OFERTA - POMOCE DLA KLAS MŁODSZYCH
ALFABETY, DOMINA

SPIS TREŚCI:
STRONA 2 - ALFABETY DEMONSTRACYJNE
STRONA 4 - ALFABETY I LITERY

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.

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa
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

Ceny z VAT

ALFABETY, DOMINA
ALFABETY:

- Polskie litery i dwuznaki (v)
Litery polskiego alfabetu prezentowane na odrębnych planszach o wymiarach 40x30 cm.
39 takich plansz z literami i dwuznakami skompletowanych zostało w estetycznej
teczce. Karton o grubości 350 g i dziurka do zawieszania na ścianie.

150,00 zł.
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- Zestaw literowo – obrazkowy (b)
212,00 zł.
Format A 4, 210x294 mm
Zestaw składa się z 44 kart demonstracyjnych służących do wprowadzania liter, dwuznaków
i zmiękczeń. Każda karta zawiera:
 obrazek ilustrujący wyraz podstawowy.
 litery drukowane małe i wielkie,
 litery pisane małe i wielkie umieszczone w liniaturze z dokładnie pokazanym,

wzorem kreślenia (drogą pisania),
 schemat wyrazu z zaznaczeniem poznanej litery,
 podział na głoski,
 podział na sylaby,
 wyraz podstawowy,
 ramki w kolorze niebieskim (oznaczenie spółgłosek) i czerwonym (oznaczenie samogłosek).

- Alfabet drukowany ruchomy (b)
Na rzepy
268,00 zł.
Magnetyczny
301,00 zł.
Przeznaczony jest do pracy z dzieckiem przedszkolnym w klasach "zerowych" oraz do
nauki języka polskiego w klasie pierwszej. W skład kompletu wchodzi saszetka lniana
na litery, 30 arkuszy B3 z wzorami liter oraz znaki interpunkcyjne. Na odwrocie kartoników
z poszczególnymi literami umieszczono "rzep" lub magnes dzięki czemu dają się one łatwo
przytwierdzać do tablicy welurowej czy też magnetycznej. Z liter mogą szybko układać wyrazy
oraz zdani.

-

Alfabet - plansza 70 x 100 (v)

36,00 zł.

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

Strona 3 z 14

ALFABETY I LITERY:

Ceny z VAT

- Abecadło - puzzle litery i głoski (k)
Zadaniem dzieci jest przyporządkować literze zilustrowany wyraz, który zaczyna się od tej
litery. Wśród liter dzieci znajdą także kilka dwuznaków.

14,00 zł.

- Alfabetyczne lizaki (k)
Prosty sposób do organizowania zabaw grupowych i ćwiczeń językowych. Na dwustronnych
lizakach nadrukowane są wielkie litery drukowane, a na ich rączce - odpowiednia litera
drukowana.
Zawartość:
 18 dwustronnych lizaków z usztywnionego kartonu
 wymiary: 14 x 17,5 cm

12,00 zł.

- Alfabet (k)
W programie znajdują się ćwiczenia, które uczą alfabetu oraz czytania i pisania.
Gry przeznaczone są dla kilku graczy.

17,00 zł.

- Alfabet grawerowany - litery i cyfry pisane (k)
Polisensoryczne ćwiczenia z alfabetem umożliwiają nauczycielowi zaprezentowanie
wzorów polskich lini i cyfr, a dzieciom umożliwiają utrwalanie och kształtu i ułatwiają
ćwiczenia w prawidłowym kreśleniu liter z zachowaniem kierunku pisania. Na solidnych
płytkach HDF wygrawerowane zostały wszystkie litery polskiego alfabetu łącznie z
dwuznakami oraz cyfry.
Zawartość:
 39 małych liter pisanych
 39 wielkich liter pisanych z dwuznakami
 10 cyfr pisanych
 łącznie 88 płytek o wymiarach: 13 x 11 cm
 drewniana skrzyneczka z przegródkami

339,00 zł.
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- Alfabet aksamitny – litery pisane wielkie (k)
419,00 zł.
Wyjątkowe doznanie kształtu litery zapewnia specjalnie zaimpregnowany aksamit, który
przydaje mu delikatnej szorstkości. W porównaniu z literami z naklejonym piaskiem
aksamit ten się nie kruszy i nie ściera. Całości dopełnia neutralny kolor płytki z wyraźnym
zaakcentowaniem kolorystycznym liter: samogłosek - na czerwono, spółgłosek - na niebiesko.
Produkt unikatowy na polskim rynku.
Zawartość:
 29 płytek z wielkimi literami (ok. 15 x 20 cm) - drewniane pudełko

- Alfabet aksamitny – litery pisane małe (k)
419,00 zł.
Wyjątkowe doznanie kształtu litery zapewnia specjalnie zaimpregnowany aksamit,
który przydaje mu delikatnej szorstkości. W porównaniu z literami z naklejonym piaskiem
aksamit ten się nie kruszy i nie ściera. Całości dopełnia neutralny kolor płytki z wyraźnym
zaakcentowaniem kolorystycznym liter: samogłosek - na czerwono, spółgłosek - na niebiesko.
Produkt unikatowy na polskim rynku.
Zawartość:
 32 płytki z małymi literami (ok. 15 x 20 cm),
 drewniane pudełko.

- Domino sylabowe (k)
Komplet 36 dwustronnych kafelków zawiera 144 sylaby. Zadaniem dzieci jest łączyć ze
sobą kostki tak, aby utworzyły wyraz. Można przeprowadzić grę w domino lub wykorzystać
kafelki do samodzielnej pracy w tworzenie wyrazów.

13,00 zł.

- Duże pieczątki - litery drukowane, 26 sztuk (k)
Duże pieczątki na poręcznych uchwytach nadają się do zabaw językowych, do stemplowania
prostych wyrazów, do tworzenia alfabetycznych książeczek.

69,00 zł.

- Kostki z literkami do nawlekania w skrzynce (k)
Atrakcyjny zestaw do literowego nawlekania. Drewniane kosteczki z drukowanymi literkami
podstawowymi będą dla dzieci wspaniałą okazją do mądrych ćwiczeń.
Zawartość:
 130 kosteczek literowych
 4 sznureczki
 drewniane pudełko z przegródkami

59,00 zł.
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- Kropki alfabetyczne gra ruchowa (k)
Kolorowa mata z nadrukowanym alfabetem oraz duże kostki obrazkowe zapraszają do
aktywnych zabaw językowych. Dzieci utrwalą sobie kształt podstawowych liter alfabetu,
wyćwiczą słuch fonemowy, wyskaczą wyrazy, ułożą zagadki dla rówieśników.
W instrukcji znajduje się wiele ciekawych pomysłów na wspólne gry.
Zawartość:
 mata z winylu 137 x 137 cm
 5 kostek obrazkowych do nadmuchania
 28 krążków kartonowych
 instrukcja

165,00 zł.

- Kolorowe krążki - litery A-Z (k)
399,00 zł.
Krążki o antypoślizgowych spodach nadają się do wszechstronnego zastosowania w czasie
zabawy i nauki. Można na nie wskakiwać, skakać na nich, ćwiczyć równowagę lub przeskoki.
Włączenie liter umożliwia łączenie ruchu z ćwiczeniami językowymi. W czasie takich zabaw
edukacyjnych pracują i mięśnie, i główka - a dzieciom zapamiętywanie treści podanych
przychodzi dużo łatwiej i przyjemniej. Krążki można wykorzystać samodzielnie lub
włączyć do torów przeszkód budowanych z wykorzystaniem innych elementów.
Zawartość: 26 krążków (śr. 23, grub. 3 mm) - w 6 kolorach - nadruk liter jednostronny

- Literkowy wyścig (k)
14,00 zł.
Gracze na przemian odkrywają kartę, a następnie ścigają się w wyszukiwaniu literek i układaniu
z nich wyrazów. Wyzwala to wiele emocji i gwarantuje mądrą zabawę. Atrakcyjność gry wzbogaca
drugi wariant, w którym należy odszukać litery zaczynające i kończące nazwę warzywa.
Wiek: od 7 lat
Liczba graczy: 1-2 graczy
Zawartość: 14 kart z obrazkami warzyw (7,5 x 11 cm) - 60 żetonów z literkami (śr. 2,5 cm) - 20
plastikowych żetonów – instrukcja

- Literka do literki (k)
23,00 zł.
Rozszerzona wersja gry "Wyrazy", zawierająca dłuższe wyrazy i więcej kartoników z literami.
Zabawa układanką polega na układaniu liter wyrazu do wybranego wcześniej obrazka. Dzieci
uczą się w trakcie tej gry rozpoznawania i nazywania liter, układania z nich dowolnych wyrazów
lub wyrazów odpowiadającym obrazkom. Dzieci mogą w zależności od umiejętności układać
wyrazy samodzielnie lub na podstawie wzoru podanego w instrukcji. Starsze dzieci mogą zagrać
w dwie wersje interesującej, wymagającej myślenia gry słownej.
Od 5 lat
Liczba graczy: 1-6
Zawartość: 35 kartoników z obrazkami - 96 kartoników z literami - 30 żetonów – instrukcja
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23,00 zł.

- Literka do literki cz.2 (k)
Znakomita pomoc dla dzieci w początkowej fazie nauki czytania. Zabawa polega na tym,
by ułożyć z liter wyrazy pasujące do wybranego obrazka. W trakcie zabawy,
w towarzystwie opiekuna, dziecko uczy się rozpoznawać kształt i znaczenie liter.
To również interesująca i emocjonująca gra w dwóch wariantach dla dzieci starszych a
nawet dorosłych, która zmusza do myślenia i jest świetnym treningiem koncentracji.
Od 5 lat
Liczba graczy: 1-6Zawartość: 35 kartoników z obrazkami - 96 kartoników z literami –
30 żetonów - instrukcja.

25,00 zł.

- Literkobranie (k)

- Literki małe i duże (k)
Atrakcyjnie wykonany zestaw 48 twardych kartoników do różnorodnych zabaw językowych
(np. w gry w memory). Kartoniki tworzą ze sobą pary - wielkie litery drukowane i małe litery
pisane. Na każdym kartoniku dodatkowo zamieszczona jest ilustracja, której nazwa zaczyna się
daną literą.

29,00 zł.

- Literki do wyszywania (k)
Duże litery z estetycznego tworzywa zaopatrzone w dziurki. Przeplatając sznurek przez otwory
dziecko utrwala sobie kształt litery i kierunek kreślenia.
Od 3 lat.
Zawartość: 26 liter z tworzywa - wys. 7,5 cm - 6 kolorowych sznurków dł. 92 cm

39,90 zł.

- Literki magnetyczne - wielkie - 48 sztuk (k)
Do zabaw w rozpoznawanie liter i układanie wyrazów - bez polskich znaków - kolorowe
- 35 spółgłosek i 13 samogłosek (łącznie 48 liter) - wys. 3,5 cm

36,00 zł.
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-Literki ukryte w wałku (k)
Wałek kryje 26 podstawowe wielkie litery alfabetu tonące w setkach białych koralików.
Dzieci uczą się nie tylko rozpoznawania kształtu liter i ich nazywania, lecz także doskonalą
percepcję wzrokową, komunikację i koncentrację.
Wykonany z mocnego tworzywa - dł. 20 cm - śr. 9 cm

48,00 zł.

- Memo a-ż (k)
Popularna gra w odnajdywanie par. Obrazki przedstawiają przedmioty oraz pierwsze litery ich
nazw.

22,00 zł.

- Makatka głoski i litery (k)
Kolorowa makatka będzie doskonałym wsparciem w ćwiczeniach analizy słuchowej,
utrwalaniu kształtu liter i ich kolejności w alfabecie. Na kieszonkach makatki wyszyte
zostały 29 najważniejsze litery polskiego alfabetu, dla których można znaleźć wyrazy z
daną literą w nagłosie. Litery występują zgodnie z kolejnością alfabetyczną.
Nad każdą literą znajduje się kieszonka.
Wym. 50 x 70 cm - 29 elementy ruchome.

81,00 zł.

- Mata z pianki – litery (k)
229,00 zł.
Trwała mata wykonana z bezpiecznej, bezzapachowej pianki. Z kolorowych płytek można
złożyć dowolny kwadrat lub prostokąt, oferując dzieciom miejsce do siedzenia i zabawy klockami.
Pojedyncza płytka maty mierzy 32 x 32 cm, grubość 1,3 cm.
Zawartość:
- 26 pytek z literami A-Z
- 10 płytek z cyframi 0-9 - wykonane z pianki w 6 kolorach
- mata po złożeniu ma wymiar 185 x 185 cm

- Maxi plansza wesołe litery drukowane (k)
Duża gra planszowa zachęca dzieci do poznawania alfabetu w formie aktywnych zabaw
ruchowych. Spółgłoski i samogłoski wyróżnione są odrębnymi kolorami. Zamieszczone
obrazki do każdej litery ćwiczą rozpoznawaniu głosek w nagłosie.
Zawartość:
-plansza o wym. 150 x 150 cm- 4 stalowe szpilki do zamocowania na trawie
- bawełniana torba do przechowywania planszy- instrukcja metodyczna z

315,00 zł.
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przykładowymi zabawami. Plansza wykonana jest z lekkiego, impregnowanego
poliestru. Dzięki temu jest ona bardzo trwała, odporna na warunki atmosferyczne i
łatwa w czyszczeniu (można prać w pralce automatycznej).
W narożnikach metalowe oczka, do trwałego zamocowania szpilkami na trawie.
Plansza nadaje się do zabaw dla grupy zarówno w plenerze, jak i w sali.

- Maxi plansza wesołe litery pisane (k)
Duża gra planszowa zachęca dzieci do poznawania alfabetu w formie aktywnych zabaw
ruchowych. Litery małe i wielkie osadzone są w liniaturze, a spółgłoski i samogłoski
wyróżnione są odrębnymi kolorami. Zamieszczone obrazki do każdej litery ćwiczą
rozpoznawaniu głosek w nagłosie.
Zawartość:
- plansza o wym. 150 x 150 cm
- 4 stalowe szpilki do zamocowania na trawie
- bawełniana torba do przechowywania planszy
- instrukcja metodyczna z przykładowymi zabawami
Plansza wykonana jest z lekkiego, impregnowanego poliestru. Dzięki temu jest ona bardzo
trwała, odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w czyszczeniu
(można prać w pralce automatycznej). W narożnikach metalowe oczka,
do trwałego zamocowania szpilkami na trawie. Plansza nadaje się do zabaw dla
grupy zarówno w plenerze, jak i w sali

Ceny z VAT

315,00 zł.

- Nawlekamy wyrazy - zestaw edukacyjny (k)
129,90 zł.
Zabawa w nawlekanie wyrazów według wzoru podanego na karcie. Dzieci uczą się
rozpoznawać literki, dzielą wyrazy na sylaby, ćwiczą analizę i syntezę oraz usprawniają
koordynację ruchową. Duża ilość wyrazów i liter umożliwia jednoczesną pracę dużej grupie
dzieci. Wszystkie wyrazy dwu- i trzysylabowe można nawlec jednocześnie.
Wyrazy o tej samej ilości sylab oznaczone są tym samym kolorem ramki.
Od 3 lat
Zawartość: 260 literek z tworzywa w 10 kolorach (wys. 3,2 cm) - 15 kolorowych sznurków - 60
dwustronnych kart (wym. 5,5 x 18 cm) - zamykane pudełko

- Puzzle z samoprzylepnej pianki 20000 szt. (k)
Ciekawa forma piankowych naklejek pozwala bawić się słowami tworząc
krzyżówkowe napisy - z samoprzylepnej pianki
- 5 żywych kolorów
- 2000 sztuk - wym. 2 x 2 cm

21,00 zł.
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- Puzzle – obrazkowy alfabet (k)
Puzzle ćwiczą rozpoznawanie liter i kojarzenie jej z pierwszą głoską wyrazu.
Zadaniem dzieci podczas układania jest przyporządkować ruchome litery odpowiednim
obrazkom. Wym. 36,5 x 28,5 cm

30,00 zł.

- Sylaby - układanka (k)
Układanka pomaga w nauce czytania metodą sylabową. Dzieci podpisują kolorowe obrazki
wyrazami za pomocą sylab. Można też bawić się samymi sylabami i układać jak najdłuższe
wyrazy.
Od 6 lat
Zawartość: 48 kartoników z obrazkami (5 x 5 cm) - 72 dwustronne kartoniki z sylabami
(wym. 2 x 3,5 cm - łącznie 144 sylaby) - gruba, lakierowana tektura – instrukcja

29,00 zł.

- Sylaby do zabawy (k)
25,00 zł.
Gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy głoskowej wyrazów) oraz
koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, czyli umiejętności bardzo ważne w nauce czytania
i pisania. Doskonała do zabaw w przedszkolu i szkole, a także w zajęciach logopedycznych.
Podczas gry dzieci liczą liczbę sylab w danym wyrazie. Instrukcja przewiduje cztery warianty
gry.
Od 5 lat
Liczba graczy: 1-5
Zawartość: 1 plansza - 55 kart żabek - 55 kart z obrazkami - 5 pionków - kostka – instrukcja

- Szablony sensoryczne – litery pisane wielkie (k)
Szablony z grubego tworzywa, z miejscem na przytrzymanie dłonią z lewej strony płytki.
Wydrążone kółeczko w lewym dolnym narożniku zapewnia prawidłową pozycję
litery (bez odwrócenia). Samogłoski na płytkach czerwonych, spółgłoski - na niebieskich.
Zawartość: 29 płytek z wielkimi literami (ok. 15 x 20 cm) - drewniane pudełko

379,00 zł.

- Szablony sensoryczne – litery pisane małe (k)
Szablony z grubego tworzywa, z miejscem na przytrzymanie dłonią z lewej strony płytki.
Wydrążone kółeczko w lewym dolnym narożniku zapewnia prawidłową pozycję
litery (bez odwrócenia). Samogłoski na płytkach czerwonych, spółgłoski - na niebieskich.
Zawartość: 32 płytki z małymi literami (ok. 15 x 20 cm) - drewniane pudełko

379,00 zł.
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- Trzy słowa (k)
19,90 zł.
Emocjonująca gra słowna polegająca na jak najszybszym ułożeniu trzech słów: trzyliterowego,
czteroliterowego oraz pięcioliterowego. Każdy z graczy poruszając się swoim pionkiem po
planszy stara się zebrać jak największą ilośc kartoników z literami liter. Wygrywa ten, kto ułoży
najszybciej trzy słowa o właściwej ilości liter.
Od 6 lat
Liczba graczy: 2-4
Zawartość: 1 plansza - 117 żetonów z literami = 3 pionki - kostka - instrukcja

- Transparentne litery (k)
Panel podświetlany sam w sobie jest tylko połową atrakcji. Prawdziwa siła przyciągania
tkwi w różnorodności elementów, które możemy na panelu układać i podświetlać.
Proponujemy serię zachwycających formą i użytecznością akcesoriów.
Każdy z nich można nabyć osobno i natychmiast przetestować na panelu i innych
podświetlanych powierzchniach. Można też skorzystać z kompletnego kącika, aby
dowolny rodzaj elementów był uporządkowany i zawsze pod ręką.
Transparentne litery mogą być używane do:
 sortowania i układania rytmów,
 przeliczania,
 poznawania cyfr i liter,
 układania mozaik.
Zawartość:
 26 literek wielkich (alfabet łaciński),
 4 kolory,
 elementy wykonane z przezroczystego tworzywa wysokiej jakości,
 spakowane w wiaderku (wym. 8 x 11,5 cm).

69,90 zł.

- Układamy się w literki – kolorowe plansze (k)
Nauka kształtu liter w połączeniu z kreatywnym ruchem będzie doskonałą zabawą,
a literki utrwalą się w pamięci dzieci. Kolorowe plansze ukazują duże drukowane
litery, a na ich tle fotografię dziecka stojącego we właściwej pozie. Instrukcja zawiera
kompleksową propozycję ćwiczeń rozciągających będących rozgrzewką do zabawy z
kartami
Od 4 lat
Zawartość:
 48 kolorowych kart (każda z 26 liter przedstawiona jest
dwukrotnie: raz przez dziewczynkę, raz przez chłopca)
 kolorystyczne wyróżnienie samogłosek (czerwone) i spółgłosek (niebieskie)
 wym. kart 21 x 23 cm - obszerna instrukcja.

109,00 zł.
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- Zdrowy alfabet – karty z literami (k)
69,00 zł.
Bardzo atrakcyjny materiał do demonstracji liter całej klasie, pracy z małą grupą
lub zajęć indywidualnych. Kolorystyczne wyróżnione plansze przedstawiają wszystkie
polskie samogłoski (czerwona ramka), spółgłoski (niebieska ramka), dwuznaki i
zmiękczenia (zielona ramka). Plansze są dwustronne - jedna strona jest gotowa do demonstracji,
druga przygotowana jest do dalszego opracowania. Na awersie karty zamieszczona jest kolorowa
fotografia, litery wielkie i małe w wersji pisanej i drukowanej. Rewers karty zawiera tylko
litery, kolorową ramkę - wolne miejsce można wykorzystać na wklejanie własnych obrazków,
fotografii czy rysunków.
Zawartość:
 44 karty - wym. 21 x 25 cm

- Żelowe litery (k)
Atrakcyjne literki do wyciskania, naciskania, zginania. Ścianki figur wykonane
z mocnego przezroczystego tworzywa. Wewnątrz zamknięta żelowata ciecz z drobinkami
brokatu. Dzieci poprzez manipulację doświadczają i kształtu, i koloru Poprzez ściskanie
mogą powodować przemieszczanie się błyszczących drobinek, co jest dla nich
wyjątkowo atrakcyjne.
Wiek: 0-9 lat wys. 15 cm

269,00 zł.
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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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