
  

 
 

OFERTA – POMOCE DLA KLAS MŁODSZYCH 

KALENDARZ POGODY  
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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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                    K A L E N D A R Z    P O G O D Y             

 

                                            

   
                            

Kalendarz pogody (b): 

 

        189,42 zł.  

Pomoc przeznaczona do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Kalendarz wykonany  

jest ze sztywnego kartonu o wymiarach 70cm x 70cm. Górna część planszy zawiera nazwy  

kolejnych dni tygodnia, pozostałe pola w formie kwadratów to miejsca, w które umieszcza  

się symbole pogody. Wzorów określających stan pogody jest piętnaście. Uwzględniają one  

prawie wszystkie możliwości atmosferyczne występujące w naszym kraju w ciągu całego  

roku. 

Praca z kalendarzem zachęci dziecko do systematycznego obserwowania zmian atmosferycznych, 

określenia stanów pogodowych, rozpoznawania i właściwego interpretowania graficznych symboli 

pogodowych. 

Wzory określające stany pogody: 

- dni słoneczne 

- częściowe rozpogodzenie 

- częściowe zachmurzenie 

- duże zachmurzenie 

- słaby wiatr 

- silny wiatr 

- mały deszczyk 

- deszcz 

- burza 

- tęcza 

- mgła 

- grad 

- śnieg 

- zadymka śnieżna 

- śnieżyca  

Łącznie jest 91 kartoników określających 15 stanów pogody.  
 

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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Kalendarz pogody (w): 

         393,60 zł.   

 
Kalendarz pogody przeznaczony jest dla przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych  

i szkolnictwa specjalnego. 

Służy do regularnej i planowej obserwacji pogody oraz kształtowania i utrwalania pojęć  

związanych z czasem: 

– pojęcie tygodnia (zapoznawanie z nazwami kolejnych dni tygodnia i ich kolejności); 

– pojęcie miesiąca (zapoznanie z nazwami miesięcy i liczbą dni w kolejnych miesiącach); 

– pojęcie roku (zapoznanie z podziałem roku na miesiące, kwartały i pory roku). 

Dodatkowo, poprzez wzbogacenie go o etykiety z ilustracjami ważnych wydarzeń w życiu  

dziecka doskonale nadaje się do wykorzystania przy planowaniu życia klasy. 

Pomoc można wykorzystać do realizacji następujących zagadnień: 

1. Pogoda i podstawowe składniki pogody. 

2. Planowa obserwacja pogody. 

3. Obserwacja zmian w przyrodzie związanych z porami roku. 

4. Obliczenia kalendarzowe. 

Proponowane sposoby wykorzystania pomocy przedstawiamy poniżej. 

W skład „Kalendarza pogody” wchodzi: 

Tablica magnetyczna, suchościeralna o wymiarach 66 cm x 96 cm. 

Pisak suchościeralny z czyścikiem. 

Zestaw 143 elementów mających właściwości magnetyczne, dzięki czemu łatwo daje  

się je umieszczać na tablicy: 

20 etykiet (6,5 x 6,5 cm) z cyframi arabskimi do oznaczania roku. 

12 etykiet (26 x 4,5 cm) z nazwami miesięcy. 

4 etykiety (26 x 4,5 cm) do oznaczania kwartałów. 

4 etykiety (26 x 4,5 cm) z nazwami pór roku. 

31 etykiet (8 x 6 cm) z liczbami od 1 do 31 do oznaczania dni miesiąca. 

5 etykiet (8 x 2 cm) z napisami: przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj (w kolorze czerwonym),  

jutro, pojutrze. 

8 etykiet (32,5 x 21 cm) z ilustracjami przedstawiającymi pory roku oraz święta i zwyczaje  

z nimi związane. 

31 etykiet (8 x 2 cm) z ilustracjami i nazwami świąt narodowych i kościelnych oraz ważnych  

wydarzeń w życiu dziecka. 

29 etykiet (8 x 8 cm) z ilustracjami przedstawiającymi podstawowe składniki pogody: 

3 etykiety (8 x 8 cm) prezentujące długość trwania dnia i nocy. 

Wszystkie elementy są umieszczone w estetycznej półeczce z przegródkami, którą można  

powiesić na ścianie klasy. 
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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 18 grudnia 2017 r.        

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 

 

 
 

 

 

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


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 5 z 5 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
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

