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Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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                     M U Z Y K A                                   

 

 

   
       

INSTRUMENTY MUZYCZNE: 

 - Baśniowe kule grające            39,00 zł.  

Źródło dźwięku ukryte w kuli wydaje pełne, czyste brzmienie dzwonka. Dźwięk zależy  

od sposobu poruszania kulą, a jego zmienność przyciąga uwagę dzieci i zachęca do  

eksperymentowania. Sposób wykonania i opakowania intryguje, przywodząc na myśl  

rekwizyty baśniowe przynależne czarnoksiężnikom, królom, księżniczkom czy piratom.  

Dwie kule wykonane z polerowanego metalu (średnica 4 cm) - opakowane w piękne  

pudełko (11,5 x 6,5 x 5,5 cm) 

  - Bęben Djembe 30 cm          295,00 zł.  

Djembe jest bębnem pochodzącym z zachodniej Afryki. Korpusy tych bębnów wykonuje  

się z wydrążonych pni drzew, a membranę - z owczej skóry. W zależności od miejsca  

uderzenia uzyskujemy różne tony: głębokie basy pośrodku i coraz jaśniejsze, wyższe tony  

im bliżej krawędzi. Na Djembe można grać na siedząco, trzymając bęben między kolanami  

i przechylając go lekko do przodu. Dzieci mogą grać także na stojąco, trzymając Djembe  

pod pachą. 

Wysokość 30 cm 

 - Bęben podłogowy 35 cm          289,00 zł.  

Egzotycznie wykończony duży bęben idealnie nadaje się do grupowej zabawy w bębnienie.  

Można grać na nim rękoma, młoteczkami lub pałeczkami. Dla dzieci wspólne wybijanie  

rytmu daje poczucie współdziałania, sprawiając wiele radości. Korpus bębna jest drewniany,  

a membrana wykonana jest z nylonu i wykończona taśmą. Gumowe stopki zapewniają  

stabilność i zapobiegają ślizganiu się bębna podczas gry.  

Średnica 35 cm - wysokość 29 cm 
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 - Bęben podłogowy 56 cm              599,00 zł.  

Egzotycznie wykończony duży bęben idealnie nadaje się do grupowej zabawy w bębnienie.  

Można grać na nim rękoma, młoteczkami lub pałeczkami. Dla dzieci wspólne wybijanie 

rytmu daje poczucie współdziałania, sprawiając wiele radości. Korpus bębna jest drewniany,  

a membrana wykonana jest z nylonu i wykończona taśmą. Gumowe stopki zapewniają  

stabilność i zapobiegają ślizganiu się bębna podczas gry.  

Średnica 56 cm - wysokość 18 cm 

  - Bębenek „Ocean” – 25 cm            79,00 zł. 

Poruszanie bębenkiem wywołuje dźwięk szumiącego oceanu. Dwustronna membrana  

wypełniona drobnymi, metalowymi koralikami. 

  - Bębenek 18,5 cm               33,00 zł. 

Naciąg bębenka bez śrub (nie jest dostrajalny). W zestawie z pałeczką.  

  - Bebenek Tip-Tap               16,00 zł.  

Bębenek wyposażony w dwie drewniane kulki mocowane na sznurkach do obręczy.   

Dziecko trzymając uchwyt obraca bębenek, wybijając przy tym rytm. Rozwija koordynację  

ruchów. Średnica 10 cm. 

   - Boomwhackers – tuby chromatyczne          95,00 zł. 

Muzykowanie z pomocą kolorowych dzwonków (nr kat. 330-2701 lub 330-2706) i tub  

jest wspaniałym wstępem do nauki gry na instrumentach. Dzwonki i tuby Boomwhackers 

posiadają tę samą kolorystykę oraz wyraźne oznaczenie nutowe. 

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa tuby Boomwhackers są lekkie i dokładnie 
nastrojone. Granie polega na uderzaniu tubą o dowolną powierzchnię, np. podłogę, stół,  

oparcie  

krzesła lub wnętrze dłoni 

 - Boomwhackers - tuby basowe chromatyczne       159,00 zł.  
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 - Boomwhackers – tuby sopranowy        109,00 zł. 

   - Boomwhackers - tuby diatoniczne        139,00 zł. 

- Boomwhackers – tuby basowe diatoniczne       199,00 zł. 

   - Boomwhackers – tuby pentatoniczne        109,00 zł. 

 - Dzwonki chromatyczne – altowe        239,00 zł.  

Wszystkie tony można grać bez wymiany sztabek. Wyglądem przypominają klawiaturę 

pianina. Dzwonki chromatyczne zawierają po 41 sztabek. W zestawie para pałeczek. 

  dł. 41 cm 

  szer. 30 cm 

 - Dzwonki chromatyczne – sopranowe        199,00 zł.  

Wszystkie tony można grać bez wymiany sztabek. Wyglądem przypominają klawiaturę 

pianina. Dzwonki chromatyczne zawierają po 41 sztabek. W zestawie para pałeczek 

  dł. 41 cm 

  szer. 24 cm 

 - Dzwonki diatoniczne – altowe          149,00 zł.  

W dzwonkach diatonicznych pełne tony zaznaczone są czerwonymi sztabkami, 

 a półtony - niebieskimi. Sztabki wymienia się w zależności od tonacji granego utworu. 

Dzwonki diatoczne zawierają po 19 sztabek (20 x 2 mm). W zestawie para pałeczek 

 - Dzwonki diatoniczne – sopranowe         149,00 zł.  

W dzwonkach diatonicznych pełne tony zaznaczone są czerwonymi sztabkami, 

 a półtony - niebieskimi. Sztabki wymienia się w zależności od tonacji granego utworu. 

Dzwonki diatoczne zawierają po 19 sztabek (20 x 2 mm). W zestawie para pałeczek 
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 - Dzwonki na pas - dł. 83 cm (k)           27,90 zł.  

Gdy małemu muzykowi zabraknie rąk do trzymania kolejnego instrumentu  

z powodzeniem może założyć sobie pas zapinany na rzepy z naszytymi dzwonkami. 10 

dużych dzwonków naszytych na pasku o długości 83 cm.   

 - Dzwonki sztabkowe altowe - 10 sztuk        229,00 zł.  

Sztabki wykonane z aluminium i osadzone na podstawach z trwałego tworzywa. Podstawa  

zapewnia dźwiękom dobry rezonans i umożliwia trzymanie. Na cymbałkach można grać  

indywidualnie lub zespołowo (wtedy każde dziecko otrzymuje jedną sztabkę) 

  10 sztabek na podstawach 

  zakres dźwięków c2 - c3 z półtonami 

  podstawa o długości 10-20 cm 

  sztabka o szer. 3 cm.i gr. 3 mm 

  10 pałeczek 

 - Dzwonki z tęczowymi wstążkami           19,90 zł.  

Dzwonki pięknie dzwonią, a wstążki przydają ruchom lekkości i tworzą tęczowe efekty.  

Ćwiczenia rytmiczne i zabawa przy muzyce staną się przyjemnością. 

1 sztuka - drewniana rączka dł. 18 cm - 3 zamocowane dzwonki - 6 tęczowych wstążek  

dł. 48 cm. 

 - Flet prosty szkolny             14,90 zł. 

Idealny do pierwszych ćwiczeń muzycznych flet prosty wykonany z mocnego tworzywa.  

Dostarczany w praktycznym etiu wraz ze spisem chwytów. Tworzywo i barwniki posiadają  

odpowiednie atesty. 

  - Gitara akustyczna 48 cm          399,00 zł.  

Pudło rezonansowe wykonane z powlekanej sklejki. Wierzch w kolorze jasnym, boki  

ciemne, wykończenie na wysoki połysk. Z uwagi na swoje wymiary gitara ta jest  

odpowiednia zwłaszcza dla dzieci rozpoczynających naukę. Siodełko 50 mm, gryf 65 cm 
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 - Kapsle do tub Boomwhackers             45,00 zł.  

Kapsle do tub Boomwhackers to kolejne 8 dźwięków. Nałożenie kapsla na tubę podwyższa 

dźwięk o jedną oktawę.  

Kapsle pozwalają rozszerzyć zakres dźwięków o kolejną oktawę 

Wykonane z mocnego tworzywa, wiązane na elastyczny sznurek, średnica 6 cm. 

  - Kij deszczowy Rainmaker 100 cm - śr. 8 cm       207,00 zł. 

Kij wydaje tak uspokajający dźwięk, iż nawet niecierpliwe dzieci słuchają, aż do "ostatniej  

kropli". Trzymając kij można poczuć delikatne wibracje. Wykonane z naturalnych surowców 

- wyschniętych kaktusów (bez wycinania rosnących roślin!).Wymiary: dł. 50 cm, śr. 6-8 cm. 

  - Kij deszczowy Rainmaker 50 cm - śr. 5 cm         99,00 zł. 

 - Klasowy zestaw do rytmiki         655,00 zł.  

Teraz każde dziecko może otrzymać do ręki instrument wykonany z drewna, metalu  

lub tworzywa. Zestaw zawiera 30 instrumentów w wygodnym i poręcznym pojemniku  

o wymiarach 48 x 38 x 20 cm. 

  1 tulipan akustyczny 

  1 tamburyn o średnicy 20 cm 

  4 muzykalne jaja 

  4 pary klawesów 

  1 tarka giro 

  1 tonblok czterotonowy 

  1 tonblok dwutonowy 

  para mini-marakasów 

  2 kijki z talerzykami 

  2 kijki z dzwonkami 

  2 dzwonki na rączce (uchwyt drewniany i uchwyt z tworzywa) 

  5 kastanietów (1 na rączce i 4 do chwytania) 

  2 pary talerzyków na palce 

  2 trójkąty (10 i 15 cm) 

  1 bębenek 

  - Kolekcja instrumentów „dźwięki natury”    1.290,00 zł. 
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 - Kolorowe cymbałki na tubach- diatoniczne       399,00 zł.  

Kolorowe płytki umieszczone zostały na plastikowych tubach, co wzmacnia rezonans i 

pozwala wydobyć wspaniałe brzemienia. W zestawie z 8 pałeczkami i torbą przenośną. 

 - Kolorowe cymbałki na tubach – półtony        269,00 zł.  

Tuby z półtonami (cis, dis, fis, gis, b) pozwalają rozszerzyć tonację granych melodii  

na zestawie podstawowym. W zestawie z 5 pałeczkami i torbą przenośną. 

 - Kolorowe dzwonki z przyciskiem - 10 sztuk       379,00 zł.  

Muzykowanie z pomocą kolorowych dzwonków i tub jest wspaniałym wstępem do nauki  

gry na instrumentach. Dzwonki i tuby Boomwhackers posiadają tę samą kolorystykę oraz 

wyraźne oznaczenie nutowe. 

 - Kolorowe dzwonki z rączką - 10 sztuk         299,00 zł.  

Muzykowanie z pomocą kolorowych dzwonków i tub (nr 330-2721) jest wspaniałym 

wstępem do nauki gry na instrumentach. Dzwonki i tuby Boomwhackers posiadają tę  

samą kolorystykę oraz wyraźne oznaczenie nutowe. 

         - Kostka muzyczna Chroma-Notes –diatoniczna         19,90 zł. 

Sześć ścianek kostki to sześć kolorów dźwięków, odpowiadających diatonicznym tubom 

czy dzwonkom. Czy melodię można wylosować? Sprawdźmy! 

Zawartość: kostka z tworzywa - bok 10 cm 

 - Kostki z nutami na pięciolinii           45,90 zł.  

Atrakcyjne uzupełnienie zajęć muzycznych. Kostki sześcienne z drewna o boku 3 cm. 5 kostek  

z nadrukiem nut pentatonicznych: c, d, f, g, a, c. 

 

 - Kostki z nutami rytmicznymi           37,90 zł.  

Kostki umożliwią przeprowadzenie różnych zabaw i uczynią lekcje muzyki atrakcyjnymi.  

Kostki wykonane są z drewna o boku 3 cm. Na ściankach kostek nadrukowane są wartości  

rytmiczne z wykorzystaniem ćwierćnut, ósemek i pauz ćwierćnutowych. 

  4 kostki drewniane sześcioboczne z nadrukiem 

  bok kostki 3 cm 
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  - Magnetyczne kwadraty do tub Boomwhackers       119,00 zł. 

Materiał dydaktyczny do nauki rytmu i taktu podczas muzykowania z kolorowymi tubami  

Boomwhackers. Magnetyczne kwadraty reprezentują kolory dźwięków, które układamy  

W takty o różnym metrum. Nauczyciel najpierw głośno odlicza (wybija) tak, a uczniowie  

z określoną tubą odzywają się - cała klasa muzykuje w prosty sposób. Płytki można zapisywać  

flamastrem suchościeralnym, co pozwala postawić następny krok - nazwy dźwięków, symbole  

muzyczne lub włączenie innych instrumentów. Uczniowie mogą także sami komponować  

lub układać z kolorowych kwadratów różne melodie, określając właściwy takt. 

 bez znajomości nut, 

 motywuje do muzykowania, 

 łatwe do mocowania na tablicy. 

Zawartość:  

 64 kolorowych kwadratów (kolorystyka zestawu diatonicznego Boomwhackers: 16 

 czerwonych - po 8 w kolorach: pomarańczowy, zielony, różowy, fioletowy, jasnozielony, 

ciemnozielony), 

 10 kwadratów "takt" z liczbami (po 2 sztuki "1", "2", "3", "4" i po 1 sztuce "5", "6"), 

 12 kwadratów blanko, 

 kwadraty wykonane z folii magnetycznej, 

 krótka instrukcja z kartą do kopiowania, 

 pudełko. 

  - Małe muzyczne jajka            22,00 zł. 

Każde jajko ma inny kolor i wydaje inny dźwięk. Zestaw 4 sztuk. Długość 5 cm.     

  - Mały bęben Conga           179,00 zł.  

Mały bęben Conga wydobywa wysoki ton. Wykonany z drewna, membrana naturalna  

naciągana na 4 śrubki. Wysokość 28 cm, średnica 20 cm.  

 
- Mały zestaw do rytmiki               139,00 zł.  

Najważniejsze instrumenty do rytmicznych zabaw w praktycznej, plastikowej torbie. 

  1 para drewnianych marakesów 

  1 tamburyn 

  1 para kołatek 

  1 drewniany shaker 

  1 kijek z 13 dzwoneczkami 

  1 trójkąt ze stalową pałeczką 

  1 para małych talerzyków 

  1 tonblok jednotonowy 

  1 para klawesów 

  1 rączka z talerzykiem 

  plastikowa torba 
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 - Podstawa do tub Boomwhackers            95,00 zł.  

Wygodna drewniana podstawa na komplet tub. Pomieści zarówno tuby diatoniczne  

i chromatyczne. 

 - Talerze mosiężne 15 cm             87,90 zł.  

Wysokiej jakości talerze z mosiądzu, piękne i czyste brzmienie, skórzane uchwyty.  

Średnica 15 cm. 

 - Talerze mosiężne 20 cm           109,90 zł.  

Wysokiej jakości talerze z mosiądzu, piękne i czyste brzmienie, skórzane uchwyty.  

Średnica 20 cm. 

- Talerzyki na rączce - ułożenie wzdłuż          21,00 zł.  

Instrument wydaje dźwięk zbliżony do tamburynu. Wygodna drewniana rączka ułatwia 

 trzymanie. Każdy instrument zawiera 6 par talerzyków. 

  długość 37 cm 

 - Talerzyki z trzonkiem            23,90 zł.  

Para małych mosiężnych talerzyków zaopatrzonych w wygodne drewniane trzonki.  

Instrument niezbędny w każdych zajęciach muzycznych. Łatwy w obsłudze.  

Para talerzy - średnica 5,4 cm 

 - Tarka Guiro - dwa tony             29,90 zł.  

Tarka posiada jedną tulejkę - wydaje jeden ton. Dzięki karbowaniu pełni jednocześnie funkcję 

tarki guiro - można grać również poprzez pocieranie. Wykonana z wysokiej jakości drewna, 

dostarczany z pałeczką. 

 - Tarka Guiro - jeden ton            19,90 zł.  

Tarka posiada jedną tulejkę - wydaje jeden ton. Dzięki karbowaniu pełni jednocześnie funkcję 

tarki guiro - można grać również poprzez pocieranie. Wykonana z wysokiej jakości drewna, 

dostarczany z pałeczką. 

 - Tarka z koralikami – mała 6 cm            74,00 zł.  

Rytmicznie poruszanie tarką daje interesujące efekty specjalne, łatwa do użycia. 

Średnica 10,5 cm. 

 - Tonblok - tarka z 4 kuleczkami           15,90 zł.  
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Instrument drewniany z rączką do użycia na trzy sposoby: stukanie pałeczką (jak tonblok),  

pocieranie pałeczką (jak tarka) lub obracanie (kuleczki na sznurkach postukują).  

Długość 16,5 cm - średnica 3 cm 

 - Torba z instrumentami - zestaw 1        435,00 zł.  
Zestaw 19 instrumentów i 4 pałeczki - schowany w poręcznej zamykanej torbie, którą  

po otwarciu można zawiesić. Wymiar zamkniętej torby 42 x 40 x 40 cm.  

  2 tamburyny (1 o średnicy 15 cm i 1 o średnicy 20 cm) 

  5 trójkątów (10-20 cm) 

  2 drewniane marakasy 

  1 duża tarka giro 

  2 tonbloki dwutonowe 

  1 tonblok jednotonowy 

  1 pudełko akustyczne 

  3 kastaniety (1 na rączce i 2 do chwytania) 

  para klawesów 

  metalowy shaker 

  4 pałeczki 

 - Torba z instrumentami - zestaw 2        469,00 zł.  
Zestaw 26 instrumentów i 4 pałeczki - schowany w poręcznej zamykanej torbie, którą  

po otwarciu można zawiesić. Wymiary zamkniętej torby 42 x 40 x 40 cm. 

  2 tamburyny (1 o średnicy 15 cm i 1 o średnicy 20 cm) 

  5 trójkątów (10-20 cm) 

  2 drewniane marakasy 

  1 marakas podwójny 

  1 duża tarka giro 

  2 tonbloki dwutonowe 

  1 tonblok jednotonowy 

  1 pudełko akustyczne 

  3 kastaniety (1 na rączce i 2 do chwytania) 

  2 pary klawesów 

  3 dzwoneczki na rączce 

  1 kijek z dzwonkami 

  metalowy shaker 

  4 pałeczki 

  całość umieszczona w poręcznej zamykanej torbie       

 - Tulipan akustyczny               39,00 zł.  

Drewniany instrument muzyczny wydający głośny i wyraźny ton. W zestawie z pałeczką.  

Długość 25 cm. 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  
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POMOCE DYDAKTYCZNE: 

  -Tabliczka magnetyczna z nutami                                            65,00 zł 

Idealna do pierwszych przygód ze światem nut. Dzieci uczą się rozpoznawać wartości 

rytmiczne nut, pauz, a także prawidłowo rozmieszczać nuty na pięcioliniach.  

Magnetyczne znaki umożliwiają tworzenie gam, interwałów, rytmu i triad.  

Nadrukowane pięciolinie zaopatrzone są już w klucz wiolonowy i basowy.  

Powierzchnia tabliczki nadaje się do zapisu flamastrem suchościeralnym,  

co poszerza możliwości ćwiczeń. 

Zawartość:  

 magnetyczna tabliczka (wym. 31 x 23 cm),  

 33 kolorowe znaki magnetyczne (nuty, pauzy, takty). 

                                                        

 - Domino muzyczne - dźwięki gamy C-dur                                                   45,00 zł.  
Muzyka jest wspaniałym doświadczeniem estetycznym. Rozwijanie umiejętności  

śpiewu i gry u dzieci poprawia nawet rozwój kory mózgowej. Można to zrobić podczas  

gry naszym dominem. Jego zadania obejmują utrwalenie sylabowych nazw dźwięków  

gamy, oznaczeń literowych gamy C-dur, podstawowe znaki muzyczne przedstawiające 

 te dźwięki oraz wprowadzają dyskretnie w grę na podstawowych instrumentach: 

dzwonkach, flecie prostym, instrumencie klawiszowym. Rozwijanie umiejętności  

muzycznych i gry na instrumencie rozwija koncentrację, kontrolę emocji i umiejętność  

zarządzania niepokojem. 

 - Rozpoznaję kształty w otoczeniu                                                    96,00 zł. 
Gra wprowadza dziecko w świat kształtów przestrzennych i zachęca do poszukiwania 

ich w otoczeniu. Materiał składa się z brył oraz fotografii. Możemy wprowadzić nazwy 

brył i nauczyć się rozpoznawać je za pomocą dotyku (wyciągając z woreczka).Pracując  

ze zdjęciami należy przyporządkować zdjęcia przedmiotów życia codziennego do kart 

poszczególnych brył. Karty zawierają system samokontroli na odwrocie. Zawartość: 

  7 brył z pianki 

  35 kart z grubej tektury 

  wymiar kart 9 x 9 cm 

  instrukcja metodyczna 

  zamykane pudełko 

 - Bingo muzyczne                                                                     139,00 zł. 
Emocje, rywalizacja i muzyka, oto składniki naszej gry. Szukaj wzrokowo identycznej  

odpowiedzi, przykładu danej kategorii pojęć muzycznych, danego dźwięku na różnych 

 instrumentach (dzwonki, flet prosty, pianino), na pięciolinii, czy w opisie słownym.  

Gra podzielona na dwa poziomy trudności pozwala na pracę z uczniami na różnych  

poziomach edukacyjnych. Praktyczne tabele do kopiowania pomogą zapisać  

kolejność podawanych zadań, a więc także sprawdzić poprawność zakrycia planszy.  

Graj jak z nut w bingo muzyczne. 
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Dwa rodzaje zadań: 
 zadania niebieskie dla klas I-III SP, 

 zadania pomarańczowe dla klas IV-V SP oraz klasy I G. 

Liczba graczy: 4-27. 

Zawartość:  
 27 dwustronnych kartonowych plansz (wym. 20 x 20 cm),  

 250 żetonów z tworzywa (śr. 2,2 cm),  

 instrukcja. 

 - Loteryjka dźwiękowa - instrumenty muzyczne                       179,00 zł. 
Zadaniem dzieci jest rozpoznać dźwięki instrumentów i przyporządkować je ilustracjom 

 na swoich planszach. Jednocześnie można instrumenty klasyfikować według typu 

(strunowe, klawiszowe, dęte) czy też według materiału, z jakiego są wykonane  

(drewno, metal, tworzywo). 

Wiek: od 4 lat. 

Zawartość:  
 6 plansz  

 16 kart ze zdjęciem instrumentu,  

 plansze i karty o wym. 24 x 18 cm,  

 płyta CD (czas nagrania 40 min.),  

 40 żetonów z tworzywa,  

 instrukcja. 

 - Muzyczne klocki – zestaw mały                                                  249,00 zł. 
Klocki muzyczne to innowacyjny system nauki, który w ciągle nowy, elastyczny i  

dowolnie przemienny sposób otwiera świat wartości nutowych, rytmów, taktów dla  

początkujących jak i zaawansowanych. Od jednogłosowości do wielogłosu umożliwiają 

tworzenie nieskończonej liczby wariantów, zmian, prób, korekt czy sposobów gry.  

Tworzą one żywe i motywujące sytuacje edukacyjne, gdyż klocki można dowolnie 

zmieniać i przebudowywać. Poprzez zabawę dzieci wprowadzane są w świat wartości 

nutowych, rytmów, metrum i taktowania. Uczyć się można samodzielnie, w parze,  

w małej grupie czy w całej klasie. W komplecie zawarte są klocki blanko, które można 

zapisywać flamastrem suchościeralnym i dzięki temu tworzyć na miejscu potrzebne 

kombinacje nutowe i rytmiczne. Klocki zostały zaprojektowane przez doświadczonych 

dydaktyków muzyki, dlatego też przewidują oddzielenie dwóch cech muzyki: długości i 

wysokości dźwięku. Dzięki temu klocki umożliwiają pogłębienie rozumienia i poczucia 

rytmu, przez co poprawiają rytmiczne odtwarzanie utworów. Melodyczne odtwarzanie 

utworów wyraźnie poprawia się. Przede wszystkim rozłączenie tych tematów na zajęciach 

zespołowych powoduje ogromne postępy. 

Ogromnym walorem jest obszerna instrukcja metodyczna, która krok po kroku pozwala 

na opracowywanie z dziećmi kolejnych pojęć i zagadnień, proponując różnorodne ćwiczenia. 

Znajdą tu Państwo konkretne pomysły zabaw z różnymi ich wariantami, jak np.  

impulsy do rytmizacji tekstu z przekazaniem uczuć (poprzez intonację, poprawną melodię  

języka, głośność czy tempo). Zabawy z rytmizacją na własnym ciele (np. klaskanie, klepanie  

po udach, pstrykanie palcami, kląskanie językiem itp.) sprawiają tyle samo radości, co gra na 

instrumentach perkusyjnych, idiofonach sztabkowych czy instrumentach solowych.  

Praktyczne propozycje wykorzystania zabaw i aktywności muzycznych rozszerzane są 

o warianty indywidualne, grupowe, zespołowe, aż po zajęcia dla całej klasy.  

Ważnym atutem klockó muzycznych jest to, że nie są one przeznaczone dla konkretnego wieku.  

ch rozbudowana, niezwykła różnorodność rytmiczna pozwala, dzięki ogromnej elastyczności, 

na bliskie praktyce przedstawianie oraz aranżowanie treści na różnych poziomach 

zaawansowania.  
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Zawartość:  
 42 klocki z nadrukiem nutowym,  

 11 klocków blanko (do zapisu flamastrem sucho ścieralnym),  

 płytka do pracy (wym. 32 x 22 cm),  

 16 kresek taktowych,  

 flamaster sucho ścieralny,  

 przyssawka,  

 instrukcja metodyczna (29 stron) 

 - Fotografie i dźwięki - czynności i instrumenty                 149,00 zł.  

Gra dźwiękowa uczy rozpoznawania 25 odgłosów i kojarzenia ich z fotografią. Najpierw  

dzieci odsłuchują dźwięki, poznają ich nazwy i dużą fotografię. Następnie dzieci mogą  

zagrać w loteryjkę - słuchają nagrań, a rozpoznane dźwięki zaznaczają na planszy żetonem. 

  płyta CD (nagranie dźwięków i ich nazw w języku angielskim) 

  25 kat dwustronnych 13,5 x 19,5 cm (duża fotografia z jednej, a plansza do gry z drugiej  

strony) 

  150 żetonów 

 - Fotografie i dźwięki - dom i miasto                  149,00 zł. 
Gra dźwiękowa uczy rozpoznawania 25 odgłosów i kojarzenia ich z fotografią. Najpierw  

dzieci odsłuchują dźwięki, poznają ich nazwy i dużą fotografię. Następnie dzieci mogą  

zagrać w loteryjkę - słuchają nagrań, a rozpoznane dźwięki zaznaczają na planszy żetonem. 

  płyta CD (nagrania dźwięków i ich nazw w języku angielskim) 

  25 kart dwustronnych 13,5 x 19,5 cm (duża fotografia z jednej, a plansza - z drugiej strony) 

  150 żetonów 

 - Fotografie i dźwięki - zwierzęta i przyroda       149,00 zł.  

Gra dźwiękowa uczy rozpoznawania 25 odgłosów i kojarzenia ich z fotografią. Najpierw  

dzieci odsłuchują dźwięki, poznają ich nazwy i dużą fotografię. Następnie dzieci mogą  

zagrać w loteryjkę - słuchają nagrań, a rozpoznane dźwięki zaznaczają na planszy żetonem. 

Zawartość: płyta CD (nagranie dźwięków i ich nazw w języku angielskim) - 25 kart  

dwustronnych 13,5 x 19,5 cm (duża fotografia z jednej strony, a plansza do gry z drugiej  

strony) – instrukcja 

 - Dźwiękowe historyjki                   229,00 zł.  

Opowiadania dźwiękowe są materiałem słuchowym, zaprojektowanym w celu pracy z 

językiem mówionym na prowadzonych warsztatach. Poprzez łączenie dźwięków i 

podpowiedzi w postaci obrazków, dzieci wzbogacą swoje słownictwo i dowiedzą się jak  

tworzyć opowiadania.  

Dzieci zgłębiają dwa motywy przewodnie, powiązane ze znajomym im środowiskiem:  

chodzeniem do szkoły i porami roku. Każdy motyw jest zilustrowany za pomocą 

4 plansz i zestawów obrazków(4 lub 5), oraz materiałem dźwiękowym.Dołączona  

do zestawu książeczka dla nauczyciela zawiera dużo różnych aktywności opartych na 

przemieszczaniu się pomiędzy dźwiękiem, obserwacją a językiem.  
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      - Lotto dźwiękowe – sytuacje                  169,00 zł. 
Duże plansze przedstawiają kolejno kuchnię, ogród, ulice, park miejski, 

plażę i las. Na płycie CD nagrano 48 dźwięków pochodzących z tych miejsc. Zadaniem  

dziecka jest przyporządkować dźwięk do sytuacji oraz odnaleźć ,,źródło'' tego dźwięku na planszy.  

Dźwięki nagrane  

są sześciokrotnie : pierwszy raz odrębnie dla każdej planszy (zapoznanie z dźwiękami), 

a kolejne pięć razy losowo (gra właściwa). 

  płyta CD (60 minut) 

  6 plansz (33x22cm) 

  60 żetonów śr.3 cm 

  instrukcja 

 - Lotto dźwiękowe – codzienność          149,00 zł. 

Gra pozwala nauczyć rozpoznawania otaczających nas dźwięków w formie prostej zabawy.  

Rozdajemy dzieciom karty z fotografiami (na każdej karcie są trzy obrazki) oraz żetony.  

Zadaniem dzieci jest przysłuchiwać się odtwarzanym dźwiękom i umieszczać żetony na swoich  

kartkach. Na płycie nagrano 36 dźwięków czterokrotnie, w różnej kolejności- co pozwala na  

dłużej zachować uwagę dzieci. 

 - Tajemnicze dźwięki - płyta CD            53,00 zł.  

Zapis 74 dźwięków znanych dzieciom, pochodzących z przedszkola, domu też bliskiego 

otoczenia. Dźwięki podzielone zostały ze względu na stopień trudności na 5 grup. 

Z pomocą CD można przeprowadzać wiele atrakcyjnych ćwiczeń, które uwrażliwią ucho 

dziecka i jego pamięć słuchową. Odgłosy można zgadywać, naśladować, obrazować 

rysunkiem. Płyta przewidziana jest na tygodnie pracy z dzieckiem, nie powinno się odtwarzać 

wszystkich dźwięków naraz. 

  - Zabawy słuchowe. Ćwiczenia dla klas 0 i I-III         21,00 zł.  

Kształtowanie percepcji słuchowej jest bardzo ważne ze względu na jej znaczenie w nabywaniu 

umiejętności czytania i pisania. 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. 

 - Muzyczne klocki - zestaw duży                                                        459,00 zł. 
Klocki muzyczne to innowacyjny system nauki, który w ciągle nowy, elastyczny i  

dowolnie przemienny sposób otwiera świat wartości nutowych, rytmów, taktów dla  
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
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Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   
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CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
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początkujących jak i zaawansowanych. Od jednogłosowości do wielogłosu umożliwiają  

tworzenie nieskończonej liczby wariantów, zmian, prób, korekt czy sposobów gry.  

Tworzą one żywe i motywujące sytuacje edukacyjne, gdyż klocki można dowolnie  

zmieniać i przebudowywać. Poprzez zabawę dzieci wprowadzane są w świat wartości  

nutowych, rytmów, metrum i taktowania. Uczyć się można samodzielnie, w parze,  

w małej grupie czy w całej klasie. W komplecie zawarte są klocki blanko, które można  

zapisywać flamastrem suchościeralnym i dzięki temu tworzyć na miejscu potrzebne  

kombinacje nutowe i rytmiczne. Klocki zostały zaprojektowane przez doświadczonych 

dydaktyków muzyki, dlatego też przewidują oddzielenie dwóch cech muzyki: długości i  

wysokości dźwięku. Dzięki temu klocki umożliwiają pogłębienie rozumienia i poczucia 

rytmu, przez co poprawiają rytmiczne odtwarzanie utworów. Melodyczne odtwarzanie  

utworów wyraźnie poprawia się. Przede wszystkim rozłączenie tych tematów na zajęciach  

zespołowych powoduje ogromne postępy. 

Ogromnym walorem jest obszerna instrukcja metodyczna, która krok po kroku pozwala na  

opracowywanie z dziećmi kolejnych pojęć i zagadnień, proponując różnorodne ćwiczenia.  

Znajdą tu Państwo konkretne pomysły zabaw z różnymi ich wariantami, jak np. impulsy do 

rytmizacji tekstu z przekazaniem uczuć (poprzez intonację, poprawną melodię języka,  

głośność czy tempo). Zabawy z rytmizacją na własnym ciele (np. klaskanie, klepanie po udach, 

pstrykanie palcami, kląskanie językiem itp.) sprawiają tyle samo radości, co gra na 

instrumentach perkusyjnych, idiofonach sztabkowych czy instrumentach solowych.  

Praktyczne propozycje wykorzystania zabaw i aktywności muzycznych rozszerzane są o warianty  

indywidualne, grupowe, zespołowe, aż po zajęcia dla całej klasy. Ważnym atutem klocków  

muzycznych jest to, że nie są one przeznaczone dla konkretnego wieku. Ich rozbudowana,  

niezwykła różnorodność rytmiczna pozwala, dzięki ogromnej elastyczności, na bliskie praktyce  

przedstawianie oraz aranżowanie treści na różnych poziomach zaawansowania.  

Zawartość: 
 80 klocków z nadrukiem nutowym,  

 25 klocków blanko (do zapisu flamastrem suchościeralnym),  

 płytka do pracy (wym. 45 x 32 cm),  

 24 kreski taktowe,  

 flamaster suchościeralny,  

 przyssawka, 

 instrukcja metodyczna (34 strony). 

  - Pięciolinia – nakładka suchościeralna na tablicę (w)               233,70 zł.   

Nakładka suchościeralna o wymiarach 92 x 83 cm do mocowania na szkolnych tablicach  

magnetycznych. Wykonana z PCV pozwalającego na wykorzystywanie pisaków  

suchościeralnych. Po zamocowaniu na tablicy magnetycznej (za pomocą integralnych  

pasków magnetycznych) umożliwia również wykorzystanie elementów magnetycznych  

(np. nut). 

 

- Tablica pięciolinia 160 x 120 (m)      209,10 zł.  

 

    - Nuty magnetyczne - zestaw 1 (w)                 295,20 zł.   

Nuty magnetyczne – do „Pięciolinii” 

Zestaw 1. - ćwierćnuta ×15, ósemka ×15, klucz wiolinowy ×2, cała nuta ×1, półnuta×1 , 

szesnastka ×1, pudełko z przegródkami 
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   - Nuty magnetyczne - zestaw 2 (w)                 233,70 zł.   

Nuty magnetyczne – do „Pięciolinii” 

Zestaw 2. – uzupełniający do zestawu nr:1: cała nuta ×10, półnuta ×10, szesnastka ×10,  

klucz wiolinowy×1 (w pudełku kartonowym) 

   - Nuty magnetyczne – zestaw 3 (w)      233,70 zł. 

Zestaw 3. – ćwierćnuta ×15 , ósemka ×15, klucz wiolinowy ×1 (w pudełku kartonowym) 
 

 

TABLICE POGLĄDOWE: 
 

 - Instrumenty muzyczne 70x100 (V)          36,00 zł.  

 - Instrumenty muzyczne  70x100 (k)          36,90 zł.  

  - Instrumenty perkusyjne cz. 1   70x100 (k)         36,90 zł. 

 - Instrumenty perkusyjne cz. 2    70x100 (k)           36,90 zł. 
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                                  - Instrumenty muzyczne 100 x 140 (s)          269,00 zł. 

 
         - Orkiestra symfoniczna 140 x 100 (s)       269,00 zł. 

 
- Zespoły kameralne 140 x 100 (s)        269,00 zł. 

  - Liniatura nutowa 120 x 160 (s)        249,00 zł. 

- Wychowanie muzyczne (instrumenty) – zestaw 8 tablic 70x100 (w) 246,00 zł.  

Wychowanie muzyczne - instrumenty muzyczne, zestaw 10 tablic dydaktycznych. 

Zawiera m.in.: 

1. Idiofony. 

2. Idiofony. 

3. Aerofony. 

4. Aerofony. 

5. Chordofony. 

6. Chordofony. 

7. Membranofony. 

8. Membranofony. 
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              - Muzyka w nauczaniu zintegrowanym (b)                              515,37 zł. 

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi  

nauczania zintegrowanego. To niezbędna pomoc odpowiadająca potrzebom nauczycieli  

nauczania zintegrowanego i nauczycieli muzyki z nimi współpracującymi.   

Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu  

wychowanków  

podczas zajęć. Ze względu na różnorodność form oddziaływania stosowanych przez 

 nauczyciela  

podczas zajęć muzycznych procedury osiągania celów mogą przybierać rozmaite kształty.  

Cecha charakteryzująca je wszystkie jest aktywność ucznia. Każda z form aktywności kształci 

 inne  

sprawności i umiejętności oraz zapewnia osiągnięcie innych celów.  

 
Pakiet zawiera: 

• Konia, 

• 3 tabliczki welurowe z pięciolinią, 

• elementy ruchome: nuty, znaki muzyczne, napisy pojęć muzycznych, 

• 3 plansze formatu B-3 przedstawiające "INSTRUMENTY MUZYCZNE" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "TABLICA WARTOŚCI NUT" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "RYTMICZNE KOŁA" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "GAMĘ" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "KLAWIATURĘ" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "TAKTOWANIE" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "RODZAJE GŁOSÓW" 

• 2 plansze formatu B-3 przedstawiające "ELEMENTY MUZYKI" 

• 6 plansz formatu B-3 przedstawiające "REGIONY KULTUROWE W POLSCE I STROJE 

REGIONALNE" 

• 4 plansze formatu B-3 przedstawiające kompozytorów: Fryderyk Chopin, Ludwig van Beethoven,  

Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. 

• 2 plansze formatu B-3 przedstawiająca trudne pojęcia muzyczne - "ZAPAMIĘTAJ !" 
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                               - Hymn Narodowy – tablica 100 x 70 (m)                                98,40 zł. 

 

 
                                - Hymn Unii Europejskiej – tablica 100 x 70 (m)                    98,40 zł.  

 

- Fryderyk Chopin – życie i twórczość 70x100 (V)        36,00 zł. 
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PORTRETY KOMPOZYTORÓW: 
Plansze są obustronnie laminowane   (sprzedaż minimum 5 sztuk) 
          

  - Fryderyk Chopin A4 laminat (k)           12,30 zł. 

  - Stanisław Moniuszko A4 laminat (k)          12,30 zł. 

  - Wolfgang Amadeusz Mozart A4 laminat (k)         12,30 zł. 

  - Ignacy Jan Paderewski A4 laminat (k)           12,30 zł. 

  - Maurycy Ravel A4 laminat (k)            12,30 zł. 

  - Nikołaj Rimski - Korsakow A4 laminat (k)          12,30 zł. 

  - Jan Strauss A4 laminat (k)             12,30 zł. 
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  - Karol Szymanowski A4 laminat (k)          12,30 zł. 
 

       - Fryderyk Chopin 50x70 (v)           27,00 zł. 

 

  - Stanisław Moniuszko 50x70 (v)           27,00 zł.  

 

   - Wielcy kompozytorzy (20 szt.) w ramie 27x22 cm. (g)          329,00 zł.  

Skład: 

- Bach,  

- Beethoven,  

- Brahms,  

- Czajkowski,  

- Chopin,  

- Handel,  

- Liszt,  

- Moniuszko,  

- Mozart,  

- Ogiński,  

- Paderewski,  

- Paganini,  

- Rossini,  

- Schumann,  

- Schubert,  

- Szostakiewicz,  

- Szymanowski,  

- Strauss,  

- Verdi,  

- Vivaldi  
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   - Komplet portretów kompozytorów  

  (12 szt. A3 + noty biograficzne) (m)        325,95 zł.  

W skład kompletu wchodzą portrety następujących kompozytorów:  

Jan Sebastian Bach 

Jerzy Fryderyk Haendel 

Antonio Vivaldi 

Fryderyk Chopin 

Witold Lutosławski 

Wolfgang Amadeusz Mozart 

Józef Haydn 

Ludwig van Beethoven 

Piotr Czajkowski 

Johannes Brahms 

Franciszek Liszt 

Ryszard Wagner 
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TABLICE SZKOLNE: 
 

 

Nakładki magnetyczne do przyczepienia na tablicach 

szkolnych – do pisania mazakami suchościeralnymi 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 - Nakładka 5-linia 70 x 100         58,90 zł.  
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W większości asortyment przedstawiony w tej ofercie  

jest importowany – oferta na niego obowiązuje  

do wyczerpania zapasów magazynowych. 
 
 
 

 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 

Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

 
Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 czerwca 2022 r.            

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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