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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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J Ę Z Y K   A N G I E L S K I       

 

                                             

                          
Gry i układanki: 

   - Angielski POPcorn - zabawa słowami - zestaw         39,90 zł. 

Przyciągająca forma tej pomocy dydaktycznej zachęci uczniów do nauki czytania, wymowy  

i pisowni 92 popularnych angielskich wyrazów. W kolorowym pudełku niczym popcorn ukrywają  

się kartoniki z wyrazami. Zadaniem dziecka jest wylosować kartonik, przeczytać poprawnie wyraz  

(i podać jego znaczenie). Jeśli wylosuje kartonik POP traci wszystkie nagromadzone wyrazy.  

Od 7 lat. 

Zawartość:  

 92 kartoniki "popcorn" z wyrazami, 

 8 kartoników losowych "POP",  

 wygodne pudełko (wys. 16 cm).  

  - Angielskie czasowniki - zdjęcia z podpisami      169,00 zł. 

Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami czynności oraz odpowiadające im podpisy w języku  

angielskim. Doskonała pomoc do wprowadzania i powtarzania słownictwa, a także do  

przeprowadzania zabaw językowych. Układanie kart utrwala prawidłową pisownię wyrazów.  

Dzięki kolorowemu paskowi samokontroli dzieci mogą pracować z pomocą samodzielnie.  

Kartoniki wykonane są z bardzo trwałej i grubej tektury. 

  - Angielskie gry słowne - poziom 1        239,00 zł. 

Pudełko dziesięciu gier rozwijających słownictwo tematyczne z wbudowanym systemem  

samokontroli. Każda gra składa się z kolorowej planszy i wysztancowanych kartoników (dla 

uporządkowania przechowywanych w osobnych kopertach). Dzieci wykonują ćwiczenia na  

podstawie czytelnej instrukcji obrazkowej, a przy tym poznają przeciwieństwa, przyimki,  

nazwy kolorów, liczebników itp. Od 6 lat. 

Zawartość: 

 10 składanych plansz (wym. 47 x 29 cm), 

 10 kopert z kartonikami, 

 instrukcja z kartami pracy do kopiowania, 

 pudełko. 
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  - Angielskie gry słowne - poziom 2        239,00 zł. 

               - Polowanie na przyimki - historyjki obrazkowe                           109,00 zł. 
Obserwacje wskazują, że dzieci w przedszkolu i szkole mają nierzadko problemy z właściwym  

użyciem przyimków. Prezentowane historyjki obrazkowe nasycone są sytuacjami, w których  

należy często określać położenie przedmiotów lub osób względem siebie. Daje to okazję do 

 ćwiczenia właściwych przyimków w zdania z ich właściwym użyciem gramatycznym i  

semantycznym. Każda historyjka składa się z czterech obrazków, w których często ten sam  

przyimek wymaga zastosowania odmiennych przypadków, np. Ciasto leży na stole. Kot  

wskakuje na stół.  

Aby uatrakcyjnić ćwiczenia, każda historyjka ma dwa różne zakończenia. Pierwsze dwie karty  

każdej serii ukazują nam początek historyjki, a kolejne dwie prezentują dwa możliwe warianty  

jej końca.  

Historyjki są także doskonałą okazją do postrzegania, mówienia pełnymi zdania, a także mogą  

być zachętą do pisania krótkich opowiadań. 

Wiek: Od 4 lat. 

Zawartość:  
 18 historyjek po 4 karty każda (łącznie 72 karty)  

 wym. kart 9 x 9 cm  

 instrukcja. 

 - Angielskie puzzle cz. 1 - zwierzęta, szkoła i czas wolny       89,00 zł. 

W pudełku znajdują się cztery różne układanki, które pozwalają utrwalać znaczenie i poprawną  

pisownie wyrazów angielskich. Na każdą układanka składa się plansza z obrazkami oraz elementy  

puzzli z odpowiednimi wyrazami. Podczas zabawy dziecko wybiera kawałek puzzla, odczytuje  

wyraz i układa go na odpowiednim obrazku. Jeśli prawidłowo wykona każde dopasowanie wyrazu  

do obrazka, ułoży w efekcie kolorowy obrazek z atrakcyjną fotografią. Dzięki takiemu elementowi 

samokontroli dzieci mogą pracować samodzielnie.  

Każda układanka grupuje wyrazy z innego zagadnienia tematycznego: 

 zwierzęta, 

 zwierzęta (z liczbą mnogą), 

 szkoła i czas wolny, 

 szkoła i czas wolny (z czasownikami), 

Od 6 lat. 

Zawartość:  

 4 układanki puzzlowe z trwałego kartonu (wym. 18 x 26 cm), 

 każda układanka jest 25-elementowa, 

 4 plansze z obrazkami (do układania puzzli), 

 Pudełko 
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  - Angielskie puzzle cz. 2 - dzień i noc, czas i ubrania,  

  liczby i kolory            89,00 zł. 

  - Angielskie puzzle cz. 3 - żywność i higiena, zdrowie i rodzina      89,00 zł. 

  - Angielskie puzzle cz. 4 - dom, podróże, miasto i kraj       89,00 zł. 

  - Angielskie rzeczowniki - zdjęcia z podpisami      169,00 zł. 

Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami przedmiotów, zwierząt i pożywienia, które należy 

przyporządkować odpowiadającym podpisom w języku angielskim. Doskonała pomoc do  

wprowadzania i powtarzania słownictwa w zakresie rzeczowników. Karty można wykorzystać  

do przeprowadzania zabaw językowych. Układanie kart utrwala prawidłową pisownię wyrazów.  

Dzięki kolorowemu paskowi samokontroli dzieci mogą pracować z pomocą samodzielnie.  

Kartoniki wykonane są z bardzo trwałej i grubej tektury. 

  - Angielskie wyrazy – dwuznaki          65,00 zł. 

Zabawne obrazki i indywidualnie docięte elementy z głoskami zapraszają do nauki.  

Systematyczna  

analiza i synteza wyrazów utrwala poprawną pisownię i wymowę. W każdym słowie  

trudność jest wyróżniona kolorystycznie. 

Zawartość:  

 12 układanek 3-elementowych, 

 wys. po złożeniu 13 cm (długość zależna od wyrazu), 

 elementy wykonane z grubej tektury, 

 instrukcja. 

  - Angielskie wyrazy - grupy samogłoskowe        65,00 zł. 

Zabawne obrazki i indywidualnie docięte elementy z głoskami zapraszają do nauki.  

Systematyczna  

analiza i synteza wyrazów utrwala poprawną pisownię i wymowę. W każdym słowie  

trudność jest wyróżniona kolorystycznie. 

Zawartość:  

 12 układanek 3-elementowych, 

 wys. po złożeniu 13 cm (długość zależna od wyrazu), 

 elementy wykonane z grubej tektury, 

 instrukcja. 

 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 5 z 16 

 

 

 

  - Angielskie wyrazy - grupy spółgłoskowe         65,00 zł. 

Zabawne obrazki i indywidualnie docięte elementy z głoskami zapraszają do nauki.  

Systematyczna analiza i synteza wyrazów utrwala poprawną pisownię i wymowę.  

W każdym słowie trudność jest wyróżniona kolorystycznie. 

Zawartość:  

 12 układanek 3-elementowych, 

 wys. po złożeniu 13 cm (długość zależna od wyrazu), 

 elementy wykonane z grubej tektury, 

 instrukcja. 

   - Domino zdań angielskich         119,00 zł. 

Układanie zdań staje się grą dzięki kolorowym klockom. Wyrazy poszczególnych części mowy 

nadrukowane są na klockach określonej barwy, co ułatwia ćwiczenie gramatycznych struktur  

zdaniowych. 

Zawartość:  

 114 klocków z tworzywa zadrukowanych dwustronnie,  

 wys. klocka 2 cm, szerokość klocka 4,5 cm, 

 łącznie 228 wyrazów (46 rzeczowników, 28 zaimki, 56 czasowników i końcówek,  

 38 przyimków, 20 przysłówków, 18 przyimków, 10 spójników, 12 znaków  

 przestankowych). 

  - Dwustronne puzzle angielskie - alfabet zwierząt       39,00 zł. 

Dwustronne puzzle są doskonałym materiałem wspierającym naukę języka angielskiego.  

Każda para puzzli składa się z części obrazkowej i tekstowej. Na przedzie puzzli znajduje się  

angielskie słówko oraz ilustrujący je obrazek, a na odwrocie - to samo słówko angielskie i jego  

polski odpowiednik. Takie rozwiązanie pozwala dzieciom efektywnie opanować nowe i utrwalić  

poznane już słówka poprzez różne formy zabawy.  

Puzzle obrazkowe: Dziecko dopasowuje angielskie słówko do obrazka. Pomocne w nauce będą  

słowne tłumaczenia w języku polskim na odwrocie oraz słowniczek na opakowaniu. 

Słówko do słówka: Dzieci umiejące czytać mogą dobierać w pary słówko angielskie i jego polskie 

tłumaczenie. W każdej chwili mogą podejrzeć na odwrocie obrazek ilustrujący słówko. 

Gra w memo: Dzieci mogą odgadywać, co znajduje się na odwrocie. Widząc obrazek dziecko  

wymawia słówko angielskie, widząc słówko angielskie - podaje polskie tłumaczenie. 

Zawartość:  

 27 par puzzli, 

 wym. po złożeniu 7 x 15 cm, elementy z grubego kartonu. 
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  - Dwustronne puzzle angielskie - liczby, kolory i kształty      39,00 zł. 

  - Dwustronne puzzle angielskie - owoce i warzywa       39,00 zł. 

  - Dwustronne puzzle angielskie – pojazdy         39,00 zł. 

  - Dwustronne puzzle angielskie – zabawki        39,00 zł. 

  - Dwustronne puzzle angielskie – zawody         39,00 zł. 

 - English words – kolory           16,00 zł. 

Podczas dobierania podpisu i obrazka dzieci w naturalny sposób poznają i zapamiętują zapis  

30 angielskich słówek. Układanka doskonale sprawdza się zarówno podczas samodzielnej 

zabawy, jak i w dużej grupie. Od 5 lat, Zawartość: 30 puzzli 2-elementowych, wym. 5 x 9 cm. 

 -English words - liczby i kształty          16,00 zł. 

Zawartość: 30 puzzli 2-elementowych, wym. 5 x 9 cm. 

   - English words - owoce i warzywa          16,00 zł. 

Zawartość: 30 puzzli 2-elementowych, wym. 5 x 9 cm. 
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  - English words – rozmaitości          16,00 zł. 

Zawartość: 30 puzzli 2-elementowych, wym. 5 x 9 cm. 

  - English words – zawody           16,00 zł. 

Zawartość: 30 puzzli 2-elementowych, wym. 5 x 9 cm. 

   - English words – zwierzęta           16,00 zł. 

Zawartość: 30 puzzli 2-elementowych, wym. 5 x 9 cm. 

  - Karty do cylindra angielskie - Części ciała        29,00 zł. 

Talia zawiera dwustronne karty - z jednej strony obrazek, a z drugiej angielskie słówko bądź  

zwrot. Podczas ćwiczenia dziecko wrzuca kartę strzałką do przodu do magicznego cylindra  

(do nabycia osobno),. Karta odwraca sie w cylindrze i wypada wynikiem do góry.  

Dziecko szybko i samodzielnie sprawdza poprawność wskazanego słówka. 

Zawartość:  

 36 dwustronnych karty, 

 wym. 6,5 x 9 cm, 

 etui plastikowe. 

- Karty do cylindra angielskie – Czynności        29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie - Dzikie zwierzęta        29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – Farma         29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie - Insekty oraz zwierzęta       29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – Jedzenie         29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie -  Londyn - Wielka Brytania      29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – Moje miasto        29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – Przeciwieństwa        29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – Przyimki         29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – Ubrania         29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – W domu         29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – W szkole         29,00 zł. 

- Karty do cylindra angielskie – Warzywa oraz owoce       29,00 zł. 
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  - Klasowe bingo angielskie - poziom 1         85,00 zł. 

Systematyczne utrwalanie znaczenia popularnych słów angielskich w emocjonującej zabawie.  

Każdy uczeń ma swoją planszę z 24 wyrazami. Nauczyciel losuje jeden z 75 kartoników z  

wyrazem, a dziecko które je ma na swojej planszy i zgłosi się pierwsze: powtarza wymowę za 

nauczycielem, a także podaje polskie znaczenie. Atutem zestawu jest możliwość przeprowadzenia  

gry z całą klasą. Od: 7-12 lat. Liczba graczy: 1-36. 

Zawartość:  

 36 plansz bingo (wym. 20 x 20 cm), 

 75 kartoników do wyczytywania (wym. 5 x 5 cm), 

 500 papierowych żetonów, 

 instrukcja. 

  - Klasowe bingo angielskie - poziom 2         85,00 zł. 

  - Klasowe bingo angielskie - poziom 3         85,00 zł. 

 

  - Magiczny cylinder - do ćwiczeń          85,90 zł. 

Atrakcyjny wygląd cylindra i jego niezwykłe właściwości zachęcą każde dziecko do utrwalania 

wiadomości. Do pracy z cylindrem potrzebujemy dwustronnych kart zadaniawych - na jednej  

stronie jest zadanie, a na odwrocie rozwiązanie. Dzieci biorą kolejną kartę ze stosika, czytają  

zadanie, rozwiązują je w myśli (na głos, na piśmie) a następnie wrzucają kartę do cylindra.  

Magiczny przyrząd obraca kartę i wyrzuca na dole, ukazując od razu odpowiedź. Dynamika 

ćwiczenia, emocje i koncepcja "magicznego cylindra" sprawiają, że dzieci chcą ćwiczyć dalej i dalej. 

Atutem przyrządu jest możliwość wykorzystania go do powtarzania wiadomości na dowolny temat. 

Wystarczy wykorzystać karty blanko z naszej oferty, na których nauczyciel może zapisać zadania i 

odpowiedzi.  

Cechy: 

 Wykonany z mocnego tworzywa o wys. 24 cm, 

 dostarczany bez kart  
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  - Magnetyczne angielskie części mowy       169,00 zł. 

Połączenie tak lubianych przez dzieci elementów magnetycznych z ćwiczeniem czytania, 

pisania i tworzenia kreatywnych wypowiedzi. W czasie ćwiczeń dzieci utrwalają słownictwo, 

a jednocześnie używają świadomie wyrazów jako poszczególnych części mowy w tworzeniu  

zdań.  

 44 czerwone rzeczowniki, 

 46 niebieskich czasowników, 

 36 zielonych przymiotników, 

 60 żółtych pozostałych części mowy (zaimek, przyimek, spójnik, rodzajnik, przysłówek  

 i znaki przestankowe). 

Zawartość: 

 metalowa tabliczka (wym. 30 x 30 cm), 

 186 wyrazów z folii magnetycznej w 4 kolorach (wys. 2,5 cm), 

 instrukcja. 

 300 dwustronnych kolorowych kartoników (wys. 2,5 cm),  

 instrukcja.  

  - Mówiący pisak            49,00 zł. 

Mówiący pisak rozpoznaje "poprawne" i "niepoprawne" kropki, co sygnalizuje światłem  

(zielonym lub czerwonym) i zabawnymi dźwiękami. Aby możliwa była cicha praca ucznia,  

pisak pozwala wyłączyć funkcje dźwiękowe i pozostawić tylko zapalanie się lampki. Działa  

na 2 baterie AAA (nie są dołączone). 

  - Przyimki angielskie w działaniu        189,00 zł. 

Dzieci uczą się nazywać i stosować angielskie przyimki w czasie interesującej zabawy.  

Częściowo obrazkowe polecenie zawiera przyimek oraz podaje dwa przedmioty, których 

wzajemne położenie ten zaimek określa. Wykonując polecenie z karty, dziecko utrwala  

wiele angielskich słów. 

Zawartość:  

 24 karty z poleceniami, 

 8 przedmiotów z winylu (miś o wys. 8 cm). 

 - Puzzle odczytuje czas po angielsku         65,00 zł. 

Uczniowie utrwalają nazywanie czasu w języku angielskim. Do każdego czasu pokazanego  

w formie cyfrowej należy dobrać odpowiadającą mu tarczę analogową oraz dwa słowne 

określenia. Wycięcia puzzli umożliwiają natychmiastową kontrolę poprawności dopasowania.  

Zawartość:  

 12 układanek 4-elementowych, 

 wym. 13 x 15 cm,  

 gruba tektura, 

 instrukcja. 
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 - Puzzle angielskie – antonimy           65,00 zł. 

Puzzle rozwijające słownictwo angielskie w formie puzzli. Każda układanka składa się z trzech 

elementów: górna połówka z obrazkiem oraz pasujące do niej dwa słowa. Nacięcia puzzli są tak  

wykonane, że umożliwiają natychmiastową kontrolę danego dopasowania. 

Zawartość: 12 układanek 3-elementowych, wym. po złożeniu 13 x 15 cm, elementy wykonane  

z grubej tektury, instrukcja. 

  - Puzzle angielskie - brakujący wyraz i podpowiedź             65,00 zł. 

Puzzle rozwijające słownictwo angielskie w formie puzzli. Każda układanka składa się  

z trzech elementów: górna połówka z obrazkiem oraz pasujące do niej dwa słowa. Nacięcia  

puzzli są tak wykonane, że umożliwiają natychmiastową kontrolę danego dopasowania.  

Jak się bawić? 

 Zostaw puzzle w kąciku wiedzy (learning center). Dzieci mogą pracować samodzielnie  

 lub w parach. Mogą też sprawdzać, kto z nich szybciej poradzi sobie z zadaniem. 

 Po zakończeniu układania dzieci przepisują pary wyrazów do zeszytu, aby utrwalić ich 

  pisownię. 

 Po zakończeniu układania dzieci wybierają dwie układanki. Z wyrazami z tej układanki  

 dzieci układają cztery zdania. 

 Zabawa z całą klasą. Wymieszaj elementy układanek i rozdaj dzieciom. Zadaniem 

  dzieci jest odszukać elementy pasujące do własnego. Uwaga! W czasie zabawy nie 

  wolno ze sobą rozmawiać 

Zawartość:  

 12 układanek 3-elementowych, 

 wym. po złożeniu 13 x 15 cm, 

 elementy wykonane z grubej tektury, 

 instrukcja. 

  - Puzzle angielskie - homonimy          65,00 zł. 

  - Puzzle angielskie - przedrostki i przyrostki        65,00 zł. 

  - Puzzle angielskie - synonimy          65,00 zł. 
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  - Słownictwo podstawowe - zestaw zdjęć       105,00 zł. 

Komplet fotografii z podpisami do ćwiczeń wprowadzających lub utrwalających słownictwo.  

Tematyka zgodna z zestawem ESL "Słownictwo podstawowe" (16 kategorii tematycznych).  

Z jednej strony fotografia jest podpisana, a z drugiej pozostawiono miejsce na podpisanie 

w języku angielskim lub ojczystym. Karty wykonane są z laminowanego papieru, co umożliwia  

zapis suchościeralnym flamastrem oraz wielokrotne ścieranie. 

  - Trening budowania zdań angielskich - zestaw 1     239,00 zł. 

Niezwykle atrakcyjna pomoc dydaktyczna stwarza okazję do intensywnych ćwiczeń w  

utrwalaniu struktur zdaniowych. Materiał składa się z czterech serii: zdania z lukami oraz  

pasujące do nich wyrazy. Kartoniki wyrazowe są dwustronne: z jednej strony obrazek z 

podpisem, z drugiej - słowo. Dwustronność kartoników pozwala stopniować trudność.  

Strona z obrazkiem utrwala słownictwo, strona zawierająca wyraz - sprawdza jego  

znajomość i swobodę użycia w kontekście. 

Każda seria posiada własną kolorystykę - obramówki kart oraz drewnianą podstawę. 

Atutem zestawu jest możliwość jednoczesnego użytkowania przez 4 dzieci lub pary.  

 Ułożone zdania dzieci przepisują do zeszytu. 

 W parach: jedno dziecko układa zdanie, a drugie - czyta zdanie i wyjaśnia jego znaczenie. 

 Dzieci mogą wykonać dodatkowe kartoniki z wyrazami (rysując i pisząc), poszerzając  

zestaw. 

Zawartość: 

 32 zdania (po 8 w każdej serii) o wym. 6,5 x 38 cm, 

 120 kartoników wyrazowych (po 30 w każdej serii) o wym. 6,5 x 6,5 cm, 

 4 drewniane podstawki o wym. 40 x 4,5 x 2 cm, 

 instrukcja. 

  - Tworzenie wyrazów - książeczki i klocki      269,00 zł. 

Dzięki temu zestawowi czytanie stanie się intuicyjne i automatyczne. Dzieci przekładają  

kolejne karty książeczki i do danej strony układają wyrazy z klocków. Czasami wystarczy  

zmienić 1 literkę, aby stworzyć nowe słowo! Książeczki podzielone są na 3 poziomy 

trudności krótkie wyrazy z samogłoskami, krótkie wyrazy z dwuznakami i dłuższe  

wyrazy z dwuznakami.  

Zawartość:  

 12 spiralnych książeczek (po 4 w każdym poziomie trudności),  

 125 klocków z literkami, 3 woreczki z materiału (wym. 14 x 13 cm). 

 instrukcja. 

 

 

 

 

 

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  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 12 z 16 

 

 

 

   - Yes or No?- Simple Question Game         85,00 zł. 

Gra rozwija i utrwala słownictwo dzieci, uczy czytania po angielsku ze zrozumieniem.  

Nad obrazkiem znajduje się proste pytanie, na które można odpowiedzieć YES lub NO.  

Instrukcja podaje formę zabawy grupowej i indywidualnej.  

Zawartość:  

 100 kart z pytaniami (wym. 12 x 8 cm), 

 8 kart odpowiedzi "YES/NO" (wym. 8 x 8 cm), 

 karty są laminowane, 

 instrukcja, 

 pudełko z tworzywa  

 - Zestaw angielskie czasowniki + rzeczowniki      295,00 zł. 

Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami przedmiotów, zwierząt i pożywienia, które należy 

przyporządkować odpowiadającym podpisom w języku angielskim. Doskonała pomoc do  

wprowadzania i powtarzania słownictwa w zakresie rzeczowników. Karty można wykorzystać 

do przeprowadzania zabaw językowych. Układanie kart utrwala prawidłową pisownię wyrazów.  

Dzięki kolorowemu paskowi samokontroli dzieci mogą pracować z pomocą samodzielnie.  

Kartoniki wykonane są z bardzo trwałej i grubej tektury. 

 - Zjadacz angielskiego – domino          65,00 zł. 

Kostki domina są dwustronne: z jednej strony są obrazki zwierząt domowych, a z drugiej  

zwierząt egzotycznych. Zasady zabawy przypominają tradycyjną grę: każdy uczestnik losuje  

z kartonika określoną liczbę płytek, a następnie – w ramach swojej kolejki – stara się dopasować  

klocek do tego leżącego na stole, aby jak najszybciej pozbyć się wszystkich swoich elementów.  

Zawartość:  

 20 drewnianych płytek obustronnie nadrukowanych (wym. 8 x 4 cm), 

 instrukcja. 
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Gry ruchowe: 

  - Mata do angielskiego - Days of the Week      125,00 zł. 

Dzieci szybko opanują nazwy dni tygodnia w języku angielskim. Skacząc po macie dzieci  

nie tylko poszerzają słownictwo, lecz także usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową,  

uczą się rozumienia ze słuchu i ćwiczą poprawną wymowę słówek.  

Dla dzieci w wieku 4-10 lat. 

Zawartość:  

 mata o wymiarach 100 x 160 cm, 

 instrukcja z propozycjami zabaw 

  - Mata do angielskiego - Months & Seasons      185,00 zł. 

Mata edukacyjna „Months & Seasons” pozwala na efektywną naukę miesięcy oraz pór roku  

w języku angielskim. Skacząc po macie dzieci poznają nowe nazwy, wzbogacając własny zasób 

słownictwa, a przy tym: 

 Poznają cykl pór roku, słownictwo związane z miesięcami oraz porami roku, 

 Ćwiczą pamięć wzrokową oraz koncentrację, 

 Usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, 

 Uczą się rozumienia ze słuchu oraz wymowy w języku angielskim. 

Dla dzieci w wieku 5-12 lat. 

Zawartość:  

 mata o wymiarach 170 x 170 cm, 

 instrukcja z propozycjami zabaw. 

  - Mata do angielskiego - Months of the Year      145,00 zł. 

Dzieci szybko opanują nazwy miesięcy oraz liczby od 1 do 12 w języku angielskim. Skacząc  

po macie dzieci nie tylko poszerzają słownictwo, lecz także usprawniają koordynację  

wzrokowo-ruchową, uczą się rozumienia ze słuchu i ćwiczą poprawną wymowę słówek. 

Dla dzieci w wieku 4-10 lat. 

Zawartość: 

 mata o wymiarach 90 x 220 cm, 

 instrukcja z propozycjami zabaw. 
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  - Mata do angielskiego - Tornado of colours and shapes     225,00 zł. 

Bawiąc się na macie dzieci nauczą się nazw kolorów, kształtów, liczb oraz godzin w języku 

angielskim. Ćwiczenia z matą uczynią naukę przyjemną i skuteczną. Dzieci wraz z 

poznawaniem nowych nazw usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, uczą się  

rozumienia ze słuchu i ćwiczą poprawną wymowę słówek.  

Dla dzieci w wieku 5-12 lat. 

Zawartość:  

 mata o wymiarach 200 x 200 cm, 

 instrukcja z propozycjami zaba 

                     - Gimnastyka po angielsku                                                              225,00 zł. 

Dzieci skaczą, kucają, rozciągają się w rytm poleceń wprost z angielskiej lekcji wychowania 

fizycznego. Każdy ruch zilustrowany jest na płytce rysunkowym schematem i poleceniem.  

Doskonałe połączenie nauki angielskiego z śródlekcyjnym ruchem. Wystarczy dodać  

liczebniki (ile razy?) lub określić sposób (na której nodze? którą stroną?), aby zwiększyć  

poziom trudności ruchowej i językowej poleceń. 

Zawartość:  

 15 płytek antypoślizgowych z winylu o wym. 23 x 23 cm,  

 instrukcja. 

 

Piosenki i bajki : 

  - Sing, learn & play - kolekcja piosenek angielskich     259,00 zł. 

Prawdziwa skarbnica piosenek angielskich dla dzieci. W tej kolekcji znajduje się radosna  

muzyka na każdy temat, na każdą okazję. Od piosenek na dzień dobry, przez klasyczne  

wyliczanki, do muzyki klasycznej. Poprzez śpiewanie piosenek dzieci mają okazję  

obyć się z językiem, a jednocześnie dobrze pobawić i troszkę rozruszać. Od 3 lat. 

Zawartość: 20 płyt CD, łącznie 250 piosenek. 
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    W ofercie przedstawione są tylko przykłady  
pomocy dydaktycznych.  

Oferta na inne pomoce w następnych plikach. 
Nasza oferta jest o wiele szersza.  

Zapraszamy także na naszą stronę: 

www.bismw.com.pl 
 

 
 

W większości asortyment przedstawiony w tej ofercie  

jest importowany – oferta na niego obowiązuje  

do wyczerpania zapasów magazynowych. 
 

 

 

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 kwietnia 2021 r.        

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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