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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. 
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                           K L O C K I,    P U Z Z L E           

 

 
 

DOMINA, PUZZLE (j):  

 
 - Chłopiec - puzzle dla najmłodszych (stosunki przestrzenne)    36,20 zł. 

Drewniane puzzle bardzo ładnie wykonane. 

Idealne do nauki stosunków przestrzennych: obok, nad, pod, z prawej strony, z lewej strony,  

za, przed, po środku, itp.  

Do obrazków przyklejone są drewniane uchwyty, dopasowane kształtem i wielkością do  

rączki dziecka. 

Wiek: 1+ 

 
 - Cyfry z obrazkami - puzzle 3-elementowe      64,80 zł. 

Ślicznie wykonane, drewniane puzzle do nauki liczenia od 1 do 10 oraz rozwoju mowy. 

Zabawa polega na dopasowaniu dwóch obrazków do odpowiedniej cyferki. Obrazki  

pasujące do jednej cyfry mają ze sobą związek logiczny, np. koty i kłębki wełny. 

Zestaw składa się z 30 części, z których ułożyć można dziesięć 3-elementowych puzzli  

o wymiarach 7 x 18 cm. 

Wiek: 3+ 
 

 
 - Gdzie jest mama?          32,45 zł. 

Zabawa polega nie tylko na ułożeniu puzzli pod względem kształtu poszczególnych elementów,  

ale na dopasowaniu zwierzątek do ich małych. 

Druga część znanej układanki - tym razem bohaterami są mamy i ich dzieci z całego świata,  

m.in.: pingwin, dromader, zebra, lis. 

Wiek:2+ 

 
- Jedziemy na wakacje - puzzle warstwowe      43,90 zł. 
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Urocze, drewniane puzzle składające się z 4 warstw. 

Każda warstwa przedstawia rodzinę wybierającą się na wakacje: 

-pakowanie walizki i przedwyjazdowy rozgardiasz, 

-jazda zapakowanym samochodem, 

-wyprawa statkiem, 

-zabawa na plaży. 

Jedziemy na wakacje to znakomita układanka kształtująca umiejętność logicznego myślenia, 

spostrzegawczość i zdolność kojarzenia. Jest to również świetna pomoc do rozwijania  

słownictwa i umiejętności opowiadania. Puzzle składają się łącznie z 44 elementów. 

Wiek: 3+ 

 
 - Kolorowy miś – nakładanka        108,80 zł. 

Kolorowy miś to drewniana zabawka łącząca w sobie cechy sortownika, piramidki i  

prostej ubieranki.  

Zadaniem dziecka jest dopasowanie 18 grubych elementów postaci misia tak, by pasowały  

kolorystycznie. Na drewnianej podstawce każda figura ma swoje miejsce. Dopasowanie jej do 

odpowiedniego otworu ułatwiają umieszczone na podstawce wypustki .  

Nakładanka uczy dzieci rozpoznawania podstawowych kształtów, nazywania ich,  

dopasowywania, a także rozróżniania, rozpoznawania i nazywania kolorów. 

Wymiary: 19,3 x 12 x 10,5 cm. 

Wiek: 1+ 

 
 - Liczenie na farmie - puzzle edukacyjne       32,45 zł. 

Doskonała edukacyjna pomoc o wyraźnych motywach dla najmłodszych, pobudzająca u  

dzieci zdolności manualne i kreatywność.  

Zestaw składający się z 73 kafelków edukacyjnych (cyfry, działania oraz zwierzęta) oraz  

25-elementowej układanki przedstawiającej scenkę z wiejskiego gospodarstwa. Zestaw  

przydatny również jako pomoc logopedyczna do ćwiczenia różnych głosek. Układając kolejne  

elementy dziecko może odnajdywać wyrazy z głoskami a potem: 

-układać z tymi wyrazami proste i złożone zdania 

-nazywać części mowy 

-tworzyć opowiadania 

-lub tłumaczyć wyrazy na język obcy. 

 
- Miłe zwierzątka - puzzle 24 el.          32,45 zł.  

Bardzo ładnie wykonane puzzle dla najmłodszych wykonane ze sklejki na podstawce.  

Całość tworzy 24 elementów - pokazuje scenkę z miłymi zwierzątkami. 

Dla dzieci powyżej 3 roku życia. 
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 - Mój dzień - puzzle warstwowe        43,90 zł. 

Urocze, drewniane puzzle składające się z 4 warstw. 

Każda warstwa przedstawia dwójkę rodzeństwa oraz ich rodzinę podczas różnych czynności  

w różnych porach dnia: 

-poranek w łazience: mycie zębów, kąpiel w wannie, robienie prania..., 

-śniadanie w kuchni: karmienie malucha, obieranie warzyw, układanie garnków w szufladzie..., 

-zabawa w sypialni wśród najróżniejszych zabawek, 

-popołudnie z rodziną przy grze planszowej. 

Mój dzień to znakomita układanka kształtująca umiejętność logicznego myślenia,  

spostrzegawczość i zdolność kojarzenia. 

Jest to również świetna pomoc do rozwijania słownictwa i umiejętności opowiadania. 

Puzzle składają się łącznie z 46 elementów. 

Wiek: 3+ 

 
 - Moja farma - puzzle przesuwane        42,35 zł. 

Zestaw zawiera 9 dużych, kolorowych elementów do przesuwania na grubej drewnianej  

tablicy (1,5 cm). Poszczególne części należy dopasować do siebie tak, aby otrzymać właściwy  

obrazek przedstawiający życie na farmie. Puzzle należy przesuwać w rowkach umieszczonych na 

podstawie. Doskonale ćwiczy sprawność manualną dłoni, rozwija koordynację  

wzrokowo-ruchową. Uczy logicznego myślenia i spostrzegawczości. 

Wiek: 3+ 

 
- Kolorowe pociągi. Memo i puzzle       58,20 zł.  

Zadaniem gracza jest losowanie elementów odwróconych stroną bez obrazka do góry i  

układanie kolejki w jednym kolorze. Wygrywa ten, kto pierwszy ułoży swój pociąg.  

W grze ważna jest także pamięć, ponieważ wylosowany element, który nie pasuje do  

naszego pociągu należy odłożyć i obserwować, gdzie swoje elementy odkłada nasz konkurent.  

W skład zestawu wchodzą  32 elementy o wymiarach 8 x 5 cm oraz dokładna instrukcja gry. 

Wymiar pociągu - 40 x 8 cm. 

Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy. 

Wiek: 2+ 

 
 - Na statku – puzzle przesuwane        42,35 zł. 

Zestaw zawiera 9 dużych, kolorowych elementów do przesuwania na grubej drewnianej  
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tablicy (1,5 cm). Poszczególne części należy dopasować do siebie tak, aby otrzymać właściwy  

obrazek przedstawiający statek na morzu. Puzzle należy przesuwać w rowkach umieszczonych  

na podstawie. Doskonale ćwiczy sprawność manualną dłoni, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową. 

Uczy logicznego myślenia i spostrzegawczości. 

Wiek: 3+ 

 
 - Na ulicy – puzzle magnetyczne        30,80 zł. 

Puzzle magnetyczne to wspaniała zabawa dla dziewczynek i chłopców. Magnesy układa się  

na tablicy magnetycznej, dzięki czemu zabawa jest możliwa nawet podczas podróży.  

Podczas zabawy dzieci ćwiczą zręczność manualną, umiejętność rozpoznawania kształtów, 

spostrzegawczość, pobudzają wyobraźnię i kreatywność. 

Zawartość:  

- puzzle magnetyczne - 22 szt.,  

- tablica magnetyczna,  

- karty - 8 sztuk,  

- instrukcja 

Wiek: 4+ 

 
 - Nauka cyferek – puzzle         42,35 zł. 

Drewniane puzzle składające się z 24 elementów. 

Przedstawiają cyfry od 1 do 12. 

Zabawa polega na dopasowaniu obrazka do odpowiedniej cyferki. 

Wiek: 3+ 

 
 - Piramida zdrowia - puzzle edukacyjne 21 el.      44,55 zł. 

Piramida zdrowia to puzzle składające się z 21 elementów umieszczonych w ramce, która  

zapobiega rozsypywaniu się obrazków. Zabawa polega na dopasowywaniu fragmentów  

piramidy do odpowiednich miejsc. Puzzle usprawniają motorykę małą i spostrzegawczość,  

ale przede wszystkim uczą prawidłowych zachowań żywieniowych. 

 
 - Pory roku - puzzle 4 w 1         32,45 zł. 

Doskonała edukacyjna pomoc o wyraźnych motywach dla najmłodszych, pobudzająca u  

dzieci zdolności manualne i kreatywność.  
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Zestaw czterech układanek przedstawiających pory roku. Każdy z obrazków to osobna  

scenka o innej liczbie elementów: 

- wiosna - 12 elementów 

- lato - 15 elementów 

- jesień - 8 elementów 

- zima - 20 elementów 

Wiek: 4+. 

 
 - Przyroda - puzzle 96 el.         41,70 zł. 

Bardzo ładnie wykonane puzzle dla najmłodszych wykonane ze sklejki na podstawce.  

Całość tworzy 96 elementów - ukazuje skraj lasu i jezioro oraz ich mieszkańców, także w przekroju! 

Wiek: 3+ 

 
 - Puzzle "Co je zwierz". Nauka i zabawa       26,93 zł. 

Zabawa polega na właściwym dopasowaniu puzzli z postaciami zwierząt oraz obrazków  

prezentujących ich ulubione smakołyki. Ułatwieniem dla maluszków jest wspólne tło  

obu elementów. Produkt jest doskonałym  

wprowadzeniem dziecka w świat przyrody i zwyczajów żywieniowych zwierząt. Świetny trening 

spostrzegawczości i kojarzenia dla najmłodszych. 

Wiek: 4+ 

 
 - Puzzle "Przed i po". Nauka i zabawa       24,10 zł. 

Zabawa polega na tym, by z rozłożonych i wymieszanych na stole 36 puzzli ułożyć  

12 zestawów - każdy z nich składa się z 3 puzzli. Aby ułożyć zestaw, należy znaleźć 2  

boczne puzzle z obrazkiem sprzed i po przebiegu procesu oraz połączyć je z puzzlem środkowym 

sugerującym przyczynę zmiany. 

Wiek: 4+ 
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 - Puzzle "Przód i tył". Nauka i zabawa       24,10 zł. 

Celem zabawy jest dopasowanie do siebie i połączenie w pary tabliczek  

z obrazkiem frontu i tyłu tego samego zwierzątka. Wspaniały trening  

świadomej obserwacji, spostrzegawczości i kojarzenia. 

Wiek: 3+ 

 
 - Puzzle "Znajdź mamę". Nauka i zabawa      24,10 zł. 

Zabawa polega na dopasowaniu obrazka małego zwierzątka do mamy. Falisty kształt puzzli  

jest dostosowany do wieku dziecka i umożliwia wygodne zsuwanie elementów, zamiast  

ich wciskania. Puzzle rozwijają u najmłodszych spostrzegawczość, myślenie i kojarzenie. 

Wiek: 2+ 

 
 - Puzzle alfabet. Nauka i zabawa        24,10 zł. 

Najprostszy sposób, aby maluszka nauczyć literek. Zadanie polega na dopasowaniu  

obrazka do puzzla z literką rozpoczynającą jego nazwę. 

Wiek:3+ 

 
 - Puzzle cienie. Nauka i zabawa        24,10 zł. 

Zabawa polega na właściwym dopasowaniu obrazków oraz ich ciemnych  

sylwetek (cieni). Puzzle doskonale stymulują analityczny zmysł obserwacji.  

Są świetnym treningiem spostrzegawczości i kojarzenia dla najmłodszych. 

Wiek: 3+ 
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- Puzzle części ciała. Nauka i zabawa       24,10 zł. 

Zabawa polega na ułożeniu obrazka z postacią chłopca oraz właściwym dopasowaniu puzzli  

obrazujących poszczególne części ciała tak, żeby pasowały do czarnej linii wskazującej ich  

położenie na dużym obrazku. Produkt jest wprowadzeniem dziecka w anatomię i nauką nazw 

poszczególnych części ciała. 

Wiek: 4+ 

 
 - Puzzle godziny. Nauka i zabawa        24,10 zł. 

Świetna pomoc dydaktyczna do nauki odczytywania zegara. Zabawa polega na  

dopasowywaniu do siebie puzzli z rysunkiem zegara wskazówkowego oraz puzzli  

prezentujących zegar elektroniczny, wyświetlający te same godziny. 
Wiek: 5+ 

 
 - Puzzle historyjki. Nauka i zabawa       24,10 zł. 

Gra rozwija wyobraźnię i umiejętności wypowiadania się, uczy rozumienia następstw  

czasowych i logicznego myślenia. Usprawnia też spostrzegawczość i analizę wzrokową. 

Zabawa polega na ułożeniu 10 historyjek tworzących logiczną całość. Każda opowieść 

składa się z 3 obrazków. 

Wiek: 4+ 

 
 - Puzzle kolory. Nauka i zabawa        24,10 zł. 

Zabawa polegająca na dokładnym przyjrzeniu się ilustracjom i dopasowaniu do nich puzzli z  

kółeczkami, na których zawarte zostały wszystkie barwy utrwalone na danym obrazku.  

Idealny pretekst do nauki nazw kolorów oraz świetny trening świadomej obserwacji. 

Wiek: 3+ 
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 - Puzzle postacie. Nauka i zabawa        24,10 zł. 

Zabawa polegająca na układaniu postaci z trzech elementów. Z jednej strony jest wspaniałym  

treningiem logicznego myślenia, z drugiej rozwija dziecięcą wyobraźnię, pozwalając na  

stworzenie własnych, nie zawsze oczywistych kompozycji, które mogą dostarczyć sporej  

dawki radości. 

Wiek: 3+ 

 
- Puzzle przeciwieństwa. Nauka i zabawa       24,10 zł. 

Doskonały sposób na wytłumaczenie dziecku znaczenia przeciwieństw oraz idealny pretekst do 

wyjaśnienia wielu pojęć z otaczającego świata. Zabawa polega na zestawieniu ze sobą puzzli o 

przeciwstawnych znaczeniach. 

Wiek: 3+ 

 
 - Puzzle-ułamki. Nauka i zabawa        24,10 zł. 

Wspaniałe wprowadzenie do nauki ułamków, pozwalające na proste zrozumienie mechanizmu  

ich tworzenia. Zabawa polega na dopasowaniu do siebie puzzli prezentujących zapis liczbowy  

z graficzną prezentacją danego ułamka. 

Wiek: 5+ 

 
 - Puzzle ortograficzne RZ i Ż        17,60 zł. 

Gra edukacyjna ucząca poprawnej pisowni wyrazów z RZ i Ż, a przy okazji wspaniała  

zabawa. W odmierzanym przez klepsydrę czasie gracze starają się jak najszybciej 

uzupełnić brakujące litery w wybranych wyrazach. Wygrywa ten, kto prawidłowo ułoży  

najwięcej wyrazów. 

Zawartość:30 tabliczek puzzli, klepsydra, kostka z literami, instrukcja.  

Wiek: 7+ 
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 - Puzzle ortograficzne U i Ó                                                                                                 37,30 zł 

Opis produktu: 

Puzzle Ortograficzne to jednocześnie emocjonująca gra i poznawanie zasad poprawnej  

pisowni z U i Ó. W odmierzanym przez klepsydrę czasie gracze starają się jak najszybciej  

uzupełnić brakujące litery w wybranych wyrazach. Wygrywa ten, kto prawidłowo ułoży  

najwięcej wyrazów. 

Zawartość pudełka:  

 30 tabliczek puzzli, 

 klepsydra,  

 kostka z literami, 

 instrukcja.  
Gra przeznaczona jest dla 2 - 4 graczy w wieku od 7 lat. 

 
- Statek piracki - puzzle 96 el.           39,05 zł.  

Bardzo ładnie wykonane puzzle dla dzieci powyżej 3 lat. 

Na 96 elementach przedstawiono wszystkie elementy charakterystyczne dla opowieści  

o piratach.  

Który z Maluchów nie chciałby być piratem i przeżywać moc niesamowitych przygód?  

 
 - Zabawki - puzzle do nauki angielskiego       49,40 zł. 

Puzzle z serii „zabawy z angielskim” to prosta i przyjemna forma nauki dla dzieci. Łączy w  

sobie zalety zabawy tradycyjnymi puzzlami z nauką słownictwa z wielu różnych dziedzin.  

Nauka poprzez zabawę to najlepszy sposób na opanowanie języka obcego przez dzieci. 

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

się angielskie słówko oraz obrazek ilustrujący jego znaczenie, natomiast na odwrocie odpowiednio  

polskie tłumaczenie oraz angielski odpowiednik. 

Zestaw zawiera puzzle przedstawiające nazwy zabawek, zarówno te podstawowe np. doll (lalka),  

jak i nieco trudniejsze np. doll carriage (wózek dla lalek). 

Zestaw zawiera 54 elementów (27 par puzzli) oraz instrukcję z propozycjami gier. 

Wiek: 3+ 

 
 - Zawody - puzzle do nauki angielskiego       49,40 zł. 

Puzzle z serii „zabawy z angielskim” to prosta i przyjemna forma nauki dla dzieci. Łączy  
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w sobie zalety zabawy tradycyjnymi puzzlami z nauką słownictwa z wielu różnych dziedzin.  

Nauka poprzez zabawę to najlepszy sposób na opanowanie języka obcego przez dzieci. 

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

się angielskie słówko oraz obrazek ilustrujący jego znaczenie, natomiast na odwrocie 

odpowiednio polskie tłumaczenie oraz angielski odpowiednik. 

Zestaw zawiera puzzle przedstawiające nazwy najpopularniejszych, tradycyjnych zawodów,  

np. baker (piekarz), hairdresser (fryzjer), scientist (naukowiec). 

Takie rozwiązanie pozwala dziecku efektywnie opanować nowe oraz utrwalić poznane już  

słówka poprzez różne formy zabawy. 

Zestaw zawiera 54 elementów (27 par puzzli) oraz instrukcję z propozycjami gier. 

Wiek: 3+  

 
 - Zwierzęta i ich młode - puzzle edukacyjne      29,50 zł. 

Doskonała edukacyjna pomoc o wyraźnych motywach dla najmłodszych, pobudzająca u  

dzieci zdolności manualne i kreatywność. Zestaw składający się z 24 par obrazków  

(zwierzę i jego młode) oraz 30-elementowej układanki przedstawiającej wiejską zagrodę.  

Zestaw znakomity również jako pomoc logopedyczna do ćwiczenia różnych głosek.  

Układając kolejne elementy dziecko może odnajdywać wyrazy z głoskami a potem: 

-układać z tymi wyrazami proste i złożone zdania 

-nazywać części mowy 

-tworzyć opowiadania lub tłumaczyć wyrazy na język obcy. 

 
  -  Życie w lesie. Memo         58,59 zł.  
Wyjątkowo ładnie wykonana gra memo składająca się z 32 części. 

Całość zapakowana jest w drewnianą skrzyneczkę. 

Na drewnianych kafelkach (5 x 5 cm) widnieją obrazki realistycznie przedstawiające  

roślinność i zwierzęta leśne. Dzieci poznają różne gatunki zamieszkujące lasy: kwiaty,  

sosnę i jej owoce, kasztanowiec, dąb z żołędziami, jeżyny, owoce dzikiej róży, muchomora,  

poziomki, a także przyjaciół leśnych takich jak wiewiórka, dzik, sowa, borsuk, dzięcioł,  

sarna, lis, miś. Zabawa polega na odnalezieniu dwóch pasujących do siebie elementów.  

Odgrywa znaczącą rolę edukacyjną, rozwija pamięć, wyobraźnię, spostrzegawczość,  

umiejętność koncentracji. 

Wiek: 3+ 

 

 
 

 
 

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   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  
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- Puzzle okrągłe ze zwierzętami        25,50 zł.  

Opis: 

Drewniane puzzle, bardzo ładnie wykonane.  

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat. 

 
  - Kula ziemska. Puzzle dwustronne       32,90 zł.  

Okrągłe puzzle wykonane ze sklejki obklejonej dwustronnie naklejką. 

Zdjęcie przedstawia obrazki, które powstają po złożeniu puzzli z obu stron. 

Puzzle składają się z 57 elementów. 

Puzzle polecane są dla dzieci powyżej 6 lat 

 
 - Moje pierwsze domino         67,65 zł. 

Drewniane domino składające się z 28 elementów. Zabawa polega na  

układaniu ciągu obrazków przez dopasowywanie ich do siebie. 

Całość jest bardzo estetycznie wykonana i zapakowane jest w kolorowy kartonik. 

Gra dla 2-4 osób. 

Wiek: 2+ 

 
 - Przeciwieństwa. Domino         21,90 zł. 

Domino dla dzieci czytających lub nieczytających, którym pomogą dorośli. 

Zadaniem graczy jest łączenie odpowiednich elementów domina poprzez kojarzenie  

przeciwieństw. Dokładając swój kafelek dziecko wypowiada też przymiotnik i określa  

czego on dotyczy. Domino składa się z 19 par przeciwieństw oraz pola "start" i "meta". 

W zestawie 20 kafelków o wymiarach 10,5 x 5,5 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  

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

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  
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 - Memo logopedyczne obrazkowe p-b, pi-bi      43,00 zł. 

Memo obrazkowe przeznaczone do ćwiczenia opozycji głosek p-b, pi-bi.  

Zawiera 15 par obrazków i 15 par podpisów o wymiarach 5,5 x 6 cm. Znajdź pary obrazków  

a następnie nazwij każdy odkryty obrazek i przeczytaj wyrazy akcentując ćwiczone głoski.  

 
- Memo logopedyczne wyrazowo-obrazkowe dr-tr     31,90 zł. 

Memo wyrazowo-obrazkowe przeznaczone do ćwiczenia opozycji głosek dr-tr.  

Zawiera 10 par obrazków i 10 par podpisów o wymiarach 5,5 x 6 cm.  

Znajdź pary: obrazki, wyrazy, obrazek-wyraz. 

Następnie nazwij każdy odkryty obrazek i przeczytaj wyrazy akcentując ćwiczone głoski.  

 
 - Memo logopedyczne wyrazowo-obrazkowe k-g      31,90 zł. 

Memo wyrazowo-obrazkowe przeznaczone do ćwiczenia opozycji głosek k-g .  

Zawiera 10 par obrazków i 10 par podpisów o wymiarach 5,5 x 6 cm.  

Znajdź pary: obrazki, wyrazy, obrazek-wyraz. 

Następnie nazwij każdy odkryty obrazek i przeczytaj wyrazy akcentując ćwiczone głoski.  

 
 - Memo logopedyczne wyrazowo-obrazkowe pr-br     31,90 zł. 

 Memo wyrazowo-obrazkowe przeznaczone do ćwiczenia opozycji głosek pr-br .  

Zawiera 10 par obrazków i 10 par podpisów o wymiarach 5,5 x 6 cm.  

Znajdź pary: obrazki, wyrazy, obrazek-wyraz. 

Następnie nazwij każdy odkryty obrazek i przeczytaj wyrazy akcentując ćwiczone głoski.  

 
 - Memo logopedyczne wyrazowo-obrazkowe s-sz     31,90 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   
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Memo wyrazowo-obrazkowe przeznaczone do ćwiczenia opozycji  

głosek s-sz. Zawiera 10 par obrazków i 10 par podpisów o wymiarach 5,5 x 6 cm.  

Znajdź pary: obrazki, wyrazy, obrazek-wyraz. 

Następnie nazwij każdy odkryty obrazek i przeczytaj wyrazy akcentując  

ćwiczone głoski. 

 
  - Domino sylabowe          13,20 zł.  
Zestaw zawiera 25 tekturowych kafelków o wym. 11 x 6 cm z sylabami do układania  

Wyrazów dwu- i trzy- sylabowych (np.: wa-da, sa-la, ma-pa, pa-ra-da...). 

Całość zapakowana w poręczne kwadratowe pudełko. 
 

 
 - Domino logopedyczne obrazkowe T-D       18,15 zł. 

 - Domino logopedyczne obrazkowe Z-Ż(RZ)      18,15 zł. 

 - Domino logopedyczne obrazkowe P-B, PI-BI      23,10 zł. 

  - Domino logopedyczne obrazkowe W-F, WI-FI      23,10 zł. 

Domino logopedyczne dla najmłodszych dzieci. 

Zadaniem graczy jest łączenie odpowiednich elementów domina poprzez wyszukiwane  

obrazków, w których występują głoski z danego zestawu domino w nagłosie lub śródgłosie.  

Dokładając swój kafelek dziecko wypowiada też wyraz, ćwicząc jego poprawną wymowę.  

W zestawie 20 kafelków o wymiarach 10,5 x 5,5 cm. 

Całość zapakowana w praktyczne kwadratowe pudełko. 

 
 - Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe C-CZ     18,15 zł. 

 - Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe C-DZ     18,15 zł. 

 - Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe CZ-DŻ     18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe DR-TR     18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe K-G     18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe R     18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe R-L     18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe Ś(SI)-Ź(ZI)    18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe S-C     18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe S-SZ     18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe SZ, CZ, SZCZ    18,15 zł. 

- Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe SZ-Ż(RZ)    18,15 zł. 

Domino logopedyczne dla dzieci czytających. Zadaniem graczy jest łączenie odpowiednich  

elementów domina poprzez kojarzenie obrazka z wyrazem. Dokładając swój kafelek dziecko  

wypowiada też wyraz, ćwicząc jego poprawną wymowę.  

W zestawie 20 kafelków o wymiarach 10,5 x 5,5 cm.  

Całość zapakowana w praktyczne kwadratowe pudełko.  
 

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   
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 - Domino logopedyczne wyrazowo - obrazkowe. Wyrazy 1,2,3 sylabowe  18,15 zł. 

Domino logopedyczne dla dzieci czytających. 

Zadaniem graczy jest łączenie odpowiednich elementów domina poprzez  

kojarzenie obrazka z wyrazem. Dokładając swój kafelek dziecko wypowiada  

też wyraz, ćwicząc jego poprawną wymowę.  

Materiał w układance dobrany jest pod kątem utrwalania artykulacji różnych głosek.  

Ponadto gra kształci słuch fonemowy (umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów)  

oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową i koncentrację słuchową - umiejętności  

bardzo ważne w nauce czytania i pisania. 

W zestawie 20 kafelków o wymiarach 10,5 x 5,5 cm. 

Całość zapakowana w praktyczne kwadratowe pudełko. 

 

 

 

PLANSZE MAGNETYCZNE (k):  
 

 - Duża plansza magnetyczna – labirynt     215,00 zł. 

Plansza wyróżnia się wielkością i interesującymi grafomotorycznymi zadaniami. Dołączone  

karty zadaniowe mieszczą się w praktyczny sposób na spodniej części planszy. Karty zadaniowe 

umożliwiają pokierowanie czynnością dziecka bez bezpośredniego udziału nauczyciela.  

Wykonując zadanie z karty dziecko nie tylko pracuje ręką, lecz także głową. 

Zawartość: plansza 35,5 cm x 37,5 cm - 6 kart zadaniowych 

  - Duża plansza magnetyczna – cyfry     215,00 zł. 
 

 

 - Duża plansza magnetyczna – szlaczki     215,00 zł. 

- Duża plansza magnetyczna – obrazki     215,00 zł. 

 

 

 

 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 16 z 32 

 

 

 

KLOCKI (k): 
 

Klocki konstrukcyjne: 
 

 - Ażurowe figury - 400 sztuk      266,00 zł.  

Dzieci mogą tworzyć i tworzyć różnorodne trójwymiarowe konstrukcje. Komplet zawiera  

400 klocków w sześciu tęczowych kształtach. Każdy klocek posiada piękną ażurową strukturę  

oraz nacięcia na bokach lub obwodzie. Dzieci łączą klocki wtykając je w siebie pod kątem 90 st. 

Doskonała zabawa, pobudzona fantazja i... zaskakujące efekty. 

Od 3 lat 

Zawartość: 400 klocków z twardego, niełamliwego tworzywa - w 6 tęczowych kolorach - w 6  

kształtach: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, owal, pięciokąt - kwadrat o boku 5 cm - zamykane  

pudełko. 

 - Chwytne beczułki - 60 elementów       84,00 zł.  

Elementy wykonane z elastycznego, miłego w dotyku tworzywa. Powierzchnia klocków jest 

mniej gładka od plastiku, dlatego też ułatwia chwytanie i manipulowanie przez dziecko.  

Niespotykany kształt klocka posiada poziome, głębokie nacięcia do precyzyjnego łącznia,  

a także otwory i wypustki do łatwiejszego spinania w łańcuch. 

Od 3 lat 

Zawartość: 60 klocków z miękkiego tworzywa (wym. 3,5 x 3,5 cm) w 4 kolorach - wiaderko. 

 

 - Chwytne kwiatki - 80 elementów        81,00 zł. 

Elementy wykonane z elastycznego, miłego w dotyku tworzywa. Powierzchnia klocków jest  

mniej gładka od plastiku, dlatego też ułatwia chwytanie i manipulowanie przez dziecko.  

Wtykając klocki dzieci doskonalą małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową. 

Od 3 lat 

Zawartość: 80 klocków z miękkiego tworzywa (wym. 4 x 1,5 cm) w 4 kolorach - wiaderko. 

 - Florina - duży zestaw 1200 szt.      111,00 zł.  
Kolorowa zabawa w komponowanie kwiatów, bukietów i nie tylko... Nieograniczone wprost 

możliwości tworzenia dla fantazji dziecka. Dajmy im 4 rodzaje elementów: rozety kwiatowe, 

łodygi, listki i środki kwiatków – a pokażą co z nich można stworzyć! 

 - Florina - mały zestaw 200 szt.        31,00 zł.  
Mały zestaw 4 kształtów daje dziecięcej fantazji nieograniczone możliwości tworzenia.  

Kolorowa zabawa w komponowanie kwiatów, bukietów i nie tylko... A wszystko za pomocą  

4 rodzajów elementów: rozety kwiatowe, łodygi, listki i środki kwiatków. Zachęcamy rodziców  

i nauczycieli do budowania własnych kompozycji! 

Łączenie elementów w całość to nie tylko wspaniały trening twórczości, ale wspaniałe ćwiczenie  
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dla rąk dziecka. Doskonali koordynację wzrokowo-ruchową oraz usprawnia mięśnie ręki i palców. 

Budowanie kompozycji wspaniale rozwija zdolność koncentracji uwagi.  

Wszystkie elementy wykonane są z trwałego, elastycznego tworzywa. Florina to wiele lat mądrej  

zabawy! 

  zestaw 200 elementów 

  występują w 4 kształtach i 8 kolorach 

  opakowanie: pudełeczko z tworzywa 

 - Geoklocki z przyssawkami      178,00 zł.  

Zupełnie nowa forma budowania w przestrzeni. Każdy klocek posiada 12 ścianek a na jednej  

z nich przyssawkę, dzięki której klocki łączymy ze sobą. Bardzo łatwy i stabilny sposób tworzenia 

różnorodnych konstrukcji. Zabawa doskonali małą motorykę oraz ćwiczy mięśnie małych dłoni. 

Od 3 lat 

Zawartość: 25 klocków 12-ściennych z mocnego tworzywa - każdy klocek zaopatrzony  

w przyssawkę - w 5 żywych kolorach - średnica 8 cm 

- Klocki Blocks Super zestaw city      153,00 zł. 

Doskonałe rozszerzenie do popularnych klocków BLOCKS SUPER. Bezpieczne klocki  

zaprojektowane tak, aby można było łączyć je na różne sposoby i tworzyć aranżacje do  

interesującej zabawy. Zaprojektowane z myślą o najmłodszych dzieciach klocki posiadają  

zaokrąglone narożniki i bezpieczne, trwale mocowane kółka. Załączone kolorowe instrukcje  

będą doskonałą inspiracją dla młodych budowniczych. Duże klocki idealnie nadają się dla  

małych dzieci i dzieci u których występują zaburzenia koordynacji motorycznej. - elastyczne  

tworzywo (nie pęka)- bezpieczne wykończenie (zaokrąglone krawędzie)- żywe kolory- kółka  

i figurki- elementy do zabaw tematycznych 

Wiek: 18 m-cy - 5 lat 

Zawartość: 55 klocków - 3 auta - 4 figurki - kolorowa instrukcja – kartonik 

   - Klocki Blocks Super zestaw track    169,00 zł. 

Doskonałe rozszerzenie do popularnych klocków BLOCKS SUPER. Bezpieczne klocki  

zaprojektowane tak, aby można było łączyć je na różne sposoby i tworzyć aranżacje do 

 interesującej zabawy. Zaprojektowane z myślą o najmłodszych dzieciach klocki posiadają  

zaokrąglone narożniki i bezpieczne, trwale mocowane kółka. Załączone kolorowe instrukcje  

będą doskonałą inspiracją dla młodych budowniczych. Duże klocki idealnie nadają się dla  

małych dzieci i dzieci, u których występują zaburzenia koordynacji motorycznej. - elastyczne  

tworzywo (nie pęka)- bezpieczne wykończenie (zaokrąglone krawędzie)- żywe kolory- kółka  

i figurki- elementy do zabaw tematycznych 

Wiek: 18 m-cy - 5 lat 

Zawartość: 57 klocków - 2 auta - 2 figurki - kolorowa instrukcja - kartonik - wym. po złożeniu  

90 x 72 cm 
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 - Klocki Blocks Super 96 szt.     209,00 zł. 

Zaprojektowane z myślą o najmłodszych dzieciach klocki posiadają zaokrąglone narożniki i  

bezpieczne, trwale mocowane kółka. Atutem zestawów są żywe kolory, zabawne figurki oraz  

sześć różnych kształtów klocków. Załączone kolorowe instrukcje będą doskonałą inspiracją  

dla młodych budowniczych. Duże klocki idealnie nadają się dla małych dzieci i dzieci, u  

których występują zaburzenia koordynacji motorycznej. - elastyczne tworzywo (nie pęka) 

- bezpieczne wykończenie (zaokrąglone krawędzie)- żywe kolory- kółka i figurki 

Wiek: od 18 miesięcy do 5 lat 

Zawartość: 96 klocków - wym. największego 18 x 6 cm - kolorowa instrukcja - zamykane pudełko. 

 - Klocki CLICS - RollerBox 600      329,00 zł.  

Oryginalne klocki CLICS ucieszą zarówno młodsze, jak i starsze dzieci. Wykonane  

z wysokiej jakości tworzywa klocki łączą się łatwo. Dziecięca wyobraźnia wyczaruje  

z tych prostych w formie elementów niezliczone konstrukcje. Dodatkowe akcesoria  

umożliwiają zabawę tematyczną.  

Klocki CLICS doskonalą małą motorykę dzieci, rozwijają wyobraźnię i intuicję  

przestrzenną a także pozwalają na swobodne tworzenie. 

Zawartość: 518 klocków CLICS - 82 akcesoria (koła, osie, klocki z nadrukiem etc.)  

- instrukcja budowy - zamykane pudełko na kółkach. 

 - Klocki CLICS - RollerBox 800      399,00 zł.  

Oryginalne klocki CLICS ucieszą zarówno młodsze, jak i starsze dzieci. Wykonane  

z wysokiej jakości tworzywa klocki łączą się łatwo. Dziecięca wyobraźnia wyczaruje  

z tych prostych w formie elementów niezliczone konstrukcje. Dodatkowe akcesoria  

umożliwiają zabawę tematyczną.  

Klocki CLICS doskonalą małą motorykę dzieci, rozwijają wyobraźnię i intuicję przestrzenną  

a także pozwalają na swobodne tworzenie. 

Zawartość: 676 klocków CLICS - 124 akcesoria (koła, osie, klocki z nadrukiem etc.)  

15 planów budowy - zamykane pudełko na kółkach. 

 - Klocki przestrzenne Geo – zestaw klasowy    375,00 zł.  

System klocków geometrycznych GEO to marzenie każdego nauczyciela matematyki.  

W zestawie znajdziemy elementy w formie siedmiu różnych figur geometrycznych o długości  

boków 7 - 10 cm. Klocki łączymy ze sobą w prosty sposób na kliknięcie, a złączenie jest  

ruchome jak zawias (kąt obrotu do 270 stopni). Każda figura posiada otwór, co ułatwia rozkładanie,  

a także umożliwia odrysowywanie. Za pomocą klocków uczniowie mogą zbudować wiekszość 

najważniejszych brył przestrzennych. Po rozłożeniu bryły można sprawdzić, jak wygląda jej siatka.  

System Geo oferuje 7 różnych kształtów. Każdy klocek posiada otwór - z jednej strony ułatwia to 

składanie i rozkładanie, a z drugiej dodatkowo podkreśla kształt figury. Bezpieczne i trwałe. 

Zawartość: 
 28 trójkątów równobocznych 
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 14 trójkątów prostokątnych równoramiennych 

 28 trójkątów równoramiennych 

 84 kwadraty 

 28 prostokątów  

 8 pięciokątów  

 8 sześciokątów 

 łącznie 198 elementów w 4 kolorach 

 zamykane pudełko 

 - Klocki JEŻYKI - 180 elementów      129,00 zł.  

Dzieci bardzo lubią klocki JEŻYKI za łatwość budowania i nieograniczone możliwości  

tworzenia wedle ich fantazji. Elementy można łatwo złożyć i rozłożyć, a mimo to stworzone  

konstrukcje są stabilne. Łączenie klocków możliwe jest we wszystkich kierunkach.  

Od 3 lat 

Zawartość: 180 elementów - mocne tworzywo - 4 kolory - w pudełku 

 - Klocki JEŻYKI - 500 elementów      321,00 zł.  

Dzieci bardzo lubią klocki JEŻYKI za łatwość budowania i nieograniczone możliwości  

tworzenia wedle ich fantazji. Elementy można łatwo złożyć i rozłożyć, a mimo to stworzone  

konstrukcje są stabilne. Łączenie klocków możliwe jest we wszystkich kierunkach.  

Od 3 lat 

Zawartość: 500 elementów - mocne tworzywo - 4 kolory - w pudełku 

 

 - Klocki KIM BUNI - 72 sztuk w pudełku        90,00 zł.  

Duże klocki o atrakcyjnym kształcie przeznaczone są głównie dla młodszych dzieci. Można je  

łączyć na wiele sposobów, za każdym razem tworząc ciekawe budowle. Klocki wykonane są  

z mocnego tworzywa w żywych barwach. 

 - Klocki konstrukcyjne - duży zestaw, 480 elementów   169,00 zł.  
Niezliczone budowle, postacie, przedmioty, a nawet pojazdy - fantazja dziecka nie ma granic. 

Klocki umożliwiają zarówno tworzenie konstrukcji przestrzennych, jak i płaskich mozaik lub 

ornamentów. 

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
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 - Megaklocki konstrukcyjne      533,00 zł. 
Klocki wykonane są dwóch uniwersalnych kształtach, które łatwo można łączyć ze sobą  

tworząc konstrukcje przestrzenne lub płaskie mozaiki. Atutem tego zestawu są piękne, świeże  

kolory i miła w dotyku, bezpieczna pianka.  

  bezpieczna, trwała pianka 

  duże elementy 

  świeże kolory 

Wiek: od 2 lat 

Zawartość: 40 klocków dużych (wym. 21 x 12 cm) - 20 klocków małych (wym. 9 x 12 cm) - 

klocki wykonane z trwałej, gęstej pianki w 4 kolorach 

       - Klocki Kostka - 170 szt.         137,00 zł.  
Duże i lekkie klocki konstrukcyjne, mają różnorodne kształty i są płaskie. Elementy łatwo  

łączą się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni, co zachęca dzieci do dalszej zabawy.  

Doskonałe również dla małych dzieci, dla których budowanie to wspaniała okazja do ćwiczenia  

sprawności rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Starsze dzieci wykorzystują klocki do zabaw 

tematycznych, tworząc konstrukcje podyktowane ich fantazją. 

   - Klocki Kostka - 48 szt.         36,00 zł.  

Duże i lekkie klocki konstrukcyjne, mają różnorodne kształty i są płaskie. Elementy łatwo łączą  

się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni, co zachęca dzieci do dalszej zabawy. Doskonałe  

również dla małych dzieci, dla których budowanie to wspaniała okazja do ćwiczenia sprawności  

rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Starsze dzieci wykorzystują klocki do zabaw tematycznych,  

tworząc konstrukcje podyktowane ich fantazją. 

    - Klocki Kostka - podstawa konstrukcyjna - 4 szt.     48,00 zł.  
Podstawy ułatwiają budowanie dużych konstrukcji. Pasują do wszystkich klocków z serii 

KOSTKA. W komplecie znajdują się 4 podstawy w czterech kolorach. Każda podstawa ma 

wymiar 36 x 36 x 1,5 cm 

 - Klocki Kostka - safari 100 szt.        74,00 zł.  

Duże i lekkie klocki konstrukcyjne, mają różnorodne kształty i są płaskie. Elementy łatwo łączą  

się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni, co zachęca dzieci do dalszej zabawy. Doskonałe  

również dla małych dzieci, dla których budowanie to wspaniała okazja do ćwiczenia sprawności  

rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Starsze dzieci wykorzystują klocki do zabaw tematycznych, 

tworząc konstrukcje podyktowane ich fantazją. 
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 - Klocki Kostka - safari 200 szt.      159,00 zł.  
Duże i lekkie klocki konstrukcyjne, mają różnorodne kształty i są płaskie. Elementy łatwo  

łączą się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni, co zachęca dzieci do dalszej zabawy.  

Doskonałe również dla małych dzieci, dla których budowanie to wspaniała okazja do ćwiczenia  

sprawności rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Starsze dzieci wykorzystują klocki do zabaw 

tematycznych, tworząc konstrukcje podyktowane ich fantazją.  

Klocki dostępne są w dwóch wersjach: 

  Kostka - w zestawach występują tylko kwadratowe kostki (pełne lub z otworami) 

  Kostka Safari - zestaw rozszerzony o nowe elementy, w tym koła i figurki zwierząt 

 - Klocki Kostka - Wiejska zagroda - 240 sztuk, karton   188,00 zł.  
Duże i lekkie klocki konstrukcyjne, mają różnorodne kształty i są płaskie. Elementy łatwo  

łączą się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni, co zachęca dzieci do dalszej zabawy.  

Doskonałe również dla małych dzieci, dla których budowanie to wspaniała okazja do ćwiczenia  

sprawności rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Starsze dzieci wykorzystują klocki do zabaw 

tematycznych, tworząc konstrukcje podyktowane ich fantazją. 

 - Klocki Kostka - Most z wiatrakami 245 sztuk    183,00 zł. 

Duże i lekkie klocki konstrukcyjne, mają różnorodne kształty i są płaskie. Elementy łatwo łączą  

się ze sobą na płaszczyznie i w przestrzeni, co zachęca dzieci do dalszej zabawy. Doskonałe  

również dla małych dzieci, dla których budowanie to wspaniała okazja do ćwiczenia sprawności  

rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Starsze dzieci wykorzystują klocki do zabaw tematycznych, 

tworząc konstrukcje podyktowane ich fantazją. 

Zawartość: 245 elementów - zamykane pudełko z tworzywa 

 - Klocki Kostka - Świat robotów - 252 sztuki, pudełko   188,00 zł.  

Duże i lekkie klocki konstrukcyjne, mają różnorodne kształty i są płaskie. Elementy łatwo  

łączą się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni, co zachęca dzieci do dalszej zabawy.  

Doskonałe również dla małych dzieci, dla których budowanie to wspaniała okazja do ćwiczenia  

sprawności rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Starsze dzieci wykorzystują klocki do zabaw 

tematycznych, tworząc konstrukcje podyktowane ich fantazją. 

 - Klocki MECANIKO - 191 sztuk w pudełku    129,00 zł.  
Prawdziwa gratka dla młodych konstruktorów. Listewki i kształty specjalne (trójkąty, prostokąty  

i koła) można skręcać ze sobą, tworząc dowolne maszyny lub pojazdy. 

 

 

 

 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 22 z 32 

 

 

 

 - Klocki MECATECH       191,00 zł. 

Twórcza zabawa konstrukcyjna o wielu możliwościach. Na szczególne podkreślenie zasługuje  

jakość elementów, które łatwo i stabilnie można łączyć ze sobą. Dzieciom spodobają się również 

duże obrazkowe instrukcje, pokazujące krok po kroku składanie konkretnego modelu.  

- atrakcyjna kolorystyka 

-  elastyczne klocki wysokiej jakości 

- obrazkowa instrukcja krok po kroku 

Wiek: 4-9 lat 

Zawartość: 106 elementów konstrukcyjnych o dł. 2-16 cm (5 rodzajów śrub, 3 rodzaje nakrętek,  

śrubokręt, klucz, kółka, bloczki oraz inne złączki) - 6 kart zadaniowych o wym. 21 x 21 cm (skuter,  

2 roboty, wyścigówka, dźwig, spychacz) 

 

 - Klocki SOFT - duży zestaw, 102 elementów    255,00 zł.  

Miękkie klocki SOFT w pięknych pastelowych barwach są przeznaczone zwłaszcza dla  

najmłodszych dzieci. Niezwykle łatwo jest wpiąć koła w podwozie i wyczarować pojazd. Teraz 

wystarczy złączyć pojazdy w szereg, zamocować kierowcę i bagaż, aby ruszyć w drogę przez  

przez salę lub pokój. 

 

 - Klocki SOFT zwierzątka 40 elementów       90,00 zł.  

Miękkie klocki SOFT w pięknych pastelowych barwach są przeznaczone zwłaszcza dla  

najmłodszych dzieci. Niezwykle łatwo jest wpiąć koła w podwozie i wyczarować pojazd. 

Teraz wystarczy złączyć pojazdy w szereg, zamocować kierowcę i bagaż, aby ruszyć  

w drogę przez salę lub pokój.  

Klocki SOFT wprowadzają dzieci w świat pierwszych, udanych konstrukcji oraz ułatwiają  

interakcję z rówieśnikami. Dzięki tematycznemu charakterowi sięgają po nie także starsze  

przedszkolaki, a zwłaszcza dziewczynki. 

 - Koła zębate - małpki w dżungli      199,00 zł.  
Elementy kolorowej dżungli - małpki i palmy - jeszcze bardziej pobudzą dziecięcą fantazję do 

tworzenia. Zestaw zawiera 136 elementów (podstawy, koła zębate, trzpienie, łączniki, korbki, 

małpki i palmy). 

 - Młody inżynier - klocki - 79 elementów w pudełku   239,00 zł.  
Dzieci lubią klocki, które łączą się ze sobą łatwo, zachowują stabilność a potem można je bez  

trudu rozłączyć. Klocki, które szybko zamienią się w konstrukcję podyktowaną przez młodą  

i niczym nieskrępowaną wyobraźnię. Klocki z serii "Młody inżynier" z pewnością spełniają  

te dziecięce oczekiwania. Elementy podstawowe mają różnorodne kształty o wszechstronnym 

zastosowaniu  

- płytki z otworami i bolce. Całość uzupełniają praktyczne duże śruby i nakrętki. Klocki  

wykonane są z trwałego tworzywa, które zachowuje ładny wygląd mimo upływu lat. 
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 - Młody inżynier - klocki i koła zębate – 62 elementy w pudełku 239,00 zł.  

Dzieci lubią klocki, które łączą się ze sobą łatwo, zachowują stabilność a potem można  

je bez trudu rozłączyć. Klocki, które szybko zamienią się w konstrukcję podyktowaną przez  

młodą i niczym nieskrępowaną wyobraźnię. Klocki z serii "Młody inżynier" z pewnością  

spełniają te dziecięce oczekiwania. Elementy podstawowe mają różnorodne kształty  

o wszechstronnym zastosowaniu - płytki z otworami i bolce. Całość uzupełniają praktyczne  

duże śruby i nakrętki. Klocki wykonane są z trwałego tworzywa, które zachowuje ładny  

wygląd mimo upływu lat.  

W zestawie występują koła zębate różnej średnicy, co zwiększa możliwości konstrukcyjne i pole 

doświadczeń dla młodych architektów. 

 

 - Siateczki - duży zestaw, 1000 sztuk z instrukcją   109,00 zł.  

Siateczki - znane jeszcze wielu z nas z własnego dzieciństwa. Ażurowy, niezwykle elastyczny 

elementy w pięciu żywych kolorach lub w wersji fluorescencyjnej można łączyć na rogach w 

najróżniejszych kombinacjach. Fantazja dziecka stworzy z tego prostego materiału niezliczone 

piękne konstrukcje: biżuterię, zwierzęta, pojazdy, budowle. 

 

Klocki duże: 

 - Kartonowe klocki Mix - 52 sztuki     263,00 zł.  
Klocki kartonowe to prawdziwa gratka dla pomysłowych budowniczych. Atutem kompletu są 

trzy proporcjonalne wymiary, mocny karton i nadruk przypominający wyglądem prawdziwą 

cegłę. Klocki można wykorzystać także w zabawach matematycznych (liczenie, mierzenie 

długości, porównywanie) i ruchowych (tory przeszkód, sztafety).Od 18 miesięcyZawartość: 

52 kartonowe klocki - wytrzymałość do 50 kg 

 - Klocki maxi - podwójne - 100 szt.     415,00 zł.  

Bardzo duże i estetycznie wykonane klocki pozwalają szybko tworzyć duże konstrukcje. 

Praktycznym atutem klocków są ich wysokie wypustki (3,5 - 4 cm). Dzięki nim dziecko może 

składać klocki w łatwy sposób, a konstrukcja zachowuje stabilność nawet wtedy, gdy 

zaczepiamy tylko kilka wypustek.  

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
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   - Klocki maxi – pojedyncze - 100 szt.      341,00 zł.  

Bardzo duże i estetycznie wykonane klocki pozwalają szybko tworzyć duże konstrukcje.  

Praktycznym atutem klocków są ich wysokie wypustki (3,5 - 4 cm). Dzięki nim dziecko  

może składać klocki w łatwy sposób, a konstrukcja zachowuje stabilność nawet wtedy,  

gdy zaczepiamy tylko kilka wypustek.  

Klocki w zestawie sortowane są równo w 5 kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym  

i białym. 

 - Rondino - zestaw duży w kartonie, 172 klocki    625,00 zł.  

Klocki Rondino zostały zaprojektowane z myślą o małych dzieciach i przedszkolakach. Duże 

elementy możemy złączać w linii prostej, jak i pod dowolnym kątem - gdyż mają one kształt 

kopuł jedno-, dwu- lub trójczęściowych. Także po złączeniu możemy przekręcać nasze klocki  

w dowolnych kierunkach, zmieniając kształt konstrukcji. Dzieci mogą tworzyć oryginalne, 

duże budowle dyktowane ich własną fantazją - murki, domy, drzewa, zamki. Nawet duże 

kompozycje zachowują stabilność i mogą być przenoszone w inne miejsce. 

 

 - Rondino - zestaw startowy, 90 sztuk     332,00 zł.  

Klocki Rondino zostały zaprojektowane z myślą o małych dzieciach i przedszkolakach.  

Duże elementy możemy złączać w linii prostej, jak i pod dowolnym kątem - gdyż mają one  

kształt kopuł jedno-, dwu- lub trójczęściowych. Także po złączeniu możemy przekręcać nasze  

klocki w dowolnych kierunkach, zmieniając kształt konstrukcji. Dzieci mogą tworzyć oryginalne,  

duże budowle dyktowane ich własną fantazją - murki, domy, drzewa, zamki. Nawet duże  

kompozycje zachowują stabilność i mogą być przenoszone w inne miejsce.  

Nawet roczne dzieci są w stanie łączyć klocki Rondino. Klocki wykonane są z elastycznego  

tworzywa wysokiej jakości. 

 

Klocki Lego: 

 - Klocki Poly-M GeoBloc - Technic – 185 elementów  269,00 zł.  
Klocki Poly-M serii GeoBloc to klocki o jeszcze bardziej geometrycznie dopasowanych  

kształtach, by umożliwiać tworzenie bardziej zaawansowanych, technicznie zorientowanych  

konstrukcji. 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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 - Klocki Poly-M Basic - Starter - 150 elementów    209,00 zł. 

Klocki Poly-M serii Basic przeznaczone są głównie dla przedszkolaków: mniejsze elementy,  

łatwe w łączeniu, twardze i bardziej gładkie tworzywo (aby łączenie było wygodne, ale aby  

rozwijało efektywne umiejętności motoryczne dziecka). 

 - Klocki Poly-M Twini - 118 klocków     218,00 zł. 

Klocki Poly-M serii Twini zaprojektowane są dla najmłodszych budowniczych: duże elementy,  

bardzo łatwe w łączeniu, elastyczne lecz nieco szorstkie tworzywo (większa przyczepność do  

dłoni dziecka. 

 - Klocki Poly-M Dynamico - Mechanix - 175 elementów  269,00 zł. 
Klocki Poly-M serii Dynamico zawierają dodatkowo koła zębate, tuleje, haki i inne elementy  

pozwalające poznawać techniczne i ruchome konstrukcje. Dzieci w zabawie poznają podstawowe  

zasady mechaniki. Wiek: 5-10 lat. 

Zawartość: 175 klocków - kartonowa sceneria i dodatki – instrukcja nr 6 - plastikowe pudełko  

z pokrywką w formie płytki do budowania (wym. 38 x 28 x 19 cm). 

 - Klocki Poly-M Dynamico-Action – 275 elementów   449,00 zł. 

Klocki Poly-M serii Dynamico zawierają dodatkowo koła zębate, tuleje, haki i inne elementy  

pozwalające poznawać techniczne i ruchome konstrukcje. Dzieci w zabawie poznają podstawowe  

zasady mechaniki. Wiek: 5-10 lat  

Zawartość: 275 klocków - kartonowa sceneria i dodatki - instrukcja nr 5 i nr 6 - plastikowe  

pudełko z pokrywką w formie płytki do budowania (wym. 38 x 28 x 27 cm). 

 - Klocki Poly-M GeoBloc - Activity - 266 elementów  499,00 zł. 

Klocki Poly-M serii GeoBloc to klocki o jeszcze bardziej geometrycznie dopasowanych  

kształtach, by umożliwiać tworzenie bardziej zaawansowanych, technicznie zorientowanych  

konstrukcji. Wiek: 4-8 lat 

Zawartość: 266 klocków - kartonowa sceneria i dodatki - 8 kart pracy (18 modeli na 3 poziomach 

trudności) - plastikowe pudełko z pokrywką w formie płytki do budowania (wym. 38 x 28 x 27 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  

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

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

 - Klocki baryczne        115,00 zł. 

Każda para klocków waży tyle samo, a zadaniem dziecka jest odszukać odpowiednie klocki  

i dobrać je w pary. Można również jeden komplet szeregować od najlżejszego do najcięższego  

lub odwrotnie. Jedna ścianka zawiera nadruk kolorowych torebek, co umożliwia sprawdzenie  

poprawności dopasowania w pary (ten sam kolor).Wiek: od 3 lat 

Zawartość: 6 par drewnianych klocków (różny ciężar) - wym. 6 x 5 cm 

 - Cubo – klocki drewniane 1,2 cm – 150szt.      69,00 zł. 

Cubo składa się z 150 drewnianych sześcianów. Klocki można wykorzystać jako liczmany  

do przeliczania lub jako kostki do przestrzennych zabaw tematycznych. 

 - Zestaw Cubo – klocki z kompletem kart aktywności   175,00 zł. 

Zestaw Cubo składa się z 150 drewnianych sześcianów oraz 5 serii kart o rosnącym stopniu  

trudności. Zadania na kartach polegają na odwzorowaniu przestrzennej konstrukcji za pomocą  

sześcianów. Po ułożeniu dziecko może sprawdzić poprawność ułożenia - na odwrocie znajduje  

się informacja o tym, ile sześcianów powinno leżeć na każdym polu. 

Liczba kloców użytych w zadaniu wynosi do 8 do 33 klocków 

Wiek: 7-11 lat 

 - Klocki duże – istota systemu dziesiętnego      89,00 zł. 

Duży materiał do wykorzystania przez nauczyciela w czasie demonstracji lub przez uczniów  

w pracy grupowej. Hierarchia klocków ukazuje związki pomiędzy kolejnymi rzędami systemu  

dziesiętnego: jedność - dziesiątka - setka. Na konkretnym materiale można wytłumaczyć uczniom  

zamianę jedności na dziesiątki i dziesiątek na setki. Przykłady arytmetyczne dobrane odpowiednio  

do liczby klocków mogą także pokazać przekroczenie progu dziesiątki i setki  

w dodawaniu i odejmowaniu. 

Zawartość: 111 elementów drewnianych: 1 setka (20 x 20 x 2 cm), 10 dziesiątek (20 x 2 x 2 cm),  

100 jedności (2 x 2 x 2 cm). 

 - Klocki drewniane dziesiętne – 1000 jedności    95,00 zł. 

Komplety dodatkowych klocków drewnianych grupowanych według danej dziesiątkowej są  

doskonałym uzupełnieniem do zestawu startowego. Z powodzeniem można ja  

wykorzystać także do stworzenia własnych zestawów. Na przykład: klocki w zakresie 100 – 

wtedy wystarczy zakupić jedności i dziesiątki. Klocki jedności mogą służyć jako drobne  

liczmany, za czym przemawia atrakcyjna cena za zestaw 1000 sztuk.  

Zawartość: 1000 jedności (1 x 1 x 1 cm) 
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 - Klocki drewniane dziesiętne – zestaw startowy    139,00 zł. 

Drewniany odpowiednik kolorowego materiału do poznania systemu dziesiętnego.  

Liczba klocków dobrana jest tak, że w trakcie działań można prezentować przekraczanie  

progu dziesiątki i setki. Zestaw można dowolnie rozbudować o dodatkowe klocki danej pozycji  

dziesiętnej. 

Zawartość: 131 elementów drewnianych: 1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm), 10 setek (10 x 10 x 1 cm), 

20 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm), 100 jedności (1 x 1 x 1 cm) 

 

 - Klocki drewniane - 250 szt.        75,00 zł.  
Ekonomiczny zestaw tradycyjnych klocków do udanej zabawy grupowej. Wyróżnia się dużą  

liczbą klocków o różnorodnym kształcie - 250 sztuk - największy klocek 2,5 x 7,5 x 2,5 cm 

Wysokiej jakości naturalne klocki staranie wypolerowane i lakierowane bezpiecznym lakierem. 

Różnorodność kształtów pozwala dzieciom na tworzenie różnorodnych budowli podyktowanych  

ich własną fantazją. Dzieci potrafią spędzać długie godziny na piętrzeniu klocków, budowaniu  

z nich domków, murków, garaży. Zabawa w budowanie bardzo często przeradza się w zabawę  

tematyczną, podczas której dzieci wykorzystują wszystko to, co jeszcze w zasięgu ich ręki do  

wzbogacania ich małej architektury. Układanie drewnianych klocków wymaga dużej koncentracji  

uwagi i precyzji ruchów. Doskonałe ćwiczenie usprawniające koordynację wzorkowo-ruchową,  

a także rozwijające wyobraźnię przestrzenną.  

 - Klocki drewniane – 500szt.      143,00 zł.  

Ekonomiczny zestaw tradycyjnych klocków do udanej zabawy grupowej. Wyróżnia się dużą liczbą 

klocków o różnorodnym kształcie - 500 sztuk - największy klocek 2,5 x 7,5 x 2,5 cm 

Wysokiej jakości naturalne klocki staranie wypolerowane i lakierowane bezpiecznym lakierem. 

Różnorodność kształtów pozwala dzieciom na tworzenie różnorodnych budowli podyktowanych ich 

własną fantazją. Dzieci potrafią spędzać długie godziny na piętrzeniu klocków, budowaniu z nich  

domków, murków, garaży. Zabawa w budowanie bardzo często przeradza się w zabawę tematyczną, 

podczas której dzieci wykorzystują wszystko to, co jeszcze w zasięgu ich ręki do wzbogacania ich małej 

architektury. Układanie drewnianych klocków wymaga dużej koncentracji uwagi i precyzji ruchów. 

Doskonałe ćwiczenie usprawniające koordynację wzorkowo-ruchową, a także rozwijające wyobraźnię 

przestrzenną. 

 - Klocki drewniane XXL - naturalne - 220 sztuk    97,00 zł. 

Tradycyjne klocki o różnorodnych kształtach w naturalnym kolorze drewna.  

Zawartość: 220 sztuk - największy klocek 3,5 x 7 x 3,5 cm Wysokiej jakości naturalne klocki  

staranie wypolerowane i lakierowane bezpiecznym lakierem. Różnorodność kształtów pozwala  

dzieciom na tworzenie różnorodnych budowli podyktowanych ich własną fantazją. Dzieci potrafią  

spędzać długie godziny na piętrzeniu klocków, budowaniu z nich domków, murków, garaży.  

Zabawa w budowanie bardzo często przeradza się w zabawę tematyczną, podczas której dzieci 

wykorzystują wszystko to, co jeszcze w zasięgu ich ręki do wzbogacania ich małej architektury.  

Układanie drewnianych klocków wymaga dużej koncentracji uwagi i precyzji ruchów.  
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Doskonałe ćwiczenie usprawniające koordynację wzorkowo-ruchową, a także rozwijające  

wyobraźnię przestrzenną. 

  - Klocki drewniane XXL - kolorowe - 140 sztuk    74,00 zł. 

Kompozycja klocków naturalnych i barwionych w 5 kolorach - 140 sztuk - największy  

klocek 3,5 x 7 x 3,5 cm Wysokiej jakości naturalne klocki staranie wypolerowane i lakierowane 

bezpiecznym lakierem. Różnorodność kształtów pozwala dzieciom na tworzenie różnorodnych  

budowli podyktowanych ich własną fantazją. Dzieci potrafią spędzać długie godziny na piętrzeniu 

klocków, budowaniu z nich domków, murków, garaży. Zabawa w budowanie bardzo często  

przeradza się w zabawę tematyczną, podczas której dzieci wykorzystują wszystko to, co jeszcze  

w zasięgu ich ręki do wzbogacania ich małej architektury. Układanie drewnianych klocków  

wymaga dużej koncentracji uwagi i precyzji ruchów. Doskonałe ćwiczenie usprawniające  

koordynację wzorkowo-ruchową, a także rozwijające wyobraźnię przestrzenną. 

 -Klocki drewniane XXL - kolorowe - 200 sztuk    105,00 zł. 

Kompozycja klocków naturalnych i barwionych w 5 kolorach - 220 sztuk - największy  

klocek 3,5 x 7 x 3,5 cm Wysokiej jakości naturalne klocki staranie wypolerowane i lakierowane 

bezpiecznym lakierem. Różnorodność kształtów pozwala dzieciom na tworzenie różnorodnych  

budowli podyktowanych ich własną fantazją. Dzieci potrafią spędzać długie godziny na piętrzeniu 

klocków, budowaniu z nich domków, murków, garaży. Zabawa w budowanie bardzo często  

przeradza się w zabawę tematyczną, podczas której dzieci wykorzystują wszystko to, co jeszcze  

w zasięgu ich ręki do wzbogacania ich małej architektury. Układanie drewnianych klocków  

wymaga dużej koncentracji uwagi i precyzji ruchów. Doskonałe ćwiczenie usprawniające  

koordynację wzorkowo-ruchową, a także rozwijające wyobraźnię przestrzenną. 

  - Klocki drewniane MAXI - 198 klocków 

     w 8 skrzynkach na wózku                1.212,00 zł.  
Duże drewniane klocki o fantazyjnych kształtach wyróżniają się wielkością i jakością. Cała  

grupa dzieci może się bawić w prawdziwe budowanie przez długi czas. Klocki wykonane są  

z twardego drewna i bardzo dokładnie oszlifowane. Gładka powierzchnia drewna i zaokrąglone  

krawędzie zapewniają bezpieczeństwo. Wszystkie klocki mieszczą się w dziewięciu drewnianych 

skrzynkach zaopatrzonych w plan ułożenia. Jakość materiału i możliwość przechowywania uczą  

dzieci do zachowania porządku po zakończonej zabawie. 

  - Nikitin – Klocki Architekt            85,00 zł. 
Osiem prostopadłościennych klocków identycznej wielkości i w kolorze naturalnego drewna.  

Wydaje się, że budowanie z nich może być albo proste albo nudne. Nic bardziej mylnego, czego  

dowodzi załączona książeczka ze wzorami. Książeczka opracowana jest z metodyczną dbałością  

i obejmuje cztery progresywne serie zadań. Seria A to budowle z dwóch klocków, seria B to  

budowle z wykorzystaniem 5-8 klocków. W serii C dzieci poznają zasady ukazywania  

pojedynczego klocka z perspektywy: z przodu - z boku - z góry. W serii D mniej i bardziej złożone 

konstrukcje ukazywane są z tych trzech perspektyw. Z uwagi na fakt, iż wszystkie klocki mają  

te same wymiary, idealnie nadaj sie do pierwszych prób w rysowaniu modeli przestrzennych.  

Zawartość: 8 klocków bukowych (8 x 4 x 2 cm), 1 książeczka z 47 zadaniami 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 29 z 32 

 

 

 

 

 - Nikitin - Klocki Mozaika       159,00 zł. 

Drewniane sześciany posiadają lakierowane ścianki jedno - lub dwukolorowe z wykorzystaniem  

kolorów podstawowych. Zestawiając ze sobą klocki na płaszczyźnie możemy tworzyć różne  

mozaikowe wzory lub obrazki. W komplecie znajdują się dwie książeczki, w których dzieci  

znajdą 125 wzorów do ułożenia. Wzory pogrupowane są w serie o rosnącym stopniu trudności - 

wykorzystaniem 4, 9 i 16 klocków. Najtrudniejsze wzory są wyzwaniem zarówno dla dzieci,  

jak i dla dorosłych. Zabawa klockami Mozaika rozwija także kreatywność, gdyż dzieci szybko  

zaczynają eksperymentować i tworzyć własne wzory. Zachęcajmy dzieci do ich rysowania jako  

kart pracy dla rówieśników. Wiek: 3-8 lat 

Zawartość: 16 drewnianych sześcianów (bok 3 cm) - 2 książeczki ze 125 wzorami (11 x 11 cm) 

 - Nikitin - Klocki Uni       169,00 zł. 

Umiejętność rozpoznawania kolorów i kształtów a także wyobraźnia przestrzenna determinują  

naszą zdolność postrzegania. Klocki Uni przenoszą dziecko w trzecie wymiar i dają możliwość  

tworzenia w przestrzeni. Ścianki sześcianów lakierowane są w trzech kolorach: niebieskim,  

czerwonym i żółtym. Starsze dzieci szybko odkryją, że nie ma dwóch identycznych klocków.  

Załączona książeczka zawiera 47 modeli do zbudowania - od najprostszych do trudnych. 

Wiek: 4-10 lat  

Zawartość: 27 drewnianych sześcianów (bok 3 cm) - 1 książeczka z 47 wzorami (11 x 11 cm) 

 - Klocki tęczowe         129,00 zł. 

Klocki o sześciu różnych kształtach z akrylowym wypełnieniem w czterech kolorach.  

Do budowania konstrukcji, rozróżniania kształtów i kolorów, badania mieszania się kolorów.  

Można użyć na panelach świetlnych. Wiek: od 12 m-cy  

Zawartość: 24 klocki drewniane z kolorowym akrylem - prostopadłościan o wym. 10 x 5 x 2,5 cm 

 - Klocki z sensorycznym wypełnieniem     239,00 zł. 

Duże klocki zawierają cztery różne wypełnienia: kuleczki, przeźroczysty akryl, kolorowy  

piasek, płyn z brokatem. Klocki uporządkowane są kolorystycznie, to znaczy każdy kształt  

wypełniony jest różnym środkiem, jednak jego kolor pozostaje niezmienny (np. czerwień dla  

kwadratu).Wiek: od 18 m-cy  

Zawartość: 16 klocków - 4 różne kształty - 4 wypełnienia - solidne drewno - prostopadłościan  

o wym. 14 x 7 x 4 cm 
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 - Skrzynka narzędziowa z klinami         77,00 zł. 

Górne listwy skrzynki połączone są rozciągliwym sznurkiem, dlatego elastycznie rozsuwają się  

w czasie wbijania klinów o rożnym kształcie. Wiek: od 2 lat  

Zawartość: drewniana skrzyneczka (wym. 18 x 14 x 12,5 cm) - 5 klinów - młoteczek 

 - Uniwersalne klocki matematyczne dla klas 4-8 SP –  

   zestaw klasowy  (13 kompletów)       790,00 zł. 

Komplet klocków skomponowany na podstawie wieloletniego doświadczenia i znajomości  

metodyki jego użycia. Umożliwia czynnościową naukę najważniejszych zagadnień wymaganych  

nową podstawą w klasach 4-8 szkoły podstawowej:  

Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych: 

- wprowadzenie do pisemnego dodawania i odejmowania liczb 2-,3-cyfrowych, 

- dzielenie liczby 2-,3-cyfrowej przez liczbę 1-cyfrową (w tym dzielenie z resztą), 

- mnożenie i dzielenie liczb wielocyfrowych przez liczbę 1-, 2-cyfrową, 

- wprowadzenie do pisemnego dodawania, odejmowania i dzielenia ułamków dziesiętnych. 

Obliczenia procentowe: 

- interpretowanie 100% jako całości, 10% - jako jednej dziesiątej, 1% - jako jednej setnej, 

- obliczanie procentu danej wielkości w stopniu trudności 50%, 20%, 10%, 

- obliczanie liczby a równej p procent danej liczby b, 

- obliczanie liczby b, której p procent jest równe a, 

- obliczanie, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a. 

potęgi i pierwiastki: 

- obliczanie 12 kwadratów liczb w zakresie 11-16, 21-26, 

- obliczanie 12 pierwiastków kwadratowych w zakresie 121-676, 

- wprowadzanie do wzoru kwadratu sumy (nadprogramowo). 

Zawartość:  

- 1280 klocków (80 setek - 400 dziesiątek - 800 jedności), 

- ekonomiczne i trwałe klocki z ekologicznego tworzywa  

- zamykane pudełko 

 - Uniwersalne klocki matematyczne dla klas 4-8 SP –  

   zestaw klasowy  (24 komplety)      1.190,00 zł. 

Komplet klocków skomponowany na podstawie wieloletniego doświadczenia i znajomości  

metodyki jego użycia. Umożliwia czynnościową naukę najważniejszych zagadnień wymaganych  

nową podstawą w klasach 4-8 szkoły podstawowej:  

Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych:- wprowadzenie do pisemnego  

dodawania i odejmowania liczb 2-,3-cyfrowych- dzielenie liczby 2-,3-cyfrowej przez liczbę  

1-cyfrową (w tym dzielenie z resztą)- mnożenie i dzielenie liczb wielocyfrowych przez liczbę 1-, 2-

cyfrową- wprowadzenie do pisemnego dodawania, odejmowania i dzielenia ułamków dziesiętnych 

Obliczenia procentowe:- interpretowanie 100% jako całości, 10% - jako jednej dziesiątej,  

1% - jako jednej setnej- obliczanie procentu danej wielkości w stopniu trudności 50%, 20%, 10%- 

obliczanie liczby a równej p procent danej liczby b- obliczanie liczby b, której p procent jest  

równe a- obliczanie, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a 

potęgi i pierwiastki:- obliczanie 12 kwadratów liczb w zakresie 11-16, 21-26- obliczanie  
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12 pierwiastków kwadratowych w zakresie 121-676- wprowadzanie do wzoru kwadratu sumy 

(nadprogramowo) 

Zawartość: 1840 klocków (140 setek - 700 dziesiątek - 1000 jedności) - ekonomiczne i trwałe  

klocki z ekologicznego tworzywa ReWood® - zamykane pudełko 

 

 

    

 
 

 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 maja 2021 r.   

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 

 

 

 

 
 

 

http://www.bismw.com.pl/
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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

