrogenium)

-259,1°C
-252,8°C
0,082 kg/m3
(n)

2

8

numer grupy
4$ țǖǞǝǞȜ

Wodór

1

62

(promethium)

[u] (145)

1042°C
3000°C
7264 kg/m3
Pm(x) (III)

(n)Nd (142, 143, 144, 145, 146, 148, 150)

Samar

(samarium)

[u] 150,362

Sm(x) (II,III)

Pm (145, 146, 147)

(n)

1,20

63

1072°C
1797°C
7353 kg/m3

Europ

(europium)

[u] 151,964

Eu(x) (II,III)

(n)Sm (144, 147, 148, 149, 150, 152, 154)

64

822°C
1529°C
5244 kg/m3

Gadolin

(gadolinium)

[u] 157,253

Gd(x) (III)

Eu (151, 153)

(n)

1,22

65

1313°C
3273°C
7901 kg/m3

Terb

(terbium)

[u] 158,925

Tb(x) (III)

Gd (152, 154, 155,156, 157, 158, 160)

(n)

66

1359°C
3230°C
8219 kg/m3

Dysproz

(dysprosium)

[u] 162,500

Dy(x) (III)

Tb (159)

Holm

(holmium)

[u] 164,930

(n)

1,24

68

1472°C
2700°C
8795 kg/m3
Ho(x) (III)

Dy (156, 158, 160, 161, 162, 163, 164)

(n)

1,23

67

1412°C
2567°C
8551 kg/m3

Erb

(erbium)

[u] 167,259

Er(x) (III)

Ho (165)

Tul

(thulium)

[u] 168,934

(n)

1,00

70

1545°C
1950°C
9321 kg/m3
Tm(x) (III)

Er (162, 164, 166, 167, 168, 170)

(n)

1,25

69

1529°C
2868°C
9066 kg/m3

Iterb

(ytterbium)

[u] 173,054

Yb(x) (II,III)

Tm (169)

Lutet

(lutetium)

[u] 174,967

1663°C
3402°C
9840 kg/m3
Lu(x) (III)

Yb (168, 170, 171, 172, 173, 174, 176)

(n)

71

824°C
1196°C
6570 kg/m3
(n)

Lu (175, 176)

(n)

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
1,30

AKTYNOWCE

1

Człowiek i jego anatomia.
Tablica magnetyczna

16

Ia

90

Tor

(thorium)

[u] 232,038

1,50

91

1750°C
4788°C
11724 kg/m3
Th(x) (IV)
Th (232)

(n)

Proaktyn

(protactinium)

[u] 231,036

1,70

92

1572°C
4200°C
15370 kg/m3
Pa(x) (IV,V)
Pa (231)

(n)

Uran

(uranium)

[u] 238,029

1,30

93

1135°C
4131°C
19050 kg/m3
U(x) (III,IV,VVI)
U (234, 235, 238)

(n)

Neptun

1,30

94

(neptunium)

[u] (237)

644°C
3902°C
20450 kg/m3
Np(x) (III,IV,V,VI)
Np (236, 237)

(n)

Pluton

(plutonium)

[u] (244)

95

640°C
3228°C
19816 kg/m3
Pu(x) (III,IV,V,VI)
Pu (238, 239, 240, 241, 242, 244)

(n)

Ameryk

(americium)

[u] (243)

96

1176°C
2011°C
12000 kg/m3
Am(x) (III,IV,V,VI)
Am (241,243)

(n)

Kiur

(curium)

[u] (247)

97

1345°C
~3100 °C
13510 kg/m3
Cm(x) (III)
Cm (245, 246, 247, 248, 250)

(n)

Berkel

(berkelium)

[u] (247)

98

986°C
2600°C
14780 kg/m3
Bk(x) (III,IV)
Bk (247, 248)

(n)

Kaliforn

(californium)

[u] (251)

99

900°C
1470°C
15100 kg/m3
Cf(x) (III)
Cf (249, 250, 251, 252)

(n)

Einstein

(einsteinium)

[u] (252)

100
10

860°C
1500°C
8840 kg/m3
Es(x) (III)
Es (252)

(n)

Ferm

(fermium)

[u] (257)

101
10

1527°C
Fm(x) (III)
Fm (257)

(n)

"+!")"4

(mendelevium)

[u] (258)

102
10

827°C
Md(x) (II,III)
Md (258, 260)

(n)

Nobel

(nobelium)

[u] (259)

103
10

827°C
No(x) (II,III)
No (259)

(n)

Lorens

(lawrencium)

[u] (262)

1627°C
Lr(x) (III)
Lr (262)

(n)

ß/Ń!ĸǿ Ė01,ŠþȒǽǽ&!"Ǿț"!ǽȜ&+%"*& )2"/,*-+6%+!,,(,# %"*&01/6+!-%60& 0Ǿ/"00Ǿ, 1,+Ǿ ),/&!ǾǾǜǜ1%"!&1&,+ǾǖǞǞǛǽǾ"*-ǽ4/7"+&Ǿ1,-+&"+&Ǿ")"(1/,2'"*+,Šþ&4/1,Š &,4,ŠþȔǽǽ&!"Ǿț"!ǽȜ&+%"*& )2"/,*-+6%+!,,(,# %"*&01/6+!-%60& 0Ǿ/"00Ǿ, 1,+Ǿ ),/&!ǾǾǞǕ1%"!&1&,+ǾǗǕǖǕǽǾ01,*,4Ȓ 2/&0"&'Ǿ2/"--)ǽ%"*ǽǗǕǖǛȀǝǝțǘȜǿǗǛǚȔǗǞǖǾ1,*& 4"&$%10,#1%"")"*"+10ǗǕǖǘț " %+& )"-,/1Ȝ

www.nowaszkola.com

Układ okresowy pierwiastków
NS 8270

169 zł

• wym. 150 x 170 cm
• jednostronny; tkanina banerowa

Zestaw do chemii organicznejj
i nieorganicznej
OX 0047

359
9 zł
z

Zestaw klasowy do budowy struktur chemicznych,
nyych,
który pozwala zrealizować następujące treści z zaz
kresu chemii: nasycone i nienasycone węglowodowod
dory, cykliczne węglowodory, grupy funkcyjne w ch
chehemii organicznej, benzen, polimeryzacja, izomeria
meeria
optyczna, proste cząsteczki nieorganiczne i jony
jo
ony
złożone. Atomy są reprezentowane przez kolorowe
ro
owe
kulki o średnicy 1 cm z wypustkami, a różne ty
typy
y
ypy
wiązań w postaci trwałych, plastikowych rurek,
k, dodociętych do odpowiednich długości. Wszystkiee eleelementy zestawu umieszczono w plastikowym pudełku
deełłku
z przegródkami.

ukccjaa
• 820 elementów, w tym 500 atomów i 320 wiązań, instrukcja

uzdolnienia przyrodnicze

S T E M

science

technology engineering

maths

Szkielet
Sz
zk
człowieka z organami
HB 0863
H

255 zł

Zeesta demonstracyjny prócz ruchomych części
Zestaw
ści
szkieletu
sz
kie
posiada również organy wewnętrzne. Eleementy
me
ent układu kostnego połączone są ze sobą plaastikowymi
sti
kow
zatrzaskami. Organy umieszcza się na
szkielecie
sz
kie
za pomocą rzepów. Zestaw wzbogacono
no
dwiema
dw
wie planszami do ćwiczeń oraz materiałem wyrazowym
raz
zow z nazwami narządów i kości.
• 15 kości, 10 narządów wewnętrznych (mózg,
g,
płuca, serce, wątroba, żołądek, nerki, jelito
płu
to
cienkie, jelito grube, pęcherz moczowy), 16
cie
6
samoprzylepnych rzepów, dwie plansze do
sa
ćwiczeń (21,5 cm x 15,5 cm), materiał słowćw
wny (27 nazw kości i organów wewnętrznych);
h);
wy
wym. szkieletu: 120 cm
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obserwacje
Plastikowe słoiczki
BR 9624

23 zł

• 4 szt., wym. 8 x 7,5 cm

Podwójna lupa z pająkiem
EI 0010

37 zł

Posiada dwie możliwości obserwacji pająka:
od góry przybliżenie 6x albo z boku 4x dzięki
temu mamy możliwość porównania tych dwóch
obrazów. Lupa posiada uchwyty co ułatwia
jej trzymanie i obserwację. Całość wykonana
z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości.
• wiek: 5 lat

Lornetka
Lo
ornetka 7-21x40
7 21x40 z z
zoomem
oome
em
CO 2120
C

275 zł

• powiększenie 7-21x; ustawianie ostrości: centralny, pole widzenia
przy 1000m / 1000s: 96m / 320ft przy 7x - 43mt / 129ft przy
21x, źrenica wyjściowa: 5,7 mm przy 7x - 1,9 mm przy 21x, waga:
800 g / 28.3 oz.

Mikroskop
MX 0080

Lornettk
L
ka
NV 1020

Wodne obserwatorium
W
53 zł

Lornetka specjalnie dedykowana dla najmłodszych odkrywców. Przybliżenie 4 razy jest optymalne dla dzieci, aby nie zniechęcić ich do
dalszych poszukiwań. Utrzymanie stabilności
obrazu nie sprawi dziecku kłopotu. Żółty kolor
łatwo odszukać pośród wielu zabawek. Wygodny, plastikowy futerał umożliwi zabranie
jej nawet na długie spacery.
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EI 0029

109 zł

Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w którym umieszczona jest lupa. Wieczko posiada
otwory wentylacyjne, przez co wiaderko jest
bezpieczne dla owadów. Za pomocą siatki dzieci mogą łapać różne wodne owady, a pęseta
przyda się do przenoszenia ich.
• wiaderko z lupką 30 cm; pęseta; lupa;
siatka z rączką; instrukcja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

399 zł

powiekszenie 64x - 640x
okular WF16x
monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
obiektywy 4x, 10x, 40x
tubus metalowy
śruba makrometryczna 8 mm
rozmiar stolika 90 x 90 mm
kondensator światła na 0,65
z kołem filtrowym
światło górne i dolne
zasilanie a/c + 3 baterie AA
metalowa podstawa
sprężynowe zaciski zabezpieczające
preparat
kompatybilny z kamerą cyfrową

wybitne uzdolnienia

99 zł

Torba małego ogrod
ogrodnika
odni
nika
ka

Mobilna stacj
stacja
ja pogodowa
LR 2940

TG 0060

199 zł

Zestaw 3 pogodowych
pogodowy urządzeń pomiarowych w poręcznej
walizce z rączką. Barometr - do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, higrometr - do pomiaru wilgotności, termometr - do pomiaru temperatury powietrza w stopniach Celsjusza i Fahrenheita.
• wiek: 5+

149 złł

Zestaw umożliwiający dzieciom realizację ogrodniczej pasji.
Narzędzia wykonane są z metalu i osadzone w drewnianych
rączkach.
• 4 łopatki o różnym kształcie, 2 różne grabki, konewka
ze spryskiwaczem (wykonana z tworzywa), torba poliestrowa z kieszeniami i wygodnymi uchwytami; wym.
19 x 13 x 24 cm

Prasa do roślin zielnych
NS 1206

99 zł

• wym. 45 x 30 cm

35 niezbędnych
35
ę y akceso
akcesoriów
riów
do
do wykonania
wyykko
on
na
an
nia doświadczeń
doświadcczeń

Podziemny odkrywca
CS 6003

72 zł

Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej części
rośliny. Umożliwia porównywanie rozwoju korzeni w stosunku
do wzrostu części zielonej oraz obserwację zachowań mieszkańców ziemi np. dżdżownic.
• wym. 40 x 18 x 6 cm

NV 8070

105 zł

Laboratorium botaniczne wyposażone we
wszystkie niezbędne instrumenty dla ogrodnika. Pozwala odkryć i poznać wspaniałe
królestwo roślin.
• wym. 30 x 27 x 8 cm; 5 pojemników laboratoryjnych; 6 doniczek torfowych; 6 tabletek torfowych; 2 gąbki

uzdolnienia przyrodnicze

Zest
Zestaw
staw
aw b
badacza
adac
ad
acza
za
agnetycznych
t
h atrakcji
t k ji

Ze
Z
estaw do
d eksperymentów
z botaniki

EI 0052
do kiełkowania nasion; 1 woreczek
nasion z 8 różnymi gatunkami roślin;
stanowisko laboratoryjne; soczewka powiększająca; łopatka; linijka;
kroplomierz; penseta; podpórka roślin; kar ta identy fikacyjna; arkusz danych; podręcznik przyrodniczy z 14
eksperymentami; wiek 8+

109 zł

Gra składa się z zestawu magnesów zróżnicowanych wielkością,
kolorem, kształtem oraz z samochodzików. Materiał został podzielony na kategorie według stopnia skomplikowania zadań.
• 2 magiczne szpatułki (2,3 x 1,4 x 16 cm); 1 linijka (3
x 0,3 x 20 cm); 1 stojak (śr. 4 cm, wys. 11 cm); 2 samochodziki, (10,5 x 6 x 3,3 cm); 2 ludziki (3 x 3 x 8,2
cm); 2 pudełeczka z drobinkami żelaza (6,8 x 9,3 cm);
8 dwukolorowych pierścieni z magnesem (śr. 3,5 cm);
instrukcja; wiek: 8+
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uzdolnienia matematyczne
Lekcjoteka
• szkoła podstawowa klasy 4-6

Matematyka
DP 0046

299 zł

• Opracowane zagadnieniawraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF)
• Około 50 animacji i ilustracji, ponad 100 symulacji,
ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów, filmyy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem i inne)
• Możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6
stanowiskach komputerowych

Liczenie. Manipulacja na ścianę
Zestaw matematycznych dysków
z kartami pracy i podstawkami
TY 3002

Karty
do matematycznych dysków

75 zł

TY 3001W

Plastikowa podstawka specjalnie zaprojektowana do aktywności
ności
z matematycznymi dyskami i kartami pracy. Ułatwia ułożenie
żenie
ukcji
i manipulację dyskami zgodnie z 24 propozycjami instrukcji
obrazkowych . Zestaw zawiera 6 podstawek, co umożliwia
iwia
pracę jednocześnie na wszystkich dyskach.

30 zł

Zawierają pomysły na wykorzystanie dysków w nauce matematyki i przyrody, np. sposoby ułatwiające
zrozumienie i doskonalenie umiejętności w zakresie
ułamków zwykłych i dziesiętnych. Pozwalają również
rozwijać umiejętność odczytywania wskazań zegara,
informacji z kompasu i wyznaczania kierunków geograficznych. Dodatkowo, jeden z sześciu dysków uławia określanie i rysowanie różnych miar kątów. Dla
komfortu pracy użytkownika specjalnie opracowano
plastikową podstawkę, która usprawnia manipulację
dyskami i kartami pracy (sprzedawana jest osobno)

• 6 podstawek z tworzywa sztucznego, wym. pojedynczej
czej
podstawki: 17 x 17 cm, 24 karty pracy o wym. 11,5 x 11,5cm;
5cm;
• 6 dysk
dysków
yysk
sków
ó

VG 0675

105 zł

Gra ścienna, która rozwija umiejętności matematyczne, logiczne myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Manipulując elementami, dziecko uczy
się podstawowych działań matematycznych. Z gry
można również korzystać przy stoliku.
• wym.: 60 x 3,5 x 40 cm

• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym pudełku

Matematyczne dyski
TY 3001

26 zł

Nakładanie dysków na siebie pozwala zobrazować
zasadę zamiany ułamków na procenty i odwrotnie. Pozwala w łatwy sposób przedstawić pojęcie
równoważności - wartości procentowe mogą być
reprezentowane przez ułamki zwykłe i dziesiętne.
• 6 szt., śr. 14 cm
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Tuba Pitagorsa
ZE 2561

54 zł

Tuba pitagorasa uczy dzieci tabliczki mnożenia i dzielenia. Wystarczy przekręcić dwa kolorowe pokrętła,
a wyniki będą wyświetlane w oknie wzdłuż tuby.
• wym. 21 cm; śr. 4,5 cm

wybitne uzdolnienia

gry logiczne

Mistrz Getriko. Gra
edukacyjna
TL 1097

39 zł

Uniwersalna gra logiczna, która polega na
manipulowaniu i układaniu kolorowych trójójkątów w taki sposób, żeby otrzymać wzór
ór
(witraż) zgodny z wylosowaną kartą. Gra
ra
rozwija spostrzegawczość i myślenie kombibinatoryczne, kształtuje orientację przestrzennną, intuicję geometryczną i wyobraźnię. Uczy
planowania ruchów i przewidywania ruchów
przeciwnika.

• zawartość:
zawartość 48 kkart z wzorami
o śr. 11,5 cm; 7 różnobocznych trójkątów
o wym.: 7 cm; 1-6 graczy; wym. opakowania: 15,5 x 5,3 x 15,5 cm; wiek: 8+

Kubik. Gra edukacyjna
TL 0051

AL 0524

43 zł

Kubik to gra logiczna, w której wyobraźnia
zostaje rozszerzona do trzeciego wymiaru.
Kształtuje intuicję geometryczną, orientację
w przestrzeni i kombinatoryczne myślenie.
Gra ogranicza się do następującej zasady:
przestawiasz jeden kubik, aby cały układ
klocków odzwierciedlał twój wzór. Ponieważ
każdy gracz ma inny wzór, spoglądasz na
układ bardzo uważnie. Kto szybciej będzie
dostrzegał podobieństwa ten zwycięży.

Klocki GEO

Pamięć 3D
30 zł

Układanie kostek zgodnie ze wzorem
na odsłoniętej karcie ze stosu „kart
wzorów”. Gra jest świetnym trenin-

giem spostrzegawczości, pamięci
i wyobraźni przestrzennej.
• 25 kolorowych kostek; 55 kart ze
wzorami; klepsydra; 100 żetoów;
instrukcja; od 5 lat

TL 1063

82 zł

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

• zawiera: 36 kart z wzorami
o wym.. 8 x 8 cm, 5 kolorowych drewnianych sześcianów o wym.: 4 x 4 x 4 cm;
2 - 6 graczy; wym. opakowania:
15,5 x 5,3 x 15,5 cm; wiek: 3+

• 7 brył w 6 kolorach: czerwonym,
niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym, białym i czarnym
• 70 przykładów; wym. drewnianego pudełka 13,8 x 13,8 x 8 cm; wymiary jednego klocka 3 x 3 x 3 cm

149 zł

Labirynt. Gra logiczna
TL 0047

39 zł

Gra logiczna z prostymi zasadami, która
ra
aktywizuje jednocześnie 35 graczy. Uczeststnicy gry nabywają i utrwalają orientację na
płaszczyźnie, ćwiczą też koncentrację, loogiczne myślenie, przewidywanie i wyciąganie
wniosków. Jest w niej duża losowość, która
generuje zaskakujące sytuacje. W połączeniu z wielością kombinacji sprawią, że każda
rozgrywka jest niepowtarzalna.

Klocki Igeo

Gra z lusterkami
JG 2003
• zestaw: 35 dwustronnych plansz
o wym. 14,6 x 14,6 cm, 6 pionków
(3 w kolorze czerwony, 3 - czarnym)
o śr.: 2 cm; 2-35 graczy; wym. opakowania: 15,5 x 5,3 x 15,5 cm; wiek: 6+

112 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+

GC 0001

149 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
części
• 24 el., z drewna bukowego; wym.
ok. 3 x 3 cm; 45 kart pracy (wym.
7 x 6 cm); wiek: 3+

MoMo. Gra logiczna
TL 0054

39 zł

Gra logiczna, której towarzyszy opowieść
ść
o małym chłopcu o imieniu Momo. Polega
a
na manipulowaniu kolorowymi patyczkami
i układaniu ich w taki sposób, aby odtworzyć wzór z wylosowanej karty. Celem gry
jest zdobycie jak największej liczby punktów. Przekładając patyczki tak, aby pasowały do wylosowanego wzoru, jednocześnie przeszkadza innym graczom i utrudnia
im otrzymanie wzoru z ich karty. Wspiera
rozwój koncentracji, myślenia logicznego i
kombinatorycznego.

5 drewnianych kolorowych pa• zawiera:
zaw
tyczków o dł. 8 cm, 31 dwustronnych kart z
wzorami o wym.: 9,5 x 9,5 cm, 2-6 graczy;
wym. opakowania:15,5 x 5,3 x 15,5 cm;
wiek: 6+

uzdolnienia matematyczne

Kostki z kartami pracy
388 430

159 zł

Zestaw matematyczny, który umożliwia samodzielną pracę z liczbami.

• 32 karty dwustronne(4 serie po
8 kart) (wym. 21cm x 11 cm), 60
kostek plastikowych w 3 kolorach :
niebieskim, zielonym, czerwonym
(wym. boku kostki: 1,8 cm); instrukcja; wiek: 4+

Klocki BIO
TL 1062

49 zł

8 drewnianych prostokątów do ćwiczeń z książeczki, która zawiera zestaw ćwiczeń z podziałem na cztery
różne stopnie trudności.
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» Programowanie uczy algorytmicznego i abstrakcyjnego myślenia. Umożliwia dzieciom kreowanie
rzeczywistości, pozwala dostrzegać
zależności i reguły otaczającego
świata oraz zachęca do poszukiwania nowych sposobów i rozwiązań. «
Szachy i Warcaby magnetyczne
TF 3810

29 zł

• wym. 25 x 25 x 2 cm

• wym. 31 x 31 x 2,4 cm; drewniane

BB 0001

69 zł

• wym. 28 x 28 cm

Szachy i Warcaby
TF 4856

Szachy szkolne drewniane

Warcaby i Chińczyk
60 zł

NS 3019

33 zł

W caby to gra strategiczna budząca wiele emoWar
cji, rozwijająca wyobraźnię, skłaniająca do myśleni
nia. Chińczyk wprowadza do zabawy elementy
rywalizacji.

Magnetyczne szachy
HB 1022

265 zł

Estetycznie wykonane figury i plansza
mają właściwości magnetyczne przez co
wygodnie można je umieści na tablicy magnetycznej szkolnej czy powierzchni stołowej. Gra w szachy poprawia proces uczenia się, myślenia oraz wpływa efektywnie
na zdolności podejmowania decyzji.

Super 25 gier. Zestaw
AL 1570

46 zł

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

Mnożenie i dzielenie do 100 1
SH 2972

2

3

72 zł

Dodawanie
i odejmowanie do 100

GK 0180

3
142 zł

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

4

5

NS 0392

EI 0008

Pakiet do rachunku
prawdopodobieństwa

42 zł

Na każdej karcie z lewej strony czas w formie
cyfrowej, z prawej w układzie klasycznej tarczy godzinowej.

Owocowy ogród
NS 0399

5

6

7

8

99 zł

BA 0151

• 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+

LR 9285

6
115 zł

Osiem brył geometrycznych o różnych kształtach
i kolorach należy ułożyć w struktury na załączonej tacce.
• 9 elementów: tacka (wym.: 16 x 16 cm), 8
klocków (szer. 5,5 cm) 4 sześciany, 4 kształty:
serce, koło, pięciokąt i krzyż, 28 dwustronnych kart pracy, instrukcja; materiał: tworzywo
sztuczne; wiek: 4+

uzdolnienia matematyczne

IV 3159

9

10

11

9

339 zł

• Pakiet zawiera między innymi Binostat przeznaczony do demonstracji
zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / rozkład losowy, rozkład
dwumianowy.

Kółko i krzyżyk

Zadaniem gracza jest przekształcenie układu przy
jak najmniejszej liczbie ruchów.

Logiczne klocki z kartami
pracy

75 zł

• walizka, 2 zamykane, dwustronne
palety, 2 komplety statków, 2 komplety kołków czerwonych, 2 komplety
kołków białych, instrukcja; od 6 lat

4

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

8

Statki. Gra

• dwustronna tabliczka magnetyczna A4, 48
magnetycznych trójkątów, 12 kart z działaniami w zakresie do 30, 18 kart z działaniami
w zakresie do 100, książka z roz wiązaniami

Domino zegarowe

119 zł

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

69 zł

Tangram matematyczny

Mastermind.
Drewniana gra logiczna 7
Odgadnij zaszyfrowany kod (kolory i ich
kolejność) w jak najmniejszej ilości tur.

2

SH 3960

SH 3610

1

10
46 zł

Gra strategiczno-przestrzenna rozgrywana przez dwóch graczy. Wersja 3D pozwala
bawić się na 3 płaszczyznach: pionowym,
poziomym i ukośnym.
• plastikowa podstawa 28 kulek (14
czer wonych 14 żół tych)

Tres
TL 0045

11
71 zł

Gra do trenowania myślenia strategicznego. Zasady jak w kółko i krzyżyk, ale
rywalizacja toczy się na trzech poziomach.
• drewniane pudełko (wym.: 14,5 x
14,5 x 9 cm) z podstawą, 24 krążki:
po 12 żółtych i czerwonych (wym. 3,5
cm), instrukcja; 2 graczy; wiek: 4+.
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kodowanie
i programowanie

Drewniane kostki Zebra stanowią kompletny zestaw edukacyjny rozwijający logiczne i przestrzenne myślenie,
a także pomoc w nauce programowania. Doskonale
sprawdzają się w diagnostyce koncentracji dzieci.
Wszystkie kostki są jednakowe i posiadają po innym
rysunku na każdej ściance. Można z nich ułożyć wielką
liczbę niepowtarzalnych wzorów.
Kompletny zestaw składa się z kostek, folii transparentnej z siatką oraz instrukcji. Karty pracy, wykonane z grubego, lakierowanego kartonu zawierają wzory, na których
można układać kostki oraz czerwone transparentne folie,
posiadające wzory odpowiadające tym na kartonach. służą one do sprawdzenia poprawności. Po ułożeniu wzoru
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można za ich pomocą łatwo zauważyć
błędy. Na opracowanych kartach pracy
zawarte są propozycje od najłatwiejszych
do najtrudniejszych. Kostki można układać
na kartach pracy w dołączonej podstawce lub swobodnie na stole. Dla ułatwienia
układania w zestawie znajduje się też siatka na folii transparentnej. Proste zasady,
konstrukcja zestawu oraz karty samokontroli pozwalają na samodzielną aktywność
użytkownika niezależnie od wieku.
Proponujemy Państwu zestaw mały 9 kostek, średni 16 kostek oraz duży 25 kostek,
a także specjalną podstawkę, umożliwiającą układannie trójwymiarowej piramidy. Dołączone do niej są też odpowiednie
karty pracy. Przygotowaliśmy także komplety kart pracy dla zestawów 9, 16 oraz
25 kostek, składające się z kartonowych,
dwustronnych kart pracy oraz wykonanych
z folii, służących do sprawdzania poprawności wzoru.

wybitne uzdolnienia

S T E M

science

technology engineering

maths

Kostki Zebra 9 szt.
LA 0009

Kostki Zebra 16 szt.
59 zł

LA 0016

Kostki Zebra 25 szt.
88 zł

LA 0025

139 zł

• 9 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, podełko z podstawką do klocków 13 x 13 x 4 cm

• 16 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja,
podełko z podstawką do klocków 16 x 16 x 4 cm

• 25 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja,
podełko z podstawką do klocków 19 x 19 x 4 cm

Karty pracy do zestawu
9 kostek Zebra

Karty pracy do zestawu
t
16 kostek Zebra

Karty pracy do zestawu
25 kostek Zebra

LA 1209

49 zł

• 15 dwustronnych kart pracy na kartonie, 30 kart
pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania, w pudełku o wym. 13 x 13 x 4 cm

uzdolnienia matematyczne

LA 1216

79 zł

• 15 dwustronnych kart pracy na kartonie, 30 kart pracy
na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania, w pudełku o wym. 16 x 16 x 4 cm

LA 1225

Podsta
Podstawka
Pods
tawk
wka
a 3D d
do
o ko
kost
kostek
stek
ek
z kartami pracy
LA 0320

64 zł

• 3 podstawki, 12 dwustronnych kartonowych kart
pracy, instrukcja, w pudełku o wym. 19 x 19 x 4 cm

88 zł

• 12 dwustronnych kart pracy na kartonie, 24 karty
pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania,
w pudełku o wym. 19 x 19 x 4 cm
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99 zł

S T E M

science

technology engineering

«

Programming Time
maths

programming
time

Programming Time. Klocki
Morphun do nauki kodowania
i programowania
MP 9204

99 zł

Pozwolą dzieciom układać sekwencje ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia ich ze
sobą eliminuje problem przesuwających się elementów.

• 154 szt., zastosowanie klocków: polecenia
(24 żółtych), cyfry 0-9 (20 białych), operatory
kierunkowe i nawiasy do tworzenia zapętleń
(110 niebieskich).

Mata. Programming Time
NS 9202

182 zł

• wym. 138 x 138 cm
• wymiar pola: 12 x 12 cm
• tkanina: poliester

Zestaw robot DOC z klockami
Morphun do nauki kodowania
NS 9201

210 złł

Robot to doskonały towarzysz w rozwijaniu logicznego
go
rozumowania i umiejętności rozwiązywania probleemów. Uczy liter, cyfr, kolorów i nazw zwierząt. Kommputer robota nauczy wykonywania poleceń programoowych, przybliża dzieciom aspekty robotyki w przyjemny
ny
i twórczy sposób. Robot może być zaprogramowany
ny
tak, aby wędrować dowolnie lub według poleceń na
a
kartach. Pomaga dziecku rozwijać myślenie logiczne
ne
i umiejętności rozwiązywania problemów.

Karty pracy. Programming Time
NS 9203

• Wartości edukacyjne: zdolność logicznego myśleenia i obserwacji; znajomości i rozumienia świata;
a;
samodzielność; rozwój pamięci, kreatywności
ci
i wyobrazni, relacji społecznych, umiejetności
manualnych
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 kierunkowych
• 154 klocki kierunkowe Morphun pozwolą dzieciom
układać sekwencje ruchów i tworzyć pierwsze algo-
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rytmy. 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 plansza w postaci puzzli 94 x 68 cm

30 zł

Tematycznie dobrane do scenariuszy karty pracy
pozwalają dziecku w przyjemny sposób wkroczyć
w świat programowania i kodowania. Można układać
je na macie lub wkładać do kieszonek kostki.

Kostka
z kieszonkami.Programming
Time

• 24 karty: 1 x Airbot (główny bohater scenariuszy
lekcji); 1x skarb (nagroda); 7 x karty tematyczne
(komputer, chmura z piorunami,słońce,hamak,statek, pirat, kompas); 6 x emocje: ; 5 x figury
geometryczne ; 4 x puste (do samodzielnego
malowania flamastrami, które dzięki fakturze kart
można zmyć i wykorzystać ponownie)

Lekki sześcian z pianki z kieszonkami z przezroczystego tworzywa. Kostka może służyć do zabaw
kodowania i programowania, językowych, matematycznych lub losowych w zależności od rodzaju kart
umieszczonych w kieszonkach.

NS 1887

99 zł

• dł. boku 20 cm.

wybitne uzdolnienia

«
programming
time

robot doc

Programming Time.
Zestaw do nauki kodowania
i programowania
NS 9200

610 zł

Doskonale skomponowane pomoce pozwalające
wprowadzić dzieci w świat programowania i kodowania. Głównym bohaterem jest uroczy robot, 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 Robota. Ich funkcjonalnośći kolorystyka wspomagają rozwój manualny
i percepcyjno - wzrokowy dziecka, a zastosowanie
pobudza pomysłowości swobodne eksperymentowanie w celu poszukiwania prawidłowych rozwiązań.
zań.
maDo urozmaicenia zajęć i wprowadzenia treści tematycznych doskonale sprawdzą się karty pracy. Są one
dobrane tematycznie do gotowych scenariuszy zajęć
ajęć
z programowania, wykorzystujących zróżnicowawane treści edukacyjne dla poszczególnych poziomów
mów
edukacyjnych. Kostka na karty pracy wprowadza
dza
element losowości i pobudza kreatywność. Przyy nauce programowania nie może zabraknąć zestawu
awu
Programming time!

klocki do tworzenia
sekwencji ruchów
z komendami

10 scenariuszy
zajęć

• w zestawie: robot, mata podłogowa, 24 karty
arty
pracy, kostka do kart pracy, 154 klocki Morphun, 10 scenariuszy lekcji, instrukcja

piankowa kostka
na karty pracy

kodowanie i programowanie

mata podłogowa
138 x 138 cm

24 karty pracy
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ROBOT
MYSZKA

Myszomania. Gra
a
planszowa
LR 2863

115 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 ko-

d j j tak,
dującej
k aby
b mysz d
doszła
ł do
d celu
l
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+

Robot Myszka.
Zestaw edukacyjny
LR 0012

272
7 zł

Zestaw edukacyjny specjalnie zaprojektowany,
wany, aby zaciekawić
zaciekawi
dzieci dziedziną nauki, technologii, inżynierii
ierii i matematyki na
na
poziomie szkoły podstawowej. Dzięki zabawce
bawce dzieci mogą
mogą
zdobyć doświadczenie w zakresie podstaw
aw programowania.
programowania
a.
Mysz należy tak zaprogramować, aby pokonała
okonała trasę z lab
labibiryntem i tunelami w celu zdobycia sera.
• elem.: mysz (wym.: 10 cm), 16 płytek podłoża, 22 ściany
ścianny
labiryntu, 3 części tunelu, 30 dwustronne
ne karty kodowania,
kodowania
a,
10 dwustronnych kart działania, klin sera,
a, instrukcja obsług
obsługi;
gi;
materiał: tworzywo sztuczne; wymagania:
gania: bateria AAA
A
x3 (brak w zestawie); wiek: 5+

Myszomania. Mata
matematyczna
LR 2861

105 zł

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
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w połączeniu
ł
i z działa
działaniami
działaniami
i ł i im
mat
mateattematycznymi. Zestaw został specjalnie
j l
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+

wybitne uzdolnienia

ROBOT BOTLEY
Botley robot kodujący 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 kon-

kretną 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.

Botley. Robot
Botley
LR 2936

310 zł

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

Botley. Akcesoria
LR 2937

79 zł

Interaktywny zestaw akcesoriów do budowania przeszkód dla robota Botley, inspirowanych stylem STEM. Oprócz rozwijania umiejętności
krytycznego myślenia oraz nauki wczesnego programowania, każdy
tor przeszkód wprowadza najmłodszych w podstawowe prawa fizyki
związane z siłą i ruchem. Dzięki instrukcji obrazkowej użytkownik może
zapewnić robotowi 8 wyzwań o różnym stopniu trudności lub stworzyć
aktywność według własnego pomysłu. Wszystkie elementy w zestawie są
kompatybilne z innymi akcesoriami Botley, dzięki czemu każdy tor przeszkód można nieustannie modyfikować i rozbudowywać.

Botley. Zestaw z robotem
Botle
LR 2935

410 zł

• zestaw zawiera 77 elementy: Robot
Botley (wymagane 3 baterie AAA - nie

kodowanie i programowanie

dołączone do zestawu), pilot kodujący
(wymagane 2 baterie AAA – niedołączone do zestawu), akcesoria : odłączane ramiona robota, 40 kart kodujących,

6 tabliczek, 8 patyczków, 12 kostek, 2
stożki, 2 flagi, 2 kulki, arkusz naklejek,
obszerny wielojęzyczny przewodnik;
wymiar robota: 12,5 x 10 cm; wiek: 5+

• zestaw składa się z 42 elementów wykonanych z tworzywa sztucznego i zawiera m.in.: 2 kule, 30 małych kostek domina (10 zielonych, 10 pomarańczowych, 10 niebieskich), 2 różnej wielkości
kostki domina, wahadło (2 elementy), rampę, pojemnik, „czułki”
robota; wiek: 5+
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BEE-BOT
TG 0363

369 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 umożliwia
doprowadzenie robota do celu.
• pamięć 40 ruchów, wym. 13 x 10
x 7 cm, kąt obrotu 90 st. w zestawie kabel USB (umożliwia ładowanie); uzupełnieniem zestawu są maty
podłogowe: TG 0013, TG 0017 i TG
0854, sprzedawane osobno; wiek: 3+

BLUE-BOT
TG 0485
529 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 można sterować również
w tradycyjny sposób, naciskająć
strzałki na jego grzbiecie; kąt obrotu
45 st., dane: sterowany przez tablet
lub komputer, kompatybilny z iOS,
Android, Windows 7, Mac OS, posiada ładowarkę, bluetooth; uzupełnieniem zestawu są maty podłogowe:
TG 0013, TG 0017 i TG 0854, sprzedawane osobno; wiek: 3+

Tafelki do panelu Blue-Bot
– kierunkowe
TG 1172

229 zł

• 25 szt.

– ilościowe
TG 0546
• 25 szt.

199 zł

199 zł

MATY DO BEE-BOTA I BLUE-BOTA

Panel sterowania Blue-Bot
TG 1118

Transparentna mata
TG 0017

109 zł

Można podłożyć pod nią mapę albo
strzałki kierunkowe
• wym. 60 x 60 cm

Mata ﬁgury
TG 0854
• 60 x 60 cm

Mata miasto
155 zł

TG 0013

• wym. 120 x 45 cm; wiek: 3+
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139 zł

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.

589 zł

Zestaw do programowania robota Blue-Bot. Za pomocą tafelków kierunkowych i ilościowych oraz panela
należy stworzyć algorytm, według którego będzie
poruszał się robot. Blue-Bot łączy się z panelem poprzez łącze bluetooth.
• zestaw zawiera: 25 tafelków do programowania, panel z głośnikiem i miejscem na 10 tafelków, ładowarkę

wybitne uzdolnienia

Robot
obot Dash
DS
S 1000

829 zł

Dash 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; wiek: 3+

Roboty mają charakter edukacyjny ponieważ poprzez zabawę z robotem dzieci
wchodzą w świat programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, budowanie
sekwencji i pętli, i wiele innych). Przy tym
zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe
w naszych czasach umiejętności: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia,
precyzyjnego prezentowania swoich myśli,
współpracy i podstaw j. angielskiego (nauka poprzez zabawę). Z punktu widzenia
dziecka roboty to przede wszystkim świetna
zabawa: możliwość jednocześnie „grania”
na tablecie i obserwowania na żywo robota,,
który wykonuje nasze polecenia! Wypróbuj
5 darmowych aplikacji na Dasha. Wszystkie aplikacje są napisane
apisane w uniwersalnym
języku programowania, czyli po angielsku.

ROBOT DASH

Cymbałki
DS 1004

189 zł

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

Zestaw Wonder
er
DS 1002

Wyrzutnia piłeczek
Łączniki
Ł
iki do
d klocków
kl kó Lego
L
DS 1003

95 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

kodowanie i programowanie

DS 1006

149 zł

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

1 349 zł

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

Zestaw akc
akcesoriów
ió
DS 1005

189 zł

3 dodatki do robotów: spychacz, uchwyt do holowania
oraz uszy i ogon królika.
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Elemen zestawu pozwalają na tworzenie
Elementy
wielu rodzajów
r
robotów o różnych kształtach,
funkcjach i możliwościach przemieszczania się.
funkcja
Procesowi budowy robota towarzyszy animoProces
wana instrukcja 3D, która pozwala obejrzeć
pracę na każdym etapie z każdej strony (obrót
o 360 stopni).

ROBOTY
KONSTRUKCYJNE

• aplikacja
apl
dostępna na telefon, tablet i komputer
możliwość dostępu do serwisu społecznościowe• mo
go z setkami projektów innych właścicieli JIMU

Stwórz konstrukcję i zaprogramuj robota krok
po kroku, a będzie 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. Zestawy mogą łączyć się z sobą.
Zestawy opierają się o płytkę programowalną
Studuino kompatybilną z Arduino®, polegającą
na programowaniu komputerowym za pomocą

ikon lub w języku programowania blokowego
Scratch®. Płytka programowalna posiada trwałą obudowę oraz 4 przyciski i może obsłużyć:
8 serwomotorów; 2 silniki prądu stałego; 8 różnych czujników, a dzięki wbudowanym łącznikom może stanowić integralną część robota.
• podstawowe instrukcje znajdują się na dołączonych
płytach CD. Bardziej skomplikowane modele i kody
programowania można znaleźć na stronie: www.
nowaszkola.com
• oprogramowanie dostępne jest dla PC,
Mac i Raspberry Pi

ROBOT
T
JIMU
Robot JIMU AstroBot
DA 2007

899 zł

Wejdź z AstroBotem w interakcję, wykonuj misje w specjalnej wersji aplikacji na smartfon lub tablet z Androidem lub iOS i poznawaj możliwości programowania w języku Scratch. Konstrukcję można dowolnie
przekształcać, tworząc np. zwierzaka, pojazd lub
robota kroczącego.
• zestaw 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
• współpracuje z systemami: Android 4.03 i wyższe oraz iOS 7 i wyższe; gwarancja: 2 lata (6
miesięcy na silniki i baterię)
• wiek: 8 +

228

Robot Basic
Robot T. Rex
AJ 7871

599 zł

• 120 klocków; zestaw klocków konstrukcyjnych
(5 w 1), zestaw automatyki (4 w 1), 3 silniczki
servo, platforma programistyczna dla systemów
wbudowanych studuino

AJ 3142

Robot Advanced
1 149 zł

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

AJ 3143

1 429 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

wybitne uzdolnienia

Roboty
ROBOT CODEY ROCKY
konstrukcyjne
•

połącz się z Internetem Rzeczy (IoT) – użyj oprogramowania mBlock5, aby dodać funkcję Internet of
Things do robota Codey Rocky. Wykryj wilgotność
gleby, kontroluj urządzenia gospodarstwa domowego, korzystaj z raportów pogodowych, jakości
powietrza i wiele więcej!

•

Poznaj AI (Sztuczna Inteligencja) – mBlock 5 obsługuje funkcje AI, w tym rozpoznawanie głosu i twarzy
oraz wykrywanie nastroju. Dzięki Codey Rocky wykorzystanie najnowszych technologii staje się proste
niczym zabawa.

•

Robot kompatybilny z Makeblock Neuron – Codey
Rocky współpracuje z klockami Makeblock Neuron i LEGO®. Pozwala zrealizować każdy pomysł,
jaki możesz wymyślić. Złącza Pogo Pin pozwalając na rozszerzenie umiejętności robota.

• Czujniki Codey: wyświetlacz LED, głośnik, dioda
RGB, 3 przyciski, potencjometr, czujnik natężenia
dźwięku i światła, żyroskop i akcelerometr, nadajnik
i odbiornik podczerwieni
• Czujniki Rocky: czujnik rozpoznawania kolorów, silniki
DC, czujnik odległości
• Języki programowania: Scratch 3.0, Python
• Aplikacja Makeblock: aplikacja mobilna do kontrolowania robotów Makeblock. Pozwala sterować i programować robota Codey Rocky za pomocą urządzeń
mobilnych z systemami Android i iOS. Aplikacja do
programowania mBlock 5 oparta jest na wizualnym
języku programowania Scratch 3.0, aby zagwarantować, że początkujący mogą zacząć kodowanie
w ciągu kilku minut. Wszystko, co musisz zrobić, to
przeciągnięcie i upuszczenie. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przekształcić Twój kod wizualny w kod
Pythona i kontynuować naukę zaawansowanego
i praktycznego języka!

Robot Codey Rocky
DA 8030

499 zł

Mata edukacyjna do DA 8030
DA 8081

229 zł

Mata STEM jest przeznaczona do nauki zarówno programowania z użyciem robota Codey Rocky, jak i elementów edukacji wczesnoszkolnej: matematycznej, przyrodniczej oraz
informatycznej. Mata składa się z 7 elementów:

Makeblock Neuron Creative Lab
Kit – programowalna platforma
modułów elektronicznych

Adapter Bluetooth BT 4.0
do DA 8030
DA 8031

89 zł

Urządzenie o niskim poborze mocy do połączenia
z urządzeniami Makeblock obsługującymi bezprzewodowe przesyłanie danych. Urządzenie pozwala
na bezprzewodowe połączenie i przesyłanie kodu
pomiędzy komputerem i robotem Codey Rocky. Technologia Plug-in pozwala na automatyczne łączenie
urządzeń bez konieczności instalacji sterowników czy
konfiguracji.
• wymagana bateria AA (nie dołączono); odległość transmisji: 15 m

kodowanie i programowanie

DA 8080

3 499 zł

Makeblock Neuron to programowalna platforma modułów elektronicznych, zaprojektowana specjalnie dla
STEAM. Zawiera 30 różnych modułów, takich jak wyświetlacz LED, kamera, czujnik ultradźwiękowy, silnik
itp. Dzięki tym modułom dzieci mogą tworzyć własne
gadżety, narzędzia i zabawki. To, co muszą zrobić, to
po prostu rozmieścić moduły w sposób, w jaki chcą.
Ponadto oprogramowanie do programowania wizualnego uwalnia dzieci od skomplikowanych kodów
i nadal pozwala im ożywić swoje bloki. W ten sposób
bloki mogą być zarówno zabawne, jak i użyteczne.

• Ring Sumo. 77- centymetrowy ring sumo to oryginalny
rozmiar ringu do walk robotów. To bardzo często
spotykana konkurencja w robotyce. Zadaniem zawodników jest zbudowanie takiego robota, który
wypchnie przeciwnika poza obwód ringu. Codey
Rocky dzięki łącznikom może być rozbudowywany
przy użyciu zarówno Lego, jak i czujników Neuron.
Ring sumo (dzięki zaznaczonej tarczy oraz kątomierzowi) może służyć do nauki zegara wskazówkowego oraz obliczania kątów; Skala szarości - czujnik
robota Codey Rocky rozpoznaje skalę szarości, którą można zmierzyć za pomocą bloczka „wartość
skali szarości sensora kolorów”; Kolory i czas – Codey
Rocky rozpoznaje aż 8 kolorów. Dzięki specjalnie przygotowanej trasie możesz zaprogramować reakcję na
poszczególne kolory, np. odegranie melodii. Dystans
przemieszczania robota jest mierzony nie w centymetrach, a sekundach. Specjalnie przygotowane paski
(powyżej kolorowych pól) pokażą jak daleko zajedzie Codey Rocky z prędkością 50% i 100%; Kom-

pas – umiejscowiony na macie kompas z pewnością
pomoże w nauce kierunków świata. Odpowiednio
zaprogramowany Codey Rocky może zarówno obracać się we właściwym kierunku, jak i pokazywać
jego symbol na ekranie; Mata do kodowania – kolorowa mata do kodowania z kółkami przyda się do
nauki kodowania za pomocą plastikowych kolorowych kubeczków. Mata składa się z 4 części po 9
pól, rozdzielonych osią symetrii w pionie i poziomie;
„line follower mode” – ta trasa przyda się w trakcie
programowania robota, aby poruszał się po czarnej
linii. Spróbuj wyścigów - któremu uczniowi uda się
zaprogramować robota tak, aby miał najkrótszy czas
okrążenia; przestrzeń na kartkę a4 – możesz spisać
na niej zadania dla uczniów i położyć je na macie
w wyznaczonym do tego miejscu.
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Robot Rugged
TG 2000

720 zł

Robot specjalnie zaprojektowany z myślą o użytkowaniu
w terenie. Stworzony do trudnych zadań. Wyposażony w
funkcję Bluetooth, sterowany za pomocą tabletu lub czytnika TTS TacTile Reader. Posiada pamięć do 256 kroków,
która pozwala wykonać najbardziej wymagające czynności. Szybkość ruchów urządzenia można ustawić na 3
poziomach prędkości. Wbudowany czujnik przeszkód,
który można włączyć i wyłączyć, wykrywa bariery przed
robotem, odwraca go i obraca o 45 stopni.
zestaw zawiera:
•
•
•
•

•
•
•
•

robot
przewód USB
bezpłatna aplikacja do programowania
kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi: Android: 5.0 (Lollipop) Minimum, 7.1 (Nougat),
5.1 (Lollipop), 8.0 (Oreo),6.0 (Marshmallow), 8.1
(Oreo), 7.0 (Nougat), 9.0 (Pie), iOS: 8.0 Minimum,
9.0, 10.0, 11.0, 12.0
bateria 3.7V 850mAh w pełni naładowana po 1-2
h, wystarcza na 1-2 h użytkowania
wym. robota: 20,5 x 22,5 x 10,5
wym. opakowania: 29 x 13,5 x 23,5 cm
wiek: 3+

Robot Artie 3000
LR 1125

349 zł

Artie to niesamowity robot, który rysując uczy dzieci kodowania. Wprowadza w pierwsze tajniki robotyki edukacyjnej. Posiada wbudowane wi-fi oraz łatwe i intuicyjne oprogramowanie metodą „przeciągnij i upuść”, któ
które
óre
sprawdzi się na komputerze lub tablecie. Umożliwia
wia
a4
tryby pracy: zaprogramowane kształty, gry, program
m do
kolorowania oraz kodowanie dowolne. Robot porusza
za sie
do przodu i w tył, obraca się 360 stopni w dowolnym
m kkieierunku. Do rysowania używa 4 wymiennych, zmywalnych,
nyych,
kolorowych mazaków.
Zestaw zawiera:
• robot Artie 3000 o wym.: 14 x 10,5 x 15 cm
• 4 mazaki (w kolorze: różowy, niebieski, zielony,
onny,
fioletowy)
• przewodnik Szybki Start
• 3 karty aktywności
rysso• materiał: tworzywo sztuczne; powierzchnia rysowania min. kartka A4
• wymaga 4 baterii AA 1,5 V (brak w zestawie))
• wiek: 7+
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wybitne uzdolnienia
wybitn

Hello Ruby!
SR 0435

Mówiące karty
65 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).

TG 1154

235 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

389 zł
Tablica Tęczowa
TG 0531

389 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. 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!

kodowanie i programowanie

Kontroler Scratch
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

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 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+ / 16 liczmanów
/ zróżnicowany poziom trudności / 24 karty pracy
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UMIEM
PROGRAMOWAĆ

Umiem programować!
PN 0060

1 990 zł

Na 3 lata zajęć z programowania.
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. 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 podstawy myślenia operacyjnego bazujące na odpowiednich do wieku
przykładach konkretnych.
Uczymy w ruchu – na dywaniku i z grami wielkowymiarowe
dla całej grupy
Od czego zaczniemy? – od samego pojęcia kodowania, czyli
umownego przedstawienia prostych czynności np. ruchów rak
i nóg np. przy pomocy symboli kolorów. Przejdziemy do „pisania” instrukcji, czyli podziału czynności na proste elementy,
w których potem poszukamy powtarzalnych cykli, czyli ciągów – zaczniemy od najprostszych – np. idąc na przemian
stawiamy krok lewą i prawą nogą.
Kiedy już będziemy umieli pisać instrukcje, zbudujemy na
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Mata do labiryntów
PN 0105

239 zł

• wym. 170 x 250 cm

podłodze mapę i „napiszemy” jak przejść drogę pomiędzy
zadanymi miejscami. Zabawimy się też w podchody używając
instrukcji umieszczonych w różnych miejscach samej mapy.
Znajdziemy i opiszemy drogę przez samodzielnie zbudowany labirynt.
W jaki sposób dzieci będą pisać i wykonywać instrukcje? – to
okazuje się najprostsze: do pisania użyjemy układanych w wierszach dużych kartoników z obrazkami, a wykonawcą poleceń
będą same dzieci poruszające się na planszach zbudowanych
z wielkowymiarowych kartonów stanowiących przeszkody
i nagrody, bramy i otwierające je klucze.
Uczymy programowanie bez użycia komputera
• Uczymy podstawowych umiejętności niezbędnych
do programowania, a nie samego programowania
w postaci tekstowego kodu
• wprowadzamy programowanie w działaniu – poprzez
zabawę i ruch, bez teorii ani definicji
• wspieramy samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie problemów, pozwalamy uczyć się na błędach
i uczyć się od siebie nawzajem
• uczymy konkretnie – zarówno w zakresie języka jak
i realizowania zadań w oparciu o konkretne, choćby
nawet bajkowe, przykłady.

• uczymy w ruchu – podstawowym miejscem nauki jest
tzw. dywanik i gry wielkowymiarowe, na których cała
grupa może się swobodnie poruszać.
• ułatwiamy indywidualizację, przydzielanie zadań różnym uczniom i różnym zespołom, tak żeby wszyscy
uczniowie byli aktywni na każdych zajęciach i przyjmowali role adekwatne do ich możliwości.
• tablet czy komputer nie jest warunkiem nauki programowania,
rozpoczynamy naukę bez tych narzędzi oswajając jednocześnie uczniów z dotykową tablicą multimedialną i matą
interaktywną stanowiących możliwie naturalne i intuicyjne
formy komunikacji z programem w otoczeniu klasy
• Zestaw przeznaczony dla całej klasy 25 uczniów
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, matę do budowania instrukcji i układania labiryntów (170x250 cm).

Zabawa
Z
b
wk
kodowanie
d
i
LR 2835

190 zł

Układaj labirynty z dostępnych kart, nadawaj kierunek przemieszczania się po ścieżce. Przemieszczaj
karty robotów wypowiadając komendy a następnie
ułóż sekwencję ruchu które zostały wykonane. Dołącz
trybiki, sprężyny i karty ze znakiem „X” do labiryntu
by zwiększyć trudność. Wykorzystaj karty z piktogramami, aby urozmaicić rozgrywkę: sprężyna (podnieś i
zanieś robotowi do naprawy); trybik (podnieś i zanieś
robotowi do naprawy); X (blokada, nie można wejść
na tą matę); chwytak (podnieś sprężynę lub trybik);
odrzutowy plecak (przejdź nad X do następnej maty
labiryntu). W przypadku ułożenia kart ze znakiem „x”
jedna po drugiej – można przejść przez oba w jednym
ruchu, karta zagadka (wydaj dowolnej polecenie).
• 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+

wybitne uzdolnienia

EDUMATA

EduMata.
Wielofunkcyjna mata edukacyjna
EM 1000

1 999 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:

kodowanie i programowanie

•
•
•

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

EDUMATA. WIELOFUNKCYJNA MATA
EDUKACYJNA
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

Zmienne panele tematyczne
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ZŁAPMY LWA!
Złapmy Lwa! Szachy japońskie
PN 0079

1290 zł

Gra dla dzieci w wieku 5-10 lat. To wyjątkowa gra, która
opiera się na japońskiej grze Dōbutsu shogi (dosł. „zwierzątkowe szachy”, jap. どうぶつしょうぎ). 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!

Pełna drużyna. Zestaw
Z
PN 0113

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

Złapmy lwa! Gry planszowe
PN 0101

790 zł

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

Złapmy lwa!
Gry planszowe dla zaawansowanych
PN 0102

149 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.
• Zestaw zawiera składaną tekturową planszę, 40
tekturowych pionków i instrukcję gry; od 10 lat

1 490 zł

Partia „Pełnej drużyny” trwa zwykle około 30 minut.
To wersja gry dla wymagających miłośników podstawowej gry „Złapmy Lwa”. Plansza ma wymiar 9 na 9
pól, a każdy gracz dysponuje 20 zwierzątkami. Zestaw
szkolny dla grupy dzieci w wieku od 10 lat zawiera:

Dodatkowy zestaw
pomocy jednorazowych
PN 1000

250 zł

• magnetyczną planszę demonstracyjną
• sześć gier planszowych z drewnianymi klockami-figurami
• poradnik metodyczny z zestawem kart pracy do
powielania
• wirtualną planszę do gry z ćwiczeniami – przeznaczoną do użycia na tablicach multimedialnych.

Zawiera pomoce jednorazowe dla 25 dzieci:

Złapmy lwa! Gra dywanowa
dla zawansowanych

Złapmy lwa! Gra dywanowa

PN 0104

990 zł

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+

• 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).

PN 0103

790 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 montowania,
wym. 200 x 150 cm, poduszki o wym. 30 x 30
cm z rysunkami zwierząt, poradnik metodyczny.

wybitne uzdolnienia

Zestaw podstawowy
Z
343 162

155 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+

PIERWSZE
KODOWANIE

tafelki
z ilustracjami

tafelki
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.

Zestaw uzupełniający
Z
343 163

95 zł

Zestaw uzupełniający do 343 162 z dodatkowymi
elementami dla 2 dzieci.

dwustronne plansze do gry

kodowanie i programowanie

dwustronne karty
z sekwencjami ruchów

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

Zestaw podstawowy
342 817

155 zł

• 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;
y
wiek: 4+

magnetyczne elementy
do tworzenia tras

dwustronne
plansze
magnetyczne

Zestaw uzupełniający
342 819

87 zł

Dodatkowe elementy dla 2 dzieci.
karty aktywności
o różnym stopniu trudności
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• 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+

wybitne uzdolnienia

Podłoga interaktywna
DI 0001

10
0 700 zł

Urządzenie najnowszej technologii, które oferujee dydaktyczne i terapeutyczne pakiety do zabawy i nauki. Proponowane
roponowane
zagadnienia są zgodne z podstawą programową
wą wychowania przedszkolnego i dostosowane do możliwości
ości psychoowego funkfizycznych na tym etapie. SkyBox do prawidłowego
putera, gdyż
cjonowania nie potrzebuje dywanu czy komputera,
zawiera wszystkie urządzenia i niezbędne aplikacje,
likacje, które
pozwalają wyświetlać obraz bezpośrednio na
a podłogę.
Pakiety edukacyjne zawierają następujące obszary
bszary tematyczne: rytmika, logorytmika, muzykowanie, eksperymenty/
sperymenty/
symulacje/doświadczenia, gry logiczne, kodowanie,
owanie, klasyfikowanie, logopedia, nauka czytania. Zakres
res wsparcia
o specjalnym
terapeutycznego, szczególnie dedykowanego
potrzebom edukacyjnym i kształceniu specjalnemu
emu obejmuje: muzykoterapia, autyzm, zabawy sensoryczne,
czne, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, jąkanie, dyslalia, wspomaganie
spomaganie
rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną,
ntelektualną,
afazja, wspomaganie rozwoju mowy osób z rozszczepem
ozszczepem
warg i podniebienia.
Zestaw zawiera urządzenie projekcyjne, mocowanie
cowanie do
ściany lub sufitu.

kodowanie i programowanie
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Smartﬂoor. Niezwykła podłoga
interaktywna
DA 3086

10 999 zł

SmartFloor by Mentor to nowa technologia, dzięki której
„podłoga” reaguje zarówno na ruch jak i na pisaki interaktywne. Innowacyjny Smartfloor to zbiór angażujących
aplikacji do zabawy i nauki, gier logicznych, zadań z programowania i łamigłówek obsługiwanych za pomocą pisaków interaktywnych. Do wyboru mamy kolorowanki dla
najmłodszych, gry językowe, programowanie robota, sudoku
i wiele, wiele innych.
Co więcej - Smarfloorumożliwia wyświetlenie trzech planszy
dla trzech graczy lub drużyn, ustawienie poziomu trudności i rywalizację na punkty lub czas. A w chwilach relaksu
Smartfloor zapewni typowe dla takich rozwiązań zabawy
ruchowe dla młodszych i starszych, uruchamiane przez gesty.

•
•
•
•

3x pisak interaktywny krótki
1x pisak interaktywny długi
1x worek na akcesoria
1x instrukcja obsługi

Statyw do po
podłogi
dłogi
interaktywnej
wne
ej
Smartﬂoorr
DA 8084

1 699 zł

Po więcej informacji zapraszamy na stronę smartfloor.edu.
pl oraz na fanpage SmartFloorEduPL.
Skład:
•
•
•
•
•

1 x Smartfloor
1x projektor Canon X310ST
1 x uchwyt ścienny
1x pilot do projektora
1x pilot do Smartfloor
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konstruowanie

Zestaw konstrukcyjny
strukcyjny modeli
VO 2182

149 zł

Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą
za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Gotowe modele
są doskonałą pomocą na zajęciach dotyczących pojęć geometrycznych, tj. krawędź, przekątna, powierzchnia, objętość itp.
• 70 kolorowych kulek o ø 16 mm; każda kulka posiada
26 otworów; 250 słomek o dł. 16–75 mm

Karty pracy do płaskich modeli
Ka
VO 8151W
V

Karty pracy do przestrzennych modeli.
30 zł

VO 8152W

30 zł

Karty pracy do zestawu klocków konstrukcyjnych, które pozwalają realizować treści matematyczne w zakresie geometrii na
wszystkich etapach edukacyjnych. Sposób tworzenia płaskich
figur zaprezentowano w postaci instrukcji obrazkowej. Każdą
z nich opatrzono informacją na temat ilości i rodzaju niezbędnych elementów konstrukcyjnych.

Karty pracy do zestawu elementów do budowy szkieletów modeli wielościanów a także różnych konstrukcji przestrzennych.
Modele zobrazowano i umieszczono w postaci instrukcji obrazkowej wraz ze wskazaną ilością potrzebnych elementów do
ich budowy. Karty prezentują również podstawowe własności
wybranych brył.

• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym pudełku

• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym
kturowym pudełk
pudełku

System dziesiętny
VO 1940

85 zł

Kostki do nauki sortowania, przeliczania, dodawania i odejmowania.

Karty pracy do system dziesiętnego

• 4 kolory: czerwony, żółty, zielony i niebieski; 100 kostek
(1 x 1 cm); 10 pałeczek (1 x 10 x 1 cm); 10 płaskich
płytek (10 x 10 cm); 1 duży blok (10 x 10 cm)

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

VO 1940W

30 zł

Konstrukcje brył.
brył Słomki
OX 2511

599 zł

Zestaw patyczków i łączników do tworzenia modeli szkieletów 2D i 3D.
• 406 łączników, 680 słomek

kodowanie i programowanie
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119 zł

Dźwignie. Zestaw Morphun
MP 4112

Koła zębate
119 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,
izmy, obserwuj, wyciągaj wnioski i poznawaj zasady ich działania
łania 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.

60

0

el
e

m
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w

• 400 elem., 16 kształtów, 2 komplety kart pracy z 12 modelami,, 10 wielkoformatow
wielkoformatowych dwustronnych instrukcji
cji

Koła zębate z łańcuchem
MP 4210

289 zł

Zestaw klocków z kołami zębatymi i łańcuchem. Dodatkowe instrukcje oraz nowy łańcuch pozwalają na budowanie całkiem nowych
modeli. Zabawa rozwija umiejętności matematyczno-inżynierskie.
• 600 klocków, 700 ogniw łańcucha; 9 ulotek
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Happy Cubes
HC 0001

269 zł

Łamigłówki przestrzenne rozwijaj
rozwijające zdolności manualne i logiczne myślenie. Stwórz trójwymia
trójwymiarowy model i przekształcić go
dwuwymiarową
w dwuw
miarową figurę.
208 elem., 30 ramek,
26 dwustronnych kart
• piankowe;
pi
ra
pracy, 2 plansze,
sze, 4 poziomy trudności; instrukcja; wym.
x1cm; wiek: 5+
puzzla: 5x5x1cm;

Miniwaﬂe
MA 2141

Zestaw zawiera 500 elementów w kształcie znanych i lubianych klocków konstrukcyjnych. Produkt
dostępny jest w mixie 8 kolorów.

K
Klocki
magnetyczne Figury
geometryczne
g
NS 4305

Karty pracy do Miniwaﬂi
229 zł

120 zł

MA 2141W

30 zł

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm
• tekturowe pudełko

• Wielkość jednego elementu to 3,5 x 3,5 cm.

K
Klocki
z wbudowanymi silnymi magnesami neodymowymi.
Wystarczy zbliżyć do siebie dwa klocki, a one natychmiast
W
zzee sobą się połączą. Za pomocą klocków wzorowanych na
kształt figur geometrycznych można zbudować wspaniałe trójkksz
wymiarowe budowle.
wy
w
• 30
3 elem.
• 18 kwadratów wym. 6,5 x 6,5 cm
• 12 trójkątów wym. 5 x 5,5 cm

Miniwaﬂe konstruktor
MA 2288

Klocki magnetyczne
gnetyczne
VO 0786

110 zł

• 244 szt.; magnesy w kształcie kulek (śr. 1,3 cm) i prostokątów (wym. od 1,5 do 2,5 cm); od 4 lat

konstruowanie

259 zł

Elastyczne klocki do tworzenia bardzo złożonych
budowli oraz kształtów o róznym stopniu trudności.
• 500 elem., 8 kolorów,
• wym. 1 elem.: 3,5 x 3,5 cm
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» Budowanie i konstruowanie rozwija wyobraźnię
i kreatywne myślenie dziecka. Dodatkowo zabawy te
wspomagają rozwój koordynacji wzrokowo-manual-

nej, dzięki czemu wzrastają
zdolności motoryczne dziecka i pozytywnie wpływają na
zdolność do nawiązywania
kontaktów i satysfakcji z własnych i wspólnych działań. «

Proste maszyny
LR 2442

169 zł

• 63 elem.
• 5 maszyn: krążek linowy, koło z osią,
równia pochy ła, dźwignia, klin

1

Sekrety elektroniki.
Samochód z napędem
elektrycznym
DR 0035

39 zł

Wszystkie elementy wchodzące w skład
zestawu są zaprojektowane w sposób
umożliwiający ich bezproblemowe łączenie za pomocą zaciskanych złączek.
W oparciu o szczegółową instrukcję w języku polskim, dziecko w prosty sposób
z

buduje zestawy elektroniczne: np. urządzenie, które po zapadnięciu zmroku włącza światło.
• wymagane 4 baterie AA (nie dołączone)
• wym. opakowania: 16 x 4,5 x 24 cm
• wiek: 6+

2

Zestaw elektronika 1
VO 5479

210 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

165 zł

Ponad 350 eksperymentów elektronicznych. Elementy łączone na wygodne zatrzaski.
• 42 części z tworzywa, podstawka, instrukcja
• wym. opakowania 42 x 28,5 x 4 cm,
wymaga 4 baterii AA (nie załączone),
wiek: 6+
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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.

Energia wodna i wia
atrowa
trowa
KX 7051

Mosty i iich
ch
hk
kon
onstr
struk
ukcj
kcje
je
269 zł

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

konstruowanie

KX 8640

Energia słoneczna
na
151 zł

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

KX 7075

269 zł

• 3 modele. 128 elem., w plastikowej skrzynce o wym.
35 x 22 x 19 cm; wiek: 9+
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instrumenty muzyczne
» Gra na
dzwonkach i ﬂecie może być
naprawdę łatwa. Karty pracy pomogą dziecku nie znającemu nut zagrać znaną melodię,
posługując się jedynie kolorami,
cyferkami i obrazkami. Z tym zadaniem poradzą sobie nawet najmniejsze dzieci, a wielka satysfakcja płynąca z samodzielnego zagrania
piosenki zachęci do kolejnych
prób, starań i kształtowania
muzycznych zamiłowań
i umiejętności. «

Dzwonki z przyciskiem
VO 8528

Dzwonki z rą
Dzwonki
rączką
czką

165 zł

• 8 dzwonków diatoniczych

Flet prosty
NT 4250

VO 8535

115 zł

• 8 dzwonków diatonicznych

23 zł

Flet klasyczny
OV 0100

15 zł

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

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

Harmonijka klawiszowa

Flet klasyczny

NT 5520
• wym. 43 x 8 x 5 cm

45 zł

NT 5600

85 zł

• flet ze szczotką do czyszczenia
• wym. 32 x 3 x 3 cm

Muzyka na tęczowych
dzwoneczkach
BM 0012

72 zł

• płyta CD z 24 utworami (akompaniament
do gry na dzwonkach), 24 karty pracy
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Znane melodie na ﬂet prosty
NS 4210

36 zł

Kolędy na ﬂet prosty
NS 4209

Znane melodie na dzwonki
36 zł

NS 4203

Kolędy na dzwonki
45 zł

Kolędy na dzwonki i ﬂet prosty
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)

do dzwonków:

na ﬂet prosty:

kolorowe numery
dzwonków

kolory, nazwy dźwięków,
numery, chwyty na ﬂet
dla każdej nuty

zapis solmizacyjny
do śpiewu
nuty
kolejność:
od łatwych do trudnych

nuty
kolejność:
od łatwych do trudnych

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)

uzdolnienia artystyczne

NS 4204

45 zł

Znane melodie na dzwonki
i ﬂet prosty
1. Wlazł kotek na płotek
2. Stary Donald farmę miał
3. Wyszły w 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
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Duża torba
z instrumentami
VO 8319

245 zł

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

• za war tość: tam bu ryn, tam bu ryn
z membraną, 5 trójkątów (10–20 cm),
2 drewniane marakasy, duże guiro
z tarką, 2 tonbloki (2 tony), tonblok

(1 ton), pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką, para klawesów, shaker metalowy. wym. torby
po zamknięciu 40 x 40 cm

Średnia torba z
instrumentami
NT 0214

95 zł

Zestaw podstawowych instrumentów zapakowany w solidną torbę z uchwytem.
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Zawartość zestawu widoczna na zdjęciu.
• 12 elem., wym. torby 24 x 26 x 8 cm

wybitne uzdolnienia

Bębenek ręczny duży
VO 4181

27 zł

• śr. 25 cm

Tamburyn
PG 1771
• śr. 21 cm

Para talerzy
Para
talerzy
25 zł

PG 7852
• śr. 15 cm

Trójkąt
73 zł

Kalimba

PG 1733

16 zł

Wykonany z chromowanej stali szlachetnej.

NT 6140

49 zł

• wym. 17 x 13 x 3,5 cm

• dł. boku 10 cm

Magnetyczne nuty
VO 8464

365 zł

240 nut i znaków muzycznych w kolorze czerwonym i czarnym
najlepiej używać wraz z pięciolinią magnetyczną

Dzwonki chromatyczne
PG 1801

73 zł

• wym. podstawy 42 x 24 cm
• pałeczki

Magnetyczna
czna pięciolinia
275zł

pu
dł
o

• odstępy między
ędzy liniami 2,5 cm
• wym. 195 x 27 cm

re
zo
na
ns
ow
e

VO 8463

Suchościeralna pięciolinia magnetyczna. Idealnie nadaje się
do używania wraz z magnetycznymi nutami.

uzdolnienia artystyczne

Ksylofon
NT 9701

70 zł

Zawiera pudełko rezonansowe.
• wym. 42 x 14,5 x 4,5 cm
• pałeczki
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pacynki
Zestawy kolorowych i wyjątkowo sympatycznych pacynek zapraszają do wspólnej zabawy wszystkie dzieci!
Zabawy teatralne z pacynkami rozbudzają wyobraźnię
i aktywność, wyzwalają pozytywne emocje, doskonalą
umiejętności językowe oraz usprawniają motoryczność
dłoni. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni
małego aktora.

1

5

1

2

3

4

5

6

7

8

3

bajki
Zestawy pacynek bajkowych: Piękna Królewna, Rycerz, Smok
i Dobra Wróżka, Król, Królowa, Baba Jaga, Królewna i Rycerz
pomogą stworzyć własną, niezwykłą baśń… Czerwony Kapturek, Wilk, Babcia, i Gajowy zabiorą wszystkich do zaczarowanego lasu…
• wykonane z miękkiej tkaniny, wym. 25 cm

1

Wilk

2

Czerwony
Kapturek

NS 1963

NS 1964
3

Babcia

4

Myśliwy

5

Wróżka

6

NS 1962
NS 1965
NS 1958

7

Królewna

8

Rycerz

9

Król

10

Królowa

11

Baba Jaga

NS 1957

6

9

1

NS 2024

10

11

zwierzaki

Zabawa pacynkami – zwierzakami rozwija wyobraźnię, uczy rozpoznawać i nazywać zwierzęta, dzielić je na domowe i dziko żyjące. Wszystkie pacynki wykonane są
z miłego i miękkiego w dotyku weluru i pluszu.

NS 2025
NS 2026

24 szt.

NS 1959

5

NS 1960

zł

Smok

4

• wym. 18 cm

7

8

9

1

Słoń

2

Miś

3

Żaba

4

Pies

NS 1948
NS 1949

5

Krowa

6

Kot

7

Koń

8

Lew

NS 1947
NS 1950

9

Świnka

10

Żyrafa

11

Owieczka

NS 2029
NS 2030

Czerwony Kapturek. Zestaw
NS 1961

75 zł

• 4 szt.: czer wony kapturek, babcia,
myśliwy i wilk

Bajki 1. Zestaw
NS 1956

75 zł

• 4 szt.: rycerz, smok, królewna i wróżka

Bajki 2. Zestaw
NS 2027

86 zł

• 5 szt.: król, królowa, królewna, rycerz
i czarownica
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10

11

NS 1945
NS 1946

NS 2032
NS 2031

Zestaw 1
NS 1944

Zestaw 2
75 zł

• 6 szt.: żaba, pies, krowa, słoń, miś, kot

NS 2033

NS 2028

zł
19 szt.
72 zł

• 5 szt.: świnka, lew, owieczka, żyrafa, koń

wybitne uzdolnienia

zabawa w teatr

kurtyny

1

• wym. całości 350 x 450 cm
• 3-częściowa tkanina poliestrowa
• metalowe pierścienie

miejsce dla 2 aktorów

transparentna kieszeń
na tytuł sztuki

2

ruchoma kurtyna

lekka konstrukcja
i stabilna podstawa

3

zasłona dla aktorów
do przedstawień
kukiełkowych

3 głębokie kieszenie
na akcesoria

Teatrzyk. Parawan wysoki
NS 1955

250 zł

Posiada ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie do przechowywania pacynek lub mniejszych rekwizytów. Długa, foliowa kieszeń pozwala odpowiednio wyekspo-

uzdolnienia artystyczne

nować tytuł przedstawienia i imiona aktorów. W dole
okienka teatrzyk posiada wytrzymałe, dokręcane do
stelaża wzmocnienie, które nadaje tkaninie odpowiednią sztywność.

1

Cyrk

2

Las

3

Cukierkowa kraina

4

Zamek

HK 0272
HK 0270
HK 8782
HK 0269

335 zł
335 zł

4

335 zł
335 zł

• wym. 90 x 167 cm
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czapki

• rozmiar uniwersalny

1

Wilk

2

Lis

3

Niedzwiedź

4

Bocian

5

Królik

6

Krówka

7

Jeż

8

Sowa

9

Myszka

KK 0683
KK 0680
KK 0687
KK 0686
KK 0681
KK 0682
KK 0684
KK 0685
KK 0809

15 zł
15 zł
39 zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27 zł
15 zł
15 zł
17 zł
17 zł
15 zł

• z grubego filcu, gumka, śr. 20 cm

10

Kotek
KK 0786

15 zł

• z filcu, gumka, ruchome oczy, śr. 20 cm

11

Piesek
KK 0816

15 zł

• z filcu, gumka, ruchome oczy, śr. 20 cm

12

Owieczka
KK 0006

34 zł

• rozmiar uniwersalny

13

Świnka. Czapka i ogonek
KK 0005

13
14

25 zł

• rozmiar uniwersalny

14

Żaba. Czapka i rękawiczki
KK 0007

35 zł

• rozmiar uniwersalny
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prace plastyczne
Wyprawka indywidualna
TM 2039
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

52 zł

TM 2057 Teczka A4 z rączką – 1 szt.;
NS 1057 Kredki długie cienkie trójkątne 12 szt. – 1 op.;
RL 3698 Kredki świecowe 12 szt. – grube – 1 op.;
TM 2015 Plastelina 6 kolorów – 1 op.;
TM 2018 Blok rysunkowy A4 – 1 szt.;
TM 2021 Zeszyt papierów kolorowych A4 – 1 szt.;
TM 2025 Blok kar tonów kolorowych A4 – 1 op.;
RL 0431 Akwarele – 1 op.;
SN 0001A Nożyczki szkolne – 1 szt.;
FO 2410 Klej w sztyfcie – 1 szt.

Klej winiliczny
Klej nadaje się do łączenia papieru, tektury, tkanin, skóry i drobnych
elementów. Zanim zaschnie łatwo
zmywa się wodą. Po wyschnięciu
staje się trwały, transparentny
i praktycznie niewidoczny.
• bezpieczny
eczny dla dzieci

Klej dla malucha
RL 0405

Tempery 1-litrowe. 6 kolorów
NS 0802
• 6 butelek x 1 litr, razem aż 6 litrów!

uzdolnienia artystyczne

Okrągłe 12 mm 8 szt.
99 zł

NS 1078

500 ml
29 zł

NS 0809
• wiek: 3+

1000 ml
13 zł

NS 0808
• wiek: 3+

21 zł

24 zł

Znakomity klej do papieru, tektury i bibuły.
Bezbieczny dla maluchów, całkowicie zmywalny, przeźroczysty.
• 1000 ml; wiek 2+
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Papierowy MIX

Duet. Dwukolorowe papiery

FO 0677

31 zł

CR 6554

43 zł

Zestaw składający się z 50 szt. kolorowego papieru rysunkowego, oraz brystolu.

Miękkie dwukolorowe papiery w żywych kolorach.

• wym: 23 x 33 cm.
• 25 szt.,130g/m2, 25 szt., 300g/m2

• 30 szt. wym. 30,5 x 48 cm, 85g/m2
• w 6 kombinacjach kolorystycznych

60 szt.
Bibuła
a karbowana.
Zestaw klasowy

12 kolorów

CR 0101

145 zł

• 60 szt. 12 kolorów po 5 z każdego
• wym. rolki 50 x 300 cm

Kolorowe kartony. Kropki i kreski

Zeszyt papierów kolorowych
A4

TM 2021
• 10 ark.

4 zł

A3

TM 2048
• 10 ark.

7 zł

FO 8249

25 zł

Flizelina kolorowa.
Zestaw klasowy
CR 1845
• 15 kolorów, 45 szt.
• wym. arkusza 30,5 x 45,7 cm

Filce. Zestaw klasowy

Kółka
K

CR 2585
• 40 arkuszy. A4, 10 kolorów

57 zł

• 70 g, 500 szt., w 10 kolorach

śr. 10 cm
śr
FFO 8960 24 zł
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65 zł

• 20 arkuszy 24 x 34 cm (po jednym z każdego
wzoru); 270 g/m3

śr. 15 cm
FO 8965 35 zł

śr. 18 cm
FO 8968 45 zł

wybitne uzdolnienia

Pastele olejne.
Zestaw klasowy
NS 1077

119 zł

• 300
3
szt., 12 kolorów dł. 7 cm, śr.
11 mm
1

Kredki długie grube
NS 1062

70 zł

• 60 szt., 12 kolorów
• dł. 17,5 cm, gr. 10 mm

wygodne pudełko

Kredki krótkie grube
NS 1060

zestaw 60 kredek

38 zł

z pokrywką

• 60 szt., 12 kolorów
• dł. 8,8 cm, gr. 10 mm

10 mm

Jumbo. Zestaw mazaków
Ju
RL 0400

152 zł

Idealny dla młodszych dzieci. Odporne na duży nacisk.
Idea
•
•
•
•

144
szt., w 12 kolorach po 12 szt.
1
śr.
śr rysika 5 mm
c
całość
w tekturowym pudełku z przegródkami
w
wiek:
3+

uzdolnienia
u
uz
zd
do
o
olln
lnieni artystyczne
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plastelina
•
•
•
•

do lepienia, rozcierania i odciskania wzorów
nie klei się do rąk
intensywne kolory
miękka i plastyczna

zestaw klasowy 2,4 kg

12 kolorów
TM 2050
• 12 szt. po 1 wałeczku z koloru

6 kolorów
9 zł

TM 2015

Zestaw klasowy
4 zł

• 6 szt. po 1 wałeczku z koloru

TM 2011

46 zł

• 12 ko
kolorów
lo
lorów
rów po 15 wałeczków
wałe
wa
łecz
łeczków
czków,
ków, 2
2,4
,4
4 kg

Karty pracy
y do plasteliny
plasteliny
NS 4202
•
•
•
•
•
•
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45
5 zł

24 kar ty o wym. 23 x 11 cm
zróżnicowany poziom trudności
instrukcja łączenia barw
gotowe pomysły na figurki
duży format i wyraźne zdjęcia
umożliwiają samodzielną pracę

wybitne uzdolnienia

meble plastyczne
Sztaluga podwójna
NS 1728

339 zł

• wys. 121 cm
• wym. plansz 65 x 65 cm
• 2 pojemniki w zestawie

Papier rysunkowy na rolce
BE 5124

69 zł

• dł. 25 m, gramatura 80 g, wym. zwiniętej rolki 61 x
11 cm; dostosowany wymiarami do tablicy plastycznej
naściennej BE 4052

Tablica plastyczna naścienna
BE 4052

475 zł

Sztaluga Małego Artysty
NS 0445

139 zł

• wym. 164 x 77 cm, z lakierowanego
drewna; regulacja rozstawu i wysokości, łat wa do składania, lekka, przenośna. półka na przybory plastyczne

• z bukowego drewna, z półką ; wym. 115 x 73 cm;
powierzchnia do malowania: 104 x 62 cm; papier dostarczany z tablicą; można zawieszać na ścianie: poziomo i pionowo; zalecany biały papier BE 5124

Stojak wielofunkcyjny
NS 0578

239 zł

• wym. 82 x 51 x 113,5
• może tworzyć sztalugę do malowania
na szkle zawieszając na nim Ramę
z szybą (NS 0581)

uzdolnienia artystyczne

Rama z szybą do stojaka
NS 0581

139 zł

Po szybie można rysować mazakami suchościeralnymi.
• do stojaka NS 0578

więcej artykułów plastycznych na stronie www.nowaszkola.com
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ogólne warunki gwarancji

§ 1 Firma Nowa Szkoła z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25 zwana dalej Gwarantem

▸
▸

§2
▸
▸
▸
▸
▸

§3
▸
▸
▸

udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty,
zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania
z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji
czy też w instrukcji użytkowania.
Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty dostawy do kupującego/zamawiającego i wynosi:
dla placówek publicznych i niepublicznych (definiowanych zgodnie z Regulaminem
i warunkami współpracy Gwaranta) - 12 miesięcy
dla konsumentów (definiowanych zgodnie z Regulaminem i warunkami współpracy Gwaranta)- 24 miesiące
Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe
z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancja nie są objęte wady
powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu
przeznaczenia (np. stosowanie wyrobów z pianek na podłożach szorstkich)
nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i dalszego transportu
produktu z wyłączeniem transportu od Gwaranta do Kupującego
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia
produktu i wywołanie nim wady,
uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły
wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu, oraz nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu zakupionego u Gwaranta
Ponadto Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku
stwierdzenia:
jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one
wymagane (np. w placach zabaw).

§4
1. Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i § 3 jest podstawą do nie uznania reklamacji produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu pod warunkiem uprzedniego pokrycia
Gwarantowi kosztów przesłania produktu do Kupującego. Nieodebrany towar po upływie
60 dni od dnia zawiadomienia kupującego o nieuznaniu gwarancji z jednoczesnym wezwaniem go do pokrycia kosztów przesyłki produktu, będzie zutylizowany. z zastrzeżeniem
ust. 2 niniejszego paragrafu
2. W przypadku Konsumentów, którzy nie odbiorą towaru, we wskazanym powyżej terminie , Gwarant wzywa klienta w formie pisemnej do odbioru produktu w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Gwarant jest
uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za odpowiednią ilość m2 powierzchni magazynowej
w mieście siedziby Gwaranta naliczanej za każdy miesiąc przechowania
§ 5 Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie
następujących warunków:
▸ pisemnego za pośrednictwem poczty, faxu, poczty elektronicznej serwis@nowaszkola.com czy też ze strony www.nowaszkola.com/serwis zgłoszenia reklamacji
przez Kupującego zawierającego: nazwę towaru, numer katalogowy, numer dokumentu którego dotyczy reklamowany produkt, opis uszkodzenia, wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego
produktu.
▸ w przypadku wad, które można usunąć tylko u Gwaranta, na koszt Gwaranta taki
produkt zostanie odebrany i naprawiony w jego siedzibie. Reklamowany produkt
powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu do Gwaranta.
Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające
z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.
§ 6 Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, dostawy części
zamiennych lub wymiany na nowy produkt. Gwarant decyduje o zasadności
zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń
gwarancyjnych. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność
Gwaranta tylko wtedy, gdy ich koszt odbioru od Kupującego jest opłacalny
o czym Kupujący zostanie przez Gwaranta poinformowany.
Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego nie będącego Konsumentem
kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte
gwarancją. W takim przypadku Kupujący nie będący Konsumentem zostanie
obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.
§ 7 Informacja o przyjęciu reklamacji do ewidencji będzie przekazywana Kupującemu
w drodze takiej samej, w jakiej Gwarant dostał zgłoszenie reklamacyjne
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Gwaranta.
Realizacja reklamacji poprzez naprawę lub wymianę na nowy produkt będzie następowała w następujących terminach:
▸ do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji w przypadku produktów, które w danym
momencie są na stanie magazynowym Gwaranta
▸ do 60 dni od daty zgłoszenia reklamacji w przypadku produktów, których w danym
momencie nie ma na stanie magazynowym Gwaranta.
§ 8 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ 9 W przypadku naprawy produktu, czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten
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okres. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową
gwarancją od dnia wydania nowego produktu. Po dokonaniu naprawy
reklamowany produkt będzie odesłany do Kupującego na koszt Gwaranta
§ 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu
cywilnego.

regulamin i warunki współpracy
Ważność oferty

Treści prezentowane w katalogu a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne
informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66 ze zn.1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert, które będą oceniane przez pryzmat
aktualności w świetle daty druku katalogu

Ceny
Ceny artykułów podane w niniejszym katalogu są proponowanymi cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT. Firma Nowa Szkoła zastrzega sobie możliwość modyfikacji cen produktów w przypadku zmiany stawki VAT, cła lub skokowej zmiany kursu walut.

Transport i terminy dostaw
1. Oferujemy bezpłatny transport artykułów do Zamawiającego na terenie całej Polski przy
każdym zamówieniu powyżej 450 zł brutto. Przy zamówieniu o niższej wartości koszty
transportu, ponoszone przez Zamawiającego, wynoszą:
▸ a. przesyłki do 30 kg – 25 zł (traktowane są jako przesyłki jednopaczkowe);
▸ b. przesyłki powyżej 30 kg – 25 zł za każdą kolejną paczkę w zakresie od 1 do 30 kg
▸ Koszt przesyłki umieszczany jest na fakturze jako odrębna pozycja.
2. W chwili otrzymania towaru prosimy o sprawdzenie rzeczy, w szczególności pod
kątem ilości i stanu zewnętrznego dostarczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń opakowania, mogących wpłynąć na jakość zawartości przesyłki lub niezgodność w ilości dostarczonych paczek ze specyfikacją, prosimy o wpisanie tych uwag na
liście przewozowym w obecności przedstawiciela przewoźnika, jako powód rezygnacji
z przyjęcia dostawy. Również w przypadku uszkodzenia taśm z logo firmy Nowa Szkoła zabezpieczających paczkę, prosimy sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej. Adnotacje te są niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Prosimy również o potwierdzenie odbioru przesyłki na
dokumentach dostawy i odesłanie potwierdzonych kopii na adres:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
3. Dostawy większości zamówionych artykułów realizowane są w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania zamówienia (z wyjątkiem zamówień meblowych i placów zabaw). Termin
ten dotyczy towarów dostępnych w magazynie firmy Nowa Szkoła w chwili złożenia zamówienia.
▸ Informacje o dostępności i aktualnych cenach oferowanych towarów mogą Państwo
otrzymać pod numerami telefonów:
+48 42 630 04 88,
+48 42 633 88 25,
Biura Obsługi Klienta
lub Przedstawicieli Handlowych.
▸ Dla ułatwienia kontaktu niezbędne jest podanie przez Państwa adresu e-mail i numeru
telefonu lub faxu. W przypadku chwilowych braków niektórych artykułów, Państwa zamówienie dostarczane będzie partiami, a dodatkowa dostawa realizowana na nasz koszt.
Każdą przesyłkę cząstkową dostarczamy wraz z odrębnymi dokumentami handlowymi
(faktura VAT).
4. Jeżeli adres odbiorcy jest inny niż adres zamawiającego, prosimy o jego dokładne
podanie na zamówieniu.
5. Przy wszystkich zamówieniach mają Państwo możliwość osobistego odbioru towaru w magazynie firmy.

Formy i warunki płatności
1. Jedną z form płatności dla placówek publicznych jest przelew bankowy na konto
lub przekaz pocztowy na adres firmy. Termin płatności umieszczony jest zawsze na
dokumencie dostawy (faktura VAT). Przekroczenie terminu płatności spowoduje automatyczne naliczenie ustawowych odsetek i rozpoczęcie procedury windykacyjnej. Za
każde upomnienie lub wezwanie do zapłaty firma Nowa Szkoła naliczać będzie i obciążać klienta dodatkowo kwotą (100 zł) kosztów manipulacyjnych.
2. Do chwili pełnego uregulowania należności za przesłany towar, pozostaje on własnością firmy Nowa Szkoła.
3. Faktura znajduje się zawsze na zewnątrz przesyłki, w specjalnie oznakowanej kopercie doklejonej do paczki (Uwaga! Faktura jest doklejona do opakowania zewnętrznego).

Formy płatności
1. Klienci indywidualni płacą na podstawie faktury proforma przelewem przed dostawą. Po
dokonaniu przelewu na konto Nowej Szkoły i przesłaniu dowodu wpłaty, następuje wysyłka
towaru. Dopuszczalny jest również odbiór towaru za pobraniem, jednak po uprzednim
ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta.
2. Placówki Publiczne:
a. przelewem po dostawie 14 dni;
b. lub gotówką przy odbiorze (na życzenie klienta, forma ta dotyczy również klientów
mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za
transakcje dokonane).
3. Placówki niepubliczne, które są naszym klientem:

a. przelewem po dostawie 7 dni (forma dla klientów współpracujących z Nową Szkołą, tzn. klientów, którzy dokonali co najmniej dwukrotnie zakupów na kwotę nie mniejszą niż wartość kolejnego zamówienia);
b. lub gotówką przy odbiorze (na życzenie klienta, forma ta dotyczy również klientów
mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za
transakcje dokonane).
4. Nowe placówki niepubliczne, składające zamówienie pier wszy raz, płacą:
a. przelewem przed dostawą;
b. lub przedpłatę 50 % + przelew po dostawie towaru 50 %; aby skorzystać z tej
formy płatności, zamawiający musi przesłać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wysyłka towaru, następuje po przesłaniu
dowodu wpłaty 50% wartości zamówienia brutto.

Reklamacje i zwroty
Niniejsze postanowienie nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentem (osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową
1. Reklamacje można składać pisemnie na adres
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
lub mailowo na następujący adres e-mail: serwis@nowaszkola.com
bądź wypełnienie krótkiego formularza na stronie Sprzedającego www.nowaszkola.com/
serwis albo telefonicznie.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane nabywcy, numer dokumentu zakupu
(faktura, WZ), kod towaru i ilość reklamowanych artykułów oraz opis zdarzenia będącego
podstawą reklamacji.
3. Reklamacje złożone przez klienta będącego konsumentem (osoba zdefiniowana
w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową) są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Jeżeli nabywca jest konsumentem (osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu
cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), wówczas przysługuje mu
prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Nowa Szkoła sp. z o.o., bez podania
przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez komnsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po
upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła
w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które
są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł
w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować
Nowa Szkoła sp. z o.o o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą
elektroniczną na adres poczta@nowaszkola.com
3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.
jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są
rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Nowa Szkoła sp. z o.o zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez
konsumenta w pier wotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat
w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania
rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

Oświadczenia Sprzedającego
1. Sprzedający oświadcza, iż ze względu na ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań
artykułów umieszczonych w katalogu, zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
modyfikacyjnych oraz że dokłada wszelkich starań, by zdjęcia artykułów prezentowane w niniejszym katalogu, były najbliższe ich wyglądowi rzeczywistemu. Niemniej
jednak ze względu na jakość druku mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne.
Również ze względu na długi czas przygotowania materiałów do katalogu, a jednocześnie na nieustannie trwający proces udoskonalenia produktów mogą wystąpić
zmiany w ich rozwiązaniach technicznych, nie zmieniające jednak ich użyteczności.
Z tego powodu zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji w przypadku umów
zawieranych z placówkami publicznymi, placówkami niepublicznymi. Dlatego w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego, które udzieli szczegółowych informacji odnośnie danego
produktu.
2. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wyboru artykułów oraz rejestracji
i realizacji zamówień udzieli Biuro Obsługi Klienta oraz Przedstawiciele Handlowi Sprzedającego pod wskazanymi poniżej numerami telefonu, faxu oraz adresami e-mail:
tel.: 801 5555 08
(42) 630 17 28
(42) 630 04 88
fax: (42) 632 73 28
e-mail: poczta@nowaszkola.com
Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu
cywilnego art. 66 par. 1. Szczegóły dotyczące oferty handlowej zostaną przekazane po
kontakcie ze Sprzedającym.
Za błędy powstałe w druku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Jak zamawiać
W celu zawarcia umowy sprzedaży artykułów oferowanych w niniejszym katalogu należy złożyć zamówienie w jeden z podanych sposobów:
1. przez Internet: sklep internetowy:
www. nowaszkola. com
e-mail: poczta@nowaszkola.com
2. listownie:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
3. lub faksem:
+48 42 632 73 28.
Zamówienie musi być zredagowane zgodnie z formularzem zamówienia w katalogu lub
na stronie internetowej. Musi zawierać pieczątkę placówki, numer NIP (lub REGON),
numer telefonu i nazwisko osoby zamawiającej i/lub kontaktowej oraz adres e-mail. Ze
względu na możliwość zdublowania realizacji złożonego przez Państwa zamówienia,
prosimy nie potwierdzać go osobnym listem.
4. telefonicznie (numery telefonów do Biura Obsługi Klienta):
tel. +48 801 5555 08.
Dla zachowania bezpieczeństwa i poprawności transakcji, wszystkie zamówienia składane telefonicznie będą potwierdzane przez pracowników Biura Obsługi Klienta lub Przedstawicieli Handlowych, poprzez zwrotne wysłanie do Państwa, wpisanego zamówienia,
faxem lub pocztą e-mail, na wskazany adres lub nr telefonu.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

od poniedziałku do piątku 8.00-16.00
Forma telefoniczna nie dotyczy klienta indywidualnego. Klienci indywidualni mogą składać
zamówienia wyłącznie w formie pisemnej (fax, e-mail, Internet, list) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.
5. za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego numery telefonów i adresy e-mail
Przedstawicieli Handlowych obsługujących dany region, dostępne są na ostatniej stronie niniejszego katalogu lub na stronie internetowej: www. nowaszkola. com
Umowa zostaje uznana za zawartą z chwilą złożenia oświadczenia sprzedającego o potwierdzeniu zamówienia

Korekty faktur VAT i noty korygujące
W przypadku stwierdzenia pomyłek w nazwie, adresie lub danych kontrahenta na otrzymanych przez Państwa fakturach VAT, prosimy o bezzwłoczne wystawienie noty korygującej i przesłanie jej na adres:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.
Prosimy również o niezwłoczne odsyłanie podpisanych, z wpisana datą odbioru i opatrzonych pieczęcią, faktur korygujących na adres:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.

specjalne potrzeby edukacyjne

Szanowni Państwo,
Nowa Szkoła od wielu lat aktywnie angażuje się
w proces wspomagania rozwoju, kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Celem naszych działań w tej sferze jest przede
wszystkim opracowanie rzetelnej, a także kompleksowej oferty pomocy, które ułatwią funkcjonowanie
w społeczeństwie i zapewnią możliwość efektywnego
przyswajania wiedzy. Wyrazem naszych starań jest kolejna odsłona katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne.
Z myślą o zaspokojeniu potrzeb uczniów z zabrzeniami i deﬁcytami w rozwoju przygotowaliśmy szeroką gamę produktów uporządkowanych według
dwóch kategorii:

• Zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność
intelektualna
• Integracja sensoryczna i rehabilitacja
Dla grupy uczniów szczególnie uzdolnionych dedykowany jest dział:

• Wybitne uzdolnienia
Wśród naszych propozycji znalazł się szeroki wachlarz narzędzi diagnostycznych, bogaty zbiór materiałów edukacyjno – terapeutycznych oraz inspirujące
pomoce dydaktyczne, umożliwiające oddziaływanie
wielozmysłowe. Na stronach katalogu prezentujemy
także sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia gimnastyczne, które wspierają rozwój ﬁzyczny dzieci,
zapewniając prowadzenie odpowiedniej terapii ruchowej. Wyboru produktów dokonaliśmy w oparciu o wymagania podstawy programowej, lecz w
głównej mierze kierowaliśmy się specjalnymi potrzebami oraz predyspozycjami dzieci i młodzieży.
Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty!

Życzymy udanych zakupów
Zespół Nowej Szkoły

dolnośląskie
 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

 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
 607 770 869
Bialski
Biała Podlaska
Lubartowski
Lubelski
Lublin
Łukowski
Opolski
Puławski
Radzyński
Rycki
Świdnicki

lubelskie
 607 770 869
Biłgorajski
Chełm
Chełmski
Hrubieszowski
Janowski
Krasnostawski
Kraśnicki
Łęczyński
Parczewski
Tomaszowski
Włodawski
Zamojski
Zamość

łódzkie
 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

małopolskie
 607 347 652
Krakowski
Kraków
Miechowski
Proszowicki

 601 701 300
Bocheński
Chrzanowski
Myślenicki
Nowy Sącz
Olkuski
Oświęcimski
Suski
Wadowicki
Wielicki

małopolskie
 661 221 545
Brzeski
Dąbrowski
Gorlicki
Limanowski
Nowosądecki
Nowotarski
Tarnowski
Tarnów
Tatrzański

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
Warszawa Wesoła
Warszawa Wilanów

 607 432 769
Łosicki
Miński
Siedlecki
Siedlce
Warszawa Bemowo
Warszawa Białołęka
Warszawa Bielany
Warszawa Praga Północ
Warszawa Targówek
Wołomiński

 661 484 801
Białobrzeski
Grodziski
Grójecki
Kozienicki
Lipski
Przysuski
Radomski
Radom
Szydłowiecki
Zwoleński
Żyrardowski

mazowieckie
 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
podkarpackie
 607 770 482
Dębicki
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
Kwidzyński
Sopot
Starogardzki
Tczewski

 661 519 100
Gdynia
Lęborski
Nowodworski
Malborski
Pucki
Słupski
Słupsk
Sztumski
Wejherowski

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

świętokrzyskie
 693 600 677

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

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

 601 644 800
Czarnkowsko-Trzcianecki
Pilski
Złotowski

zachodniopomorskie
 695 989 100

 609 350 038
Gostyński
Jarociński
Kaliski
Kalisz
Kępiński
Kościański
Krotoszyński
Leszczyński
Leszno
Ostrowski
Ostrzeszowski
Pleszewski
Rawicki
Średzki
Śremski
Wolsztyński

 661 519 100
Braniewski
Elbląski
Elbląg
Iławski
Nowomiejski

Choszczeński
Goleniowski
Gryfiński
Kamieński
Myśliborski
Policki
Pyrzycki
Stargardzki
Szczecin
Świnoujście
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 607 347 672
Raciborski
Rybnicki
Rybnik
Bieruńsko-Lędziński
Tychy
Mikołowski
Ruda Śląska

Grodziski
Międzychodzki
Nowotomyski
Obornicki
Poznań
Poznański
Szamotulski

Chodzieski
Gnieźnieński
Kolski
Konin
Koniński
Słupecki
Turecki
Wągrowiecki
Wrzesiński
Czarnkowsko-Trzcianecki
Pilski
Złotowski

warmińsko –
mazurskie
 601 212 103

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

 603 474 100

wielkopolskie
 605 896 443

Nasze biuro:

(42) 630 17 28, (42) 630 04 88
90-248 Łódź,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
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zachodniopomorskie
 601 644 800
Białogardzki
Drawski
Gryficki
Koszalin
Koszaliński
Kołobrzeski
Łobeski
Szczecinecki
Sławieński
Świdwiński
Wałecki

Serwisy społecznościowe:

Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25

Fax
(42) 632 73 28

poczta@nowaszkola.com

NowaSzkola1992

Telefon
(42) 630 17 28
(42) 630 04 88

Infolinia
801 5555 08

www.nowaszkola.com
www.sklep.nowaszkola.com
www.laboratoriaszkolne.com

nowa_szkola

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.

Zapisz się
na nasz newsletter na stronie
sklep.nowaszkola.com
i bądź na bieżąco
ze wszystkimi promocjami!
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Now ła z ślą o ztih

