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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 S Z T A Ł T Y,  K O L O R Y,  R Y T M Y,  K O N S T R U K C J E                                                  

    
 

KSZTAŁTY I KOLORY: 

  - Abak poznaję kształty           46,00 zł. 

W tym komplecie korale różnią się nie tylko kolorem, ale i kształtem. Sortowanie staje się  

trudniejsze, gdyż dziecko obserwuje i rozróżnia teraz dwie cechy jednocześnie. Karty  

zadaniowe stopniują trudność wykonywanych ćwiczeń. Wiek: 3-6 lat Zawartość: stojak z  

5 trzpieniami (dł. 21 cm) - 15 korali w 3 kolorach i 3 kształtach - 12 zadań. 

  - Bystre ucho i oko - Kształty i kolory         57,00 zł. 

Seria gier "Bystre ucho i oko" rozwija percepcję wzrokową i słuchową przy jednoczesnym  

doskonaleniu precyzji wypowiedzi ustnej i umiejętności komunikacji. Każda z gier 

odnosi się do innego zagadnienia. Wspólną charakterystyką gier jest fakt, że karty  

tworzą 24 pary pogrupowane w trzy serie o rosnącym stopniu trudności. Załączone instrukcje  

zawierają propozycje przeprowadzenia 10 różnych gier językowych z wykorzystaniem tych kart.  

W czasie emocjonującej zabawy dzieci doskonalą kompetencje kluczowe dla ich startu szkolnego. 

Opisywanie elementów według kolorów i kształtów - szukanie elementów brakujących  

w zbiorze poprzez porównanie. 

Wiek: 5-8 lat 

Zawartość: 

 48 kolorowych kart (7,9 x 12 cm), 

 karty pogrupowane są w 3 serie o rosnącym poziomie trudności, 

 instrukcja z propozycją 10 gier. 
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  - Kolorowe figury geometryczne                               82,00 zł. 
Zestaw 186 figur w kolorach podstawowych w 6 kształtach o różnej wielkości.  

Układanie fantazyjnych obrazków, eksperymentowanie i porównywanie, sortowanie i  

układanie rytmów - wszystkie te ćwiczenia doskonale rozwijają dziecięcą wyobraźnię i  

intuicję geometryczną. 
 186 figur w 3 kolorach i 6 kształtach 

 figury wykonane z estetycznego tworzywa 

 rozkładany mały plakat z przykładami 

  - Dziecięce korale i proste rytmy – mini warsztat     145,00 zł.  

Duże kolorowe korale o pięknych barwach, można nakładać na trzpienie. Dołączone karty 

prezentują rytmy i pozwalają dzieciom odkrywać logiczne sekwencje poprzez ich 

odwzorowywanie. Dzieci nakładają korale na trzpienie pionowo lub poziomo. Karty stopniują 

trudność w 6 seriach. Od 2 lat Zestaw dla 2 dzieci. Zawartość: 32 korale z tworzywa  

(4 kształty, 4 kolory) - 24 karty z rytmami (wym. 34 x 6 cm) - 2 trzpienie (dł. 36 cm) 

instrukcja. 

  - Figuraki             31,00 zł.  

W trakcie gry dzieci uczą się rozpoznawać figury geometryczne koło, kwadrat, trójkąt i 

prostokąt. Figury występują w sześciu kolorach. W trakcie gry dzieci rzucają dwoma kostkami. 

  - GeoColor - magnetyczne kształty        118,00 zł. 

Układanka uczy rozpoznawać podstawowe figury: kwadrat, prostokąt, trójkąt i koło. Zadaniem  

dziecka jest wypełnić kartę zadaniową wskazanymi kształtami, przy czym stopień trudności  

zadania rośnie w kolejnych seriach kart. Najpierw dzieci wyszukują figur pokazanych w skali  

1:1, następnie wypełniają obszar kilkoma figurami (podpowiedź w formie obrysów). Końcowe  

zadania obejmują obrazki, w których dzieci same odszukują figur, które prawidłowo wypełnią  

obrazek. 

Od 3 lat. 

Zawartość:  

 12 dwustronny kart zadaniowych w 3 seriach trudności (wym. 30 x 21 cm), 

 40 magnetycznych figur (5 kształtów, 4 kolory), 

 instrukcja. 
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  - Kolorowe kleksy            89,00 zł. 

Duże i kolorowe, wykonane z przezroczystego akrylu. Położone na podświetlanym panelu lub  

trzymane pod światło elementy pozwalają eksperymentować z mieszaniem barw. 

Zawartość: 
 9 elementów z przezroczystego, 

 śr. 15 cm. 

  - Kolorowe odkrycia magnetyczne        109,00 zł. 

Dzieciom spodoba się swobodne doświadczanie zasad działania magnesów z pomocą tego 

 kolorowego zestawu. Załączona instrukcja ukazuje kilka ćwiczeń, za pomocą których 

 nauczyciel może usystematyzować zdobyte doświadczenia uczniów.  

  - Kolorowe tabliczki nr 1           89,00 zł. 

Pierwsze pudełko wprowadza dziecko w świat barw podstawowych. Dobierając w pary  

tabliczki dziecko rozpoznaje i nazywa kolory: żółty, czerwony i niebieski. Zawartość: 6 par  

tabliczek - lakierowane drewno tabliczki zaopatrzone w białe uchwyty z tworzywa 

pudełko z pokrywką. 

  - Kolorowe tabliczki nr 2         195,00 zł. 

Drugie pudełko oprócz tabliczek o barwach podstawowych, zawiera tabliczki prezentujące  

barwy pochodne: pomarańczowy, zielony, fioletowy, brązowy, różowy, szary, czarny i biały.  

Zawartość: 11 par tabliczek - lakierowane drewno tabliczki zaopatrzone w białe uchwyty  

z tworzywa - pudełko z pokrywką. 

  - Kolorowe tabliczki nr 3         435,00 zł. 

Trzecie pudełko to spotkanie z odcieniami barw podstawowych i mieszanych. Szeregując  

tabliczki jednej serii kolorystycznej dziecko uczy się rozpoznawać gradację barw od  

najjaśniejszej  

do najciemniejszej (bądź odwrotnie). Popularny materiał do wykorzystania w czasie  

grupowej  

lekcji ciszy. Zawartość: 63 tabliczki w 9 seriach kolorystycznych - lakierowane drewno  

tabliczki zaopatrzone w białe uchwyty z tworzywa - pudełko z pokrywką. 
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  - Kolorowe tabliczki nr 4         570,00 zł. 

Uzupełnienie pracy z pudełkiem trzecim, które wprowadziło dziecko do odcieni barw.  

Ten materiał pozwala utrwalać umiejętność porównywania i rozpoznawania odcieni.  

Kolorowe tabliczki tworzą po cztery pary identycznych odcieni dla ośmiu barw: zielony,  

żółty, różowy, szary, fioletowy, niebieski, brązowy i czerwony. Zawartość: 32 pary tabliczek 

 w 8 seriach kolorystycznych - lakierowane drewno tabliczki zaopatrzone w białe uchwyty  

z tworzywa - pudełko z pokrywką. 

  - Logiczna tabela – kształty           37,00 zł. 

Seria układanek wprowadzająca pojęcia klasyfikowania według zadanego kryterium.  

Uczy umieszczania prawidłowej odpowiedzi w odpowiednim miejscu logicznej tabelki. 

Od 3 lat Zawartość: drewniana podstawa (wym. 21 x 21 cm) - 12 elementów (wym. 4 x 5 cm). 

  - Maxi Coloredo - pastelowe          85,00 zł.  

Mozaika dla maluchów w pięknych pastelowych barwach. Dzieci podkładają kartę z 

motywem pod przezroczystą podstawę i umieszczają klipsy na trzpieniach. Układanka 

doskonale ćwiczy spostrzeganie, orientację kierunkową i zdolności manualne. Od 2 lat 

Zawartość: 56 okrągłych klipsów w 4 pastelowych kolorach (śr. 3,3 cm) - 1 siatka  

(wym. 31,5 x 21,5 cm) - 6 dwustronnych kart (10 wzory obrazkowe, 2 wzory mozaikowe). 

  - Maxilotto – kolory          176,00 zł. 

Loteryjka wprowadza dzieci w świat kolorów - 3 barwy podstawowe i 3 barwy pochodne.  

Zadaniem dzieci jest rozpoznać i nazwać te kolory, a także przyporządkować kartoniki z  

fotografiami do miejsca w planszy. Pierwsze ćwiczenia w dopasowaniu odbywają się na 

planszach kolorowych. Potem dzieci grają w loteryjkę na planszach czarno-białych, gdzie 

dokładają kolorowe obrazki na pasujący kształt. Ruchome elementy kolorowe można 

wykorzystać do swobodnego sortowania według koloru lub innych kategorii nadrzędnych. 

Loteryjka zachęca do zabawy oraz stwarzają okazję do mówienia, spostrzegania i ćwiczeń 

koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

Od 2 lat Zawartość: 6 plansz kolorowych 33 x 23 cm - 6 plansz czarno-białych  

33 x 23 cm - 36 kartoników  

z grubej tektury (ok. 8 cm, grub. 0,3 cm, cięcie konturowe) – instrukcja. 

  - Maxi plansza – Niezapominajka         364,00 zł.  

Duża plansza zawiera kolorowe obrazki dobrane tak, aby możliwe było kształcenie językowe  

w aktywnej zabawie. Dzieci mogą dzielić wyrazy na sylaby, wyszukiwać wyrazy zaczynające  

się od określonej litery. Ćwiczą w ten sposób słuch fonematyczny, spostrzegawczość  

oraz pamięć świeżą. Atutem planszy jest możliwość doposażenia jej w dodatkowe kartoniki,  

które wzbogacają możliwości zabaw. 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  
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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. Produkty z serii MAXI PLANSZE  

nawiązują do założeń pedagogiki zabawy i zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce.  

 - Miękkie kształty          125,00 zł. 

Wykonane z elastycznego tworzywa kształty zachęcają do bezpiecznych zabaw ruchowych.  

Przylegają do gładkich powierzchni bez ślizgania. 

  - Patyczaki             38,00 zł.  

Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. Dzieci mogą układać je według wzorów 

umieszczonych na planszach lub tworzyć własne kompozycje. Zabawka pomaga uruchamiać 

procesy analizy i syntezy. 

   - Pomyśl i rzuć - zabawa ruchowa        219,00 zł.  

Okazja do wspaniałej zabawy i nauki poprzez ruch. Zadaniem dzieci jest wrzucić kolorowy 

woreczek z grochem do odpowiedniego otworu w planszy.  

  - Ruszam się i uczę - mata z kostkami       175,00 zł.  

Aktywne poznawanie kolorów, kształtów i liczb sprawia dzieciom wiele radości. 

Kinestetyczna zabawa angażuje wiele zmysłów i uczy współdziałania. Proponujemy okrągłą 

matę z dmuchanymi kostkami. 

  - Sekwencje figur - układanka        364,00 zł.  

Układanka zaprasza dzieci do dalszej zabawy z figurami. Wykonując polecenia z kart 

zadaniowych dzieci poznają właściwości czterech podstawowych figur (koła, kwadratu, trójkąta 

i prostokąta) w dwóch wielkościach. Ćwiczenia stopniują poziom trudności: odtwarzanie wzoru, 

kontynuowanie rozpoczętej sekwencji, symetryczne odbicie. Wszystkie elementy układanki 

wykonane są z trwałych materiałów, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie pełne radości. 

  - Sortowanie 3-układanka         308,00 zł.  

Przemyślana układanka wprowadzi dzieci krok po kroku w świat kolorów, figur i ilości. Karty  

zadaniowe najpierw ćwiczą rozróżnianie tych cech w izolacji, a następnie wykorzystują wiedzę  

dziecka do klasyfikowania elementów według więcej niż jednej właściwości. 
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  - Szczypcowe sortowanie          139,00 zł. 

Doskonałe ćwiczenie na doskonalenie zręczności dziecięcych dłoni. Zabawa polega na 

banalnym sortowaniu kuleczek według koloru, jednak właściwym ćwiczeniem jest tu:  

chwycić kuleczkę zmyślnymi szczypcami, nie upuścić jej w trakcie przesuwania, a 

następnie umieścić w odpowiedniej tulejce. Wydaje się proste, prawda?  

Proszę spróbować samemu. A co ręka dorosłego, to nie dziecięca, nie wprawiona jeszcze dłoń!  

Od 3 lat. 

Zawartość: 

 podstawa z 5 przezroczystymi tulejami, 

 50 kuleczek w 5 kolorach, 

 2 szczypce, 

 instrukcja. 

  - Sześciany kolorowe           89,00 zł. 

Te fantastyczne klocki wprowadzają dzieci w kreatywny świat budowania i pobudzają ich  

fantazje oraz kształtują umiejętności motoryczne . Dzieci uczą się sekwencji i układania  

wzorów, mogą służyć do przeliczania. Idealne do pracy na panelach świetlnych LED. 

Wymiar klocka: 4 x 4 cm Zawartość: 36 klocków ( 9 zielonych, 9 żółtych,  

9 czerwonych i 9 niebieskich ) zapakowane w plastikowe pudełko. 

  - Tangram magnetyczny - 3 kolory, 20 cm                             95,00 zł. 

Trzy komplety tangramu wykonane z mocnej folii magnetycznej. Stanowią idealną pomoc  

dydaktyczną dla nauczyciela do prowadzenia uczniów pracujących ze swoimi tangranami  

na stolikach. 

 - Tęcza             34,00 zł.  

Tęcza uczy najmłodsze dzieci rozpoznawać i nazywać kolory. U starszych ćwiczy pamięć. 

Na kolorowej planszy ukryte są kółeczka z kolorowymi przedmiotami. Dzieci zapamiętują 

ich położenie. Kolorowa kostka wskazuje obrazek, który trzeba odgadnąć. 

  - Triolo - duży zestaw z kartami        210,00 zł.  

Zestaw oprócz kolorowych elementów posiada też wzorcowe karty o rosnącym stopniu 

trudności. Na odwrocie każdej karty znajduje się przydatna podpowiedź - prezentacja 

potrzebnych elementów i etapów składania. Nakładanka "Triolo" pozwala na fantazyjne 

manipulowanie kolorowymi kształtami juz dwuletnim dzieciom . Duże elementy zostały 

starannie wykończone w 4 kształtach i 3 kolorach. 
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  - Żelowe figury - 12 sztuk         179,00 zł.  

Atrakcyjne kształty 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 

Zawartość: 6 par figur o różnym kształcie i kolorze - kwadrat o boku 15 cm. 

 

 

KLASYFIKOWANIE I SORTOWANIE: 

 

  - Abak do sortowania - zestaw 1        169,00 zł.  

Pierwszy komplet figur wprowadza dzieci w świat sortowania i rozróżniania cech 

przedmiotów. Podczas wykonywania ćwiczeń z załączonych kart dzieci uczą się  

wykonywania poleceń oraz przeliczania elementów. 

  - Abak do sortowania - zestaw 2        169,00 zł.  

Drugi komplet figur wprowadza nowe trudniejsze kształty i cechy przedmiotów. Podczas 

wykonywania ćwiczeń z załączonych kart dzieci uczą się wykonywania poleceń oraz 

przeliczania elementów. 

  - Kolorowe guziki                       57,00 zł.  

Zestaw guzików o różnej liczbie dziurek. Idealne do sortowania, liczenia, jak również do 

doskonalenia umiejętności motorycznych poprzez piętrzenie jeden na drugim lub 

nawlekanie na sznurek. 

Zawartość:  

 144 guziczki i 12 sznureczków 

 gwiazdka, koło, sześciobok, kwardrat; czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony,  

 niebieski, przezroczysty. 

Zapakowane w pudełko.  
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  - Klocki logiczne 60 figur dla ucznia duże           57,00 zł.  

Klasyczna pomoc dydaktyczna do nauki klasyfikowania elementów według różnorodnych 

cech. Figury różnią się kształtem, kolorem wielkością i grubością. Ćwiczenia z klockami 

logicznymi doskonalą umiejętność analizowania i porównywania, sortowania i grupowania  

w zbiory.   

   - Kostka duża z kolorami           15,00 zł.  

Na bokach kostki namalowane są duże koła w 5 kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, 

pomarańczowym i różowym oraz jedno małe czerwone koło. Doskonała do zabaw grupowych  

i wykorzystania we własnych grach dydaktycznych. Kostka wykonana jest z elastycznego 

tworzywa sztucznego. Bok 9 cm. 

 

    - Kostki do klocków logicznych - 4 sztuki         14,90 zł.  

Klasyczna pomoc dydaktyczna do nauki klasyfikowania elementów według różnorodnych 

cech. Figury różnią się kształtem, kolorem wielkością i grubością. Ćwiczenia z klockami 

logicznymi doskonalą umiejętność analizowania i porównywania, sortowania i grupowania  

w zbiory. 

  - Koła sortujące duże 50 cm - 6 sztuk         31,00 zł.  

Wykonane z mocnego tworzywa koła można złożyć dla łatwego przechowywania.  

Proponujemy zestaw 6 dużych kół w 3 kolorach.  

   - Logiczna tabela – kształty           37,00 zł. 

Seria układanek wprowadzająca pojęcia klasyfikowania według zadanego kryterium. 

   - Logiczna tabela – liczenie                     37,00 zł. 

   - Logiczna tabela – położenie          37,00 zł. 

  - Logiczna tabela – wielkość          37,00 zł. 
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  - Logiczna ramka - Sekwencje zdarzeń                              71,00 zł. 
Prosta loteryjka wspaniale rozwija zdolność sekwencyjnego myślenia i przewidywania.  

Zaprojektowana specjalnie dla dzieci w przedziale wiekowym 2 - 4 lata, zawierająca  

4 różne historyjki. Zabawa polega na ułożeniu każdej z czterech historyjek w logiczną całość, 

np. chłopiec przed wyjściem na dwór ubiera po kolei - skarpetkę - spodnie - buty - czapkę. 

Szeregowanie obrazków to doskonała okazja do ćwiczeń językowych i rozwijania płynności 

wypowiedzi dziecka. Starsze dzieci mogą takie historyjki opisać - zaproponujmy, aby do 

każdej serii obrazków przygotowały opowiadanie, bądź podpisy pod poszczególnymi  

tafelkami. Wszystkie elementy wykonane z trwałych i estetycznych materiałów: tafelki  

z grubego tworzywa umieszczone w derwnianej podstawie. Dzięki temu układanka starczy 

na wiele lat mądrej zabawy, łatwo ją uporządkować i wyczyścić. Układanka jest częścią 

zestawu 8 różnych układanek.  

  - Loteryjka do sortowania - jesień i zima         74,00 zł.  

Kolorowa loteryjka wprowadza słownictwo dotyczące pór roku. Wspaniale uczy 

klasyfikowania i rozwija spostrzegawczość.  

Do przedstawionych dwóch scenek, jesiennej i zimowej, należy odpowiednio dopasować 

małe karty z ilustracjami przedmiotów charakterystycznych dla danego sezonu. Kasztany  

i odlatujące ptaki zaklasyfikujemy do jesieni, a łyżwy i bałwana - do zimy. Zabawa jest 

bardzo zrozumiała, zachęcająca dzieci do nazywania ilustracji z małych kart. Gra jest też 

znakomitym materiałem do zapoznania dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w przyrodzie 

podczas kolejnych pór roku. 

  - Loteryjka do sortowania - wiosna i lato         74,00 zł. 

  - Loteryjka do sortowania - zwierzęta  

  domowe i morskie            74,00 zł. 

  - Loteryjka do sortowania - zwierzęta  

  leśne i gospodarskie           74,00 zł. 

  - Mini bryły logiczne do klasyfikowania, 32 sztuk       54,00 zł.  

Przyjemnie jest poznawać kształty przestrzenne i grupować je w zbiory według kształtu, 

wielkości i koloru. Bryły geometryczne wykonane są z estetycznego tworzywa w 4 żywych 

kolorach. Każda bryła występuje w 4 wielkościach, co pozwala dzieciom poznać pojęcia 

"mały - duży" oraz ich stopniowanie "mały-mniejszy-najmniejszy" i "duży-większy-

największy".  
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  - Pierwszy zestaw do sortowania - 168 elementów          97,00 zł.  

Do liczenia, sortowania i klasyfikowania, do wspaniałej zabawy. Zestaw gromadzi najbardziej 

lubiane przez dzieci liczmany z miękkiego tworzywa. Znajdziemy tu 48 małych dinozaurów, 

36 kolorowych owoców, 36 pojazdów i 48 wiejskich zwierzątek. Figurki występują w sześciu 

kolorach, a zwierzątka dodatkowo w 2 rozmiarach. 

  - Plansza do klocków logicznych – sztuka         29,90 zł.  

Dwustronna plansza umożliwia układanie na niej klocków logicznych 

klasyfikowania i przeliczania. 

 

   - Taca do sortowania – kwadratowa       159,00 zł. 

   - Taca do sortowania – ćwiartkowa       199,00 zł. 

  - Wielki zestaw do sortowania                249,00 zł.  

Wspaniała pomoc dydaktyczna oferująca zawierający aż 620 elementów do manipulacji i 

przeliczania. Zestaw umożliwia przeprowadzenie ciekawych zajęć i zabaw w zakresie 

rozpoznawania kolorów i kształtów, przeliczania. Liczmany w zestawie można sortować, 

klasyfikować według określonego kryterium, układać z nich rytmy. Dzieci zachwyci 

kolorystyka i tematyka poręcznych elementów - zwierzątka, pojazdy, owoce, ogniwka, klocki 

mozaiki i przeźroczyste żetony. 

 

 

RYTMY I SEKWENCJE: 

 

  - Ćwiczę z guzikami - 40 sztuk z kartami         49,00 zł. 

Guziki posiadają różną liczbę dziurek oraz zapis liczbowy (cyframi i Braille'em). Dołączone  

karty aktywności prezentują zadania o rosnącym stopniu trudności. Elementy można  

wykorzystać do sortowania i dowolnego nawlekania. 

  - Ćwiczę z kształtami - 40 sztuk z kartami        49,00 zł. 
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  - Geometryczne ogniwka                    99,00 zł.  

Zestaw pozwala układać własne ciągi rytmiczne lub odwzorowywać gotowe. Łączenie 

ogniwek uczy nie tylko rozpoznawania figur i logicznego myślenia, lecz także doskonali 

zdolności manualne i koordynację wzrokowo - ruchową. Załączone karty pozwalają 

stopniować trudność - wzory są kolorowe lub wyrażone symbolicznie. 

   - Dokończ rytm                    179,00 zł. 

Starannie zaprojektowane ćwiczenia uczą dzieci odszukiwania odpowiednich obrazków  

i układania ich w sekwencyjne rytmy. Załączone karty zadaniowe przedstawiają 72 rytmy  

dwu- i trójelementowe o rosnącym stopniu trudności. Zadaniem dzieci jest dokończyć  

rozpoczęty rytm, układając wyszukane obrazki na karcie. Ćwiczenia rozwijają  

spostrzegawczość, umiejętność różnicowania i logicznego myślenia. Duża liczba  

obrazków w zestawie zachęca do  

tworzenia własnych rytmów. 

  24 karty zadaniowe w 4 seriach (33 x 11,5 cm) 

  320 kolorowych obrazków (3,2 x 3,2 cm) 

  instrukcja metodyczna. 

  - Dziecięce korale i proste rytmy – mini warsztat     145,00 zł. 

Duże kolorowe korale o pięknych barwach, można nakładać na trzpienie. Dołączone karty 

prezentują rytmy i pozwalają dzieciom odkrywać logiczne sekwencje poprzez ich 

odwzorowywanie. Dzieci nakładają korale na trzpienie pionowo lub poziomo. Karty  

stopniują trudność w 6 seriach. Od 2 lat Zestaw dla 2 dzieci. Zawartość: 32 korale z tworzywa  

(4 kształty, 4 kolory) - 24 karty z rytmami (wym. 34 x 6 cm) - 2 trzpienie (dł. 36 cm)   

instrukcja. 

  - Karty aktywności do śrub i nakrętek         37,00 zł. 

Zadania na kartach przedstawiono z jednej strony zadanie przedstawione z użyciem kolorów  

a z drugiej schematycznie, co pozwala stopniować trudność. 

  - Kolorowe pojazdy Minimobil - 36 sztuki w pojemniku            181,00 zł.  
Grupowy zestaw samochodzików Minimobil to jeszcze więcej zabawy dla wszystkich dzieci!  

Minimobil to seria kolorowych pojazdów w ośmiu modelach. Sympatyczny wygląd i 

ergonomiczny kształt sprawiają, że po pojazdy Minimobil dzieci sięgają chętnie.  

Niewątpliwym atutem pojazdów jest bardzo wytrzymałe tworzywo, co sprawia że  

samochodziki nie pękają nawet pod stopą dziecka i na długo zachowują sprawność kółek. 
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  - Logiczne żółwie            27,00 zł.  

Dzieci uczą się rozróżniać kolor i kierunek położenia żółwi. Karty zadaniowe przedstawiają  

obrazkowe polecenia do wykonania na dwóch poziomach trudności. Od: 2-5 lat Zawartość:  

20 żółwi z tworzywa w 4 kolorach - 9 dwustronnych kart zadaniowych – instrukcja. 

  - Matematyczne ciasto owocowe        149,00 zł. 

Owocowe ciasto pełne jest kolorowych liczmanów, które można wykorzystać do wielu zabaw 

edukacyjnych. W podstawie ciasta umieszczamy dowolną planszę i możemy sortować owoce  

na trzy sposoby: według kolory, według kształtu oraz odliczając odpowiednią ilość. W czasie  

sortowanie dzieci doskonalą nie tylko umiejętności matematyczne, lecz także rozwijają zręczność  

dłoni poprzez posługiwanie się szczypcami. Same liczmany można wykorzystać dodatkowo  

do zabaw w układanie rytmów oraz przeliczanie. 

Zawartość:  

 "otwierane" ciasto z tworzywa (śr. 22 cm) z wyjmowaną wkładką sortującą,  

 3 dwustronne krążki zadaniowe (śr. 18 cm) 60 liczmanów w 7 kształtach i 5 kolorach 

  (śr. 4 cm),  

 para szczypiec (dł. 15 cm),  

 instrukcja. 

  - Makatka organizacyjna z 163 kartonikami        95,00 zł.  
Makatka ułatwiająca pracę z grupą sprawdzi się w każdej klasie. Oprócz podwójnych  

kieszonek nauczyciel znajdzie tu gotowe kartoniki do różnego zastosowania: 

 31 kartoników w 5 kolorach do wpisania imion uczniów: kolorystyka umożliwia  

 dokonanie podziału na grupy, można zamieścić także małe zdjęcie dziecka;  

 może służyć jako tablica obecności, 

 12 białych kart do wpisania zadań: do ustalania dyżurów, udziału w projektach, 

 90 kartoników w 3 kolorach (zielony, żółty, czerwony): do oceny zachowania lub  

 zaangażowania uczniów na lekcjach, 

 30 kart z obrazkiem samochodu/autobusu: do zaznaczenia sposobu  

przywozu/odwozu dziecka ze szkoły.  

Zawartość:  

 makatka z mocnej tkaniny (wym. 51 x 61 cm),  

 posiada 30 podwójnych kieszonek: spodnie żółte (wym. 8 x 8,5 cm) i wierzchnie  

 przezroczyste (wym. 4,5 x 8,5 cm),  

 90 kartoników w 3 kolorach (wym. 4 x 10,5 cm),  

 31 kartoników na imiona (wym. 5 x 7,5 cm),  

 12 kartoników na zadania,  

 30 kart ze środkiem transportu,  

 instrukcja z pomysłami. 

  - Mozaika kwadratów - podstawa z klockami      119,00 zł. 

Prosta w formie mozaika do zabawy sekwencjami i ornamentami. Doświadczając  

geometrycznych prawidłowości dzieci mogą układać z kwadratów fantazyjne obrazki. 

  podstawa z tworzywa 

  350 kwadratów w 12 kolorach (wym. 2,3 x 2,3cm). 
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  - Transparentne guziki                                                             69,90 zł. 
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. 

 sortowanie i układanie rytmów, 

 przeliczanie, 

 poznawanie cyfr i liter, 

 układanie mozaik. 

Zawartość:  
 200 guzików, 

 7 kształtów w 5 kolorach, 

 elementy wykonane z przezroczystego tworzywa wysokiej jakości, 

 spakowane w wiaderku (wym. 8 x 11,5 cm). 

  - Rytmy i szlaczki            27,00 zł. 

Dzieci uczą się kończyć zaczęty rytm - albo na planszy, albo na stoliku według pokazanego 

wzoru. Kartoniki obrazkowe można wykorzystać do bardziej kreatywnej zabawy – dziecko 

samo zaczyna i kontynuuje rytm. Od 4 lat Zawartość: 4 dwustronne plansze 23,5 x 16 cm - 108  

dwustronne kafelki 2,3 x 2,3 cm. 

  - Sześciany drewniane kolorowe 2 cm - 100 sztuk       65,00 zł. 

  - Wesoła farma - liczmany, 72 sztuki         75,00 zł.  

Zestaw liczmanów w formie sześciu zwierzątek gospodarskich: krowa, koń, owca, świnia, 

królik i kaczka. Każde zwierzątko występuje w dwóch wielkościach (duże i mały) oraz w 

sześciu kolorach: niebieskim, czerwonym, żółtym, zielonym, pomarańczowym i fioletowym. 
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KONSTRUOWANIE I MANIPULOWANIE: 
 

Mozaiki: 

  - Aximo - karty do mozaiki 10-rzędowej         55,00 zł.  

Wzorcowe karty do stosowania z mozaikami Aximo o grzebieniach 11-listwowych. Karty 

prezentują 20 motywów do ułożenia w formie dziesięciu rzędów spinek. Wzory na karcie 

odpowiadają rzeczywistym rozmiarom grzebienia i spinek, co znacznie ułatwia układanie 

mozaiki.  

Odwzorowywanie mozaik przedstawionych na kartach uczy dziecko umiejętności 

wykonywania poleceń, co wymaga od dziecka dużej koncentracji i wytrwałości. Karty 

również wspaniale zaznajamiają dziecko z metodą budowania wzorów na mozaice Aximo, 

dzięki czemu dziecko może później z większą łatwością tworzyć obrazy z własnej fantazji. 

  - Aximo - karty do mozaiki 15-rzędowej         55,00 zł.  

Wzorcowe karty do stosowania z mozaikami Aximo o grzebieniach 16-listwowych. Karty 

prezentują 16 motywów do ułożenia w formie piętnastu rzędów spinek. Wzory na karcie 

odpowiadają rzeczywistym rozmiarom grzebienia i spinek, co znacznie ułatwia układanie 

mozaiki. 

   - Ceramiczne kamyki - mozaika          49,00 zł.  

Wyjątkowa mozaika z kwadratowych kamyczków o naturalnie nieregularnych brzegach. 

Kamyczki występują w 10 pastelowych kolorach, jedna strona jest gładka a druga karbowana. 

Kamyczki można ocieplać lub oziębiać, co pozwala na dodatkowe doznania dotykowe 

podczas układania mozaiki. 

  - Duże spinki Aximo Maxi - kolorowe, 60 sztuk        89,00 zł.  

Zestaw dużych czarno-białych spinek do stosowania z drewnianymi grzebieniami mozaik 

Aximo Maxi (małych i dużym). Spinki występują w 6 żywych kolorach. Spinki są duże i 

wyróżniają się tym, iż można je ze sobą łączyć, tworząc spinki w dwóch różnych kolorach. 

   - Duży grzebień Aximo Maxi        209,00 zł.  

Stabilny stojak umożliwia tworzenie dużych wzorów z dużych spinek (spinki do nabycia 

oddzielnie). 

Mozaika Aximo zapewnia oryginalny horyzontalny układ budowania. Kolorowe spinki 

umieszcza się pomiędzy listwami pionowej podstawy. Dziecko może tworzyć obrazki z 

własnej fantazji lub odwzorowywać załączone karty. 
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  - Magiczna mozaika czarno-biała, zestaw przedszkolny                449,00 zł.  

Magiczna mozaika to układanka geometryczna, która zachwyca, inspiruje i uczy. Wymaga 

ona nie tylko uważnego spostrzegania i odwzorowywania, lecz przede wszystkim –  

aktywnego, przemyślanego i konstruktywnego obserwowania. Prosta w formie zachwyca 

zarówno przedszkolaki, dzieci szkolne jak i dorosłych. Estetyczne trójkąty w dwóch 

kontrastujących ze sobą kolorach umożliwiają tworzenie niezliczonych kompozycji. Układane 

w podstawie trójkąty dzielą bowiem kwadratową powierzchnię na wiele interesujących, 

frapujących sposobów. Powstające wzory potrafią doświadczyć symetrii i asymetrii 

kompozycji, a dzieci nie ustają w wymyślaniu nowych ornamentów. Dołączona broszura 

prezentuje bowiem zaledwie 180 motywów do odwzorowywania, co wspaniale ćwiczy 

percepcję wzrokową i orientację kierunkową na płaszczyźnie. 

   - Magiczna mozaika czarno-biała                     125,00 zł.  

   - Mały grzebień Aximo Maxi                 99,00 zł.  

Stabilny stojak umożliwia tworzenie małych wzorów przez najmłodsze dzieci. Do stosowania 

z dużymi spinkami (spinki do nabycia odrębnie). 

Mozaika Aximo zapewnia oryginalny horyzontalny układ budowania. Kolorowe spinki 

umieszcza się pomiędzy listwami pionowej podstawy. Dziecko może tworzyć obrazki z 

własnej fantazji lub odwzorowywać załączone karty. 

  - Megamozaika dla malucha          57,00 zł. 

Pierwsza mozaika dla małych dłoni. Kolorowe karty z radosnymi obrazkami, duże i łatwe  

w trzymaniu klipsy oraz przezroczysta, stabilna podstawa uczynią układanie bardzo atrakcyjną  

zabawą. Podczas układania wzoru dzieci uczą się rozpoznawania kolorów i kształtów, a także  

doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. Od: 2-5 lat Zawartość: przezroczysta podstawa  

z tworzywa (wym. 30 x 21 cm, wys. 3 cm) - 4 kolorowe karty zadaniowe (wym. 29,5 x 20,5 cm)  

- 32 klipsy z tworzywa w 4 kształtach i 4 kolorach (koło o śr. 4 cm, dł. uchwytu 2,5 cm). 

   - Mozaika Aximo Maxi - duży grzebień  

  150 okrągłych spinek         449,00 zł. 

Duża mozaika zaprasza do twórczej zabawy już najmniejsze dzieci. Oryginalny horyzontalny 

układ budowania. Kolorowe spinki umieszcza się pomiędzy listwami pionowej podstawy. 

Dziecko może tworzyć obrazki z własnej fantazji lub odwzorowywać załączone karty.  
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  - Mozaika Aximo Mini - zestaw z 5 małymi grzebieniami    369,00 zł. 

Duży komplet przedszkolny popularnej mozaiki Aximo - 5 grzebieni umożliwia zabawę  

grupie dzieci. Aximo to wspaniała mozaika do tworzenia fantazyjnych wzorów lub  

odwzorowywania gotowych, którą wyróżnia oryginalny horyzontalny układ budowania.  

Kolorowe spinki umieszcza się pomiędzy listwami pionowej podstawy. Dziecko może tworzyć  

obrazki z własnej fantazji lub odwzorowywać załączone karty. Dzieci uwielbiają mozaiki,  

a mozaiki Aximo są dla nich prawdziwym wyzwaniem. Ponieważ spinki wkłada się z góry,  

układając obrazki dzieci muszą pamiętać, że ich kompozycja buduje się warstwami od dołu.  

Aby zakończyć obrazek trzeba nie lada cierpliwości i wytrwałości. Jeżeli źle włożymy którąś  

spinkę, trzeba wyjąć wszystkie nad nią i włożyć ponownie. Praca z mozaiką to dla dziecka  

wykonywanie złożonych procesów myślowych w formie atrakcyjnej zabawy. Każdy  

przedszkolak powinien często mieć okazję do ćwiczeń z mozaikami różnego typu. Seria  

mozaik AXIMO posiada wiele wariantów w zależności od wielkości spinek oraz rodzaju 

stojaków. 

  - Mozaika drewniana - duży zestaw aktywności z kartami     135,00 zł.  

Wspaniała, kolorowa mozaika geometryczna zachęca do odtwarzania wzorów lub tworzenia 

własnych. Duże elementy sprawiają, iż układanka sprawi radość i zadowolenie nawet 

młodszym dzieciom. Elementy mozaiki wykonane są z grubego drewna, trwale 

lakierowanego na 6 żywych kolorów. Dziecko ma do wyboru trzy kształty: kwadrat, trójkąt  

i romb, z których może ułożyć dowolne wzory. 

   - Mozaika – Geomosaic         130,00 zł. 

Mozaika rozwija umiejętność postrzegania kształtów, orientację kierunkową na płaszczyźnie 

oraz umiejętność odwzorowania. Wpinanie płaskich kształtów z kołeczkami wymaga 

koncentracji, precyzji i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzieci mogą układać 

gotowe wzory z kart lub tworzyć własne mozaiki. Od 4 lat Zawartość: 100 płaskich 

kształtów w 6 wariantach (prostokąt o dł. 4 cm) - 1 podstawa (wym. 25 x 19 cm) - 8 kart 

z wzorami. 

  - Mozaika kolorowa w drewnianym pudełku        54,90 zł.  

Mozaika to zabawa edukacyjna przeznaczona dla dzieci i dorosłych od 3 do 100 lat. Rozwija 

twórcze umiejętności dziecka, ponieważ z klocków Mozaiki można komponować wiele 

wzorów, zróżnicowanych pod względem ilości, kształtu, koloru klocków i rodzaju figur 

geometrycznych. Służy doskonaleniu takich cech, jak: koncentracja, umiejętność analizowania, 

tworzenie logicznych struktur i kombinacji. 
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  - Mozaika kwadratów             119,00 zł.  

Prosta w formie mozaika do zabawy sekwencjami i ornamentami. Doświadczając 

geometrycznych prawidłowości dzieci mogą układać z kwadratów fantazyjne obrazki. 

  - Mozaika kwadratów - karty wzorów         25,00 zł. 

Karty wzorów zaprojektowane do mozaiki kwadratów. Dzieci doskonalą swoją orientację  

kierunkową na płaszczyźnie oraz poznają pojęcie symetrii. Zadania na kartach pogrupowane  

są w trzy serie: 1). odwzorowanie motywu, 2). uzupełnianie motywu, 3). Zwierciadlane 

odbicie motywu.Od 4 lat. Zawartość: 6 dwustronnych kart z tworzywa, wym. 16 x 16 cm. 

  - Mozaika przykręcana           99,00 zł. 

Elementy mozaiki pozwalają tworzyć kompozycje płaskie według załączonych wzorów  

lub zupełnie dowolne. Na każdej karcie znajduje się spis elementów oraz model docelowy,  

a dzieci odtwarzają go poprzez przykręcanie różnorodnych klocków. Zabawa rozwija małą  

motorykę, a także uczy rozpoznawania kształtów i odwzorowania wzoru na płaszczyźnie.  

Od: 3-7 lat. 

Zawartość:  

 128 figur w 4 kształtach i 4 kolorach (kwadrat o boku 4,5 cm),  

 50 śrubek (dł. 2,5 cm),  

 6 dwustronnych kart zadaniowych (wym. 21 x 21 cm),  

 pojemnik z przegródkami,  

 pokrywa z otworami do budowania (wym. 24 x 24 cm),  

 śrubokręt. 

  - Mozaika Rimosa - duży zestaw przedszkolny              199,00 zł.  

Klasyczna mozaika w ekonomicznym, przedszkolnym opakowaniu. Zestaw umożliwia 

równoczesną pracę dużej grupy dzieci. Do dyspozycji dzieci dwa kształty siatki (kwadratowy 

i sześciokątny) oraz malutkie guziczki w 5 żywych kolorach. Umieszczane guzików w siatce 

wspaniale ćwiczy rączkę dziecka. 

  - Mozaika Rimosa - guziczki, 1500 sztuk       105,00 zł.  

Zestaw guziczków do mozaiki Rimosa dostępne również jako komplet bez siateczek. 

Możemy rozszerzyć zastosowanie zestawu lub uzupełnić zagubione guziczki. 

  - Mozaika Rimosa - siatka kwadratowa           4,00 zł. 
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   - Mozaika Rimosa - siatka sześciokątna           5,00 zł.  

  - Mozaika w skrzynce - duże gwoździki                  268,00 zł.  

Ćwiczenie spostrzegania kształtów i kolorów w formie lubianej przez dzieci mozaiki  

na siatce. Sześć kolorów i dwa kształty główek gwoździków (koło i kwadrat) pozwalają  

na stworzenie bajecznych obrazków. Układanie mozaiki uczy cierpliwości, rozwija  

wyobraźnię dzieci i zdolność koncentracji na zadaniu. Dzieci chwytają gwoździki trzema  

palcami (kciuk, palec wskazujący i środkowy), a jest to wspaniałe przygotowanie mięśni  

rączki dziecka do prawidłowego trzymania przyborów do pisania. Mozaika zawiera 10 kart  

z propozycjami gotowych mozaik, odwzorowując je dzieci uczą się wykonywania poleceń  

i rozwijają orientację kierunkową na płaszczyźnie.  

Wszystkie elementy zestawu są estetyczne i trwałe. Drewniane pudełko zachęca dzieci  

do uporządkowania mozaiki po zakończonej pracy. Pudełko posiada dwie odrębne przegródki:  

jedną na gwoździki, drugą na kratkę i karty. 

Duża średnica gwoździka umożliwia sprawne układanie nawet mniejszym dzieciom. Dostępna  

również mozaika o mniejszej średnicy gwoździka. 

Niewątpliwą zaletą mozaiki są dwa kształty gwoździków, karty z wzorami i estetyczne  

opakowanie. 

  400 sztuk gwoździków o średnicy 1,5 cm z elastycznego tworzywa 

  1 kratka o wymiarze 28 x 20 cm z elastycznego tworzywa 

  10 kart z wzorami z estetycznego tworzywa 

  drewniane pudełko o wymiarach 40 x 34 x 9 cm, z przegródkami i pokrywką 

Zastosowanie: 

  spostrzeganie kolorów i kształtów 

  doskonalenie małej motoryki 

  umiejętność odwzorowania na płaszczyźnie 

  - Mozaika w skrzynce - małe gwoździki       284,00 zł.  

Klasyczna mozaika na siatce uczy cierpliwości, rozwija wyobraźnię dziecka i jego zdolność  

koncentracji. Sześć kolorów i dwa kształty główek gwoździków (koło i kwadrat) pozwalają  

na stworzenie bajecznych obrazków. Układanie mozaiki to doskonałe ćwiczenie spostrzegania  

kształtów i kolorów. Dzieci chwytają gwoździki trzema palcami (kciuk, palec wskazujący  

i środkowy), a jest to wspaniałe przygotowanie mięśni rączki dziecka do prawidłowego  

trzymania przyborów do pisania. Mozaika zawiera 10 kart z propozycjami gotowych mozaik, 

odwzorowując je dzieci uczą się wykonywania poleceń i rozwijają orientację kierunkową  

na płaszczyźnie.  

Po mozaikę chętnie sięgną również dzieci w wieku szkolnym.  

Wszystkie elementy zestawu są estetyczne i trwałe. Drewniane pudełko zachęca dzieci  

do uporządkowania mozaiki po zakończonej pracy. Pudełko posiada dwie odrębne przegródki:  

jedną na gwoździki, drugą na kratkę i karty. 

Dostępna również mozaika o większej średnicy gwoździka, doskonała nawet dla mniejszych  

dzieci. Niewątpliwą zaletą mozaiki są dwa kształty gwoździków, karty z wzorami i estetyczne  

opakowanie.  800 sztuk gwoździków o średnicy 1 cm z elastycznego tworzywa 

  1 kratka o wymiarze 28 x 20 cm, z elastycznego tworzywa 

  10 kart z wzorami z estetycznego tworzywa 

  drewniane pudełko o wymiarach 40 x 34 x 9 cm, z przegródkami i pokrywką. 
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  - Mozaika wielokątów - 250 figur drewnianych        97,00 zł. 

Doskonały zestaw figur geometrycznych, do zastosowania w pracy z dzieckiem w domu 

lub na lekcji. Staranny dobór form i wymiarów figur umożliwia przeprowadzenie 

wszechstronnych ćwiczeń z zakresu geometrii oraz ułamków. Dzieci poprzez manipulowanie  

konkretnym materiałem poznają własności i nazwy figur, badają cechy figur i kąty, 

doświadczają symetrii i przesunięcia figur, doświadczalnie wyznaczają obwód i pole figury.  

Figury są względem siebie proporcjonalne i umożliwiają również podstawowe manipulacje  

w zakresie ułamków (nazywanie ułamków, rozszerzanie i skracanie, równowartościowość,  

dodawanie i odejmowanie ułamków jedno- i wieloimiennych). 

   - Mozaika wielokątów - 250 figur z tworzywa 

  kolory klasyczne            73,00 zł. 
Niezwykle uniwersalny i ekonomiczny komplet figur geometrycznych dla całej klasy. 

  - Mozaika wielokątów - karty wzorów – obrazki        45,00 zł. 

Karty kolorowych wzorów skomponowanych z figur mozaiki wielokątów. Dzieci mogą  

odtwarzać wzory bezpośrednio na karcie lub obok niej. Wzory na kartach pogrupowane  

są na cztery stopnie trudności. Interesujące pomysły na edukacyjne zabawy podpowiada  

załączona instrukcja. Zawartość: 20 kart - wym. 22 x 28 cm - instrukcja z pomysłami –  

karty dostarczane są bez klocków. 

  - Nawiercana Mozaika                    130,00 zł.  

Prawdziwa wiertarka zachęci do zabawy nawet najbardziej niechętnych mozaikom chłopców. 

Śruby występują w 6 kolorach i umożliwiają wkręcanie każdym z trzech typów wierteł. 

Zestaw umożliwia odwzorowanie załączonych kart, jak i tworzenie własnych obrazków  

i sekwencji. 

  - Podstawa do układania ceramicznych kamyków       49,00 zł.  

Specjalnie zaprojektowana podstawa do układania mozaik z ceramicznych kamyków. 

Pozwala dziecku na tworzenie własnych kompozycji na określonej powierzchni z 

zachowaniem kwadratowej siatki projektu. 

  - Układam trójkąty            155,00 zł.  

Zajmująca układanka rozwijająca spostrzeganie, logiczne myślenie i orientację kierunkową. 

Zadaniem dziecka jest odwzorować motyw przedstawiony na karcie za pomocą kafelków. 

Karty stopniują trudność - ilość potrzebnych kafelków i ich podobieństwo. Dzieci mogą 

zaprojektować również własne wzory, tworząc przy tym kolejne karty dla kolegów. 
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Układanki: 

  - Figuraki             31,00 zł. 

W trakcie gry dzieci uczą się rozpoznawać figury geometryczne koło, kwadrat, trójkąt i  

prostokąt. Figury występują w sześciu kolorach. W trakcie gry dzieci rzucają dwoma kostkami.  

Wiek graczy: 3-7 lat  

Liczba graczy: 1-4 

  - Formy podstawowe - 12 kształtów       236,00 zł.  

Koło, kwadrat, prostokąt, półkole, trapez, a także różnorodne trójkąty i romby. Łącznie 12 

przepięknych kształtów w 4 żywych barwach. Wykonane z drewna, miłe w dotyku zachęcają 

dzieci do własnej, niczym nieskrępowanej twórczości. Z figur można ułożyć niemalże 

wszystko.  

  - Geometryczne obrazki – układanka         87,00 zł. 

Dzieci uzupełniają kolorowe plansze wypełniając je różnymi figurami. Elementy są  

przezroczyste i wzajemnie proporcjonalne, co pozwalać "malować" każdy z obrazów na  

wiele sposobów. Od 4 lat Zawartość: 136 figur z przezroczystego tworzywa w 7 kolorach 

 (5 typów trójkątów,  typy kwadratów, prostokąt, sześciokąt, trapez, romb, koło, półgoło,  

ćwierćkoło) - duży kwadrat o boku 5 cm - 20 dwustronnych kart zadaniowych 

 (wym. 20 x 20 cm) – instrukcja. 

  - Kreatywny triplet – układanka        225,00 zł. 

Atrakcyjnie zaprojektowana i wykonana układanka rozwija spostrzeganie kształtu i koloru,  

koncentrację oraz percepcję wzrokową. Dzieci zachwyci możliwość eksperymentowania 

z trójkątnymi elementami, barwionymi w kolorach podstawowych. W komplecie występują  

trójkąty 1-, 2-, 3- oraz 4-kolorowe. Załączona książeczka zawiera 34 wzory do odtworzenia  

o rosnącym stopniu trudności. Wykonywanie zadań będzie dobrym wstępem do tworzenia  

własnych kompozycji. Dzieci szybko odkryją, że z trójkątów można stworzyć wiele  

innych figur: romby, duże trójkąty, sześciokąty, gwiazdy. Dodatkowo instrukcja podaje  

propozycje dwóch gier: domino i memory, w których wykorzystuje się tylko elementy układanki.  

Pomoc dydaktyczna godna polecenia dla wszystkich dzieci, a szczególne dla tych, które wykazują 

trudności w postrzeganiu i orientacji kierunkowej na płaszczyźnie. Od 4 lat. 

Zawartość: 

 czarna, trójkątna podstawa z drewna (bok. 36 cm, głęb. 3 cm),  

 48 drewnianych trójkątów równobocznych (bok 8 cm) w 10 różnych wzorach,  

 książeczka z 34 wzorami i instrukcją do gier w domino i memory. 
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   - Odkrywamy figury geometryczne - 288 figur     139,00 zł. 

Komplet zawiera 10 różnych figur geometrycznych: koła, kwadraty, romby, duże i małe  

trójkąty różnego typu. Bawiąc się kształtami dzieci poznają świat geometrycznych  

pojęć: boki, kąty, powierzchnia, symetria. Figury można sortować, nazywać, porównywać,  

układać z nich rytmy lub obrazki. 

Zawartość:  

 288 figur z mocnego tworzywa,  

 10 różnych elementów w 6 kolorach,  

 duże koło o śr. 5 cm,  

 pudełko. 

  - Podstawa 100 z dużymi kołkami            65,00 zł.  

Drewniana podstawa z wyżłobionymi 100 otworami w 10 rzędach po 10 otworów w każdym.  

Nieoceniona pomoc do nauki liczenia w zakresie 1-100 oraz do przeprowadzania wszystkich  

działań arytmetycznych na konkrecie. Atutem są duże walce w dwóch kolorach, co umożliwia  

sprawne manipulowanie oraz wizualne przedstawienie działań (w tym przekroczenia progu 

 5 i 10). 

Może być także wykonywana do ćwiczeń manipulacyjnych, usprawniających małą motorykę  

i koordynację wzrokowo-ruchową 

Zawartość: drewniana podstawa 25 x 25 x 1,2 cm - 100 drewnianych kołków o wys. 2,5 cm (50 

czerwonych, 50 niebieskich) 

           - Przybijanka drewniana - duży zestaw               165,00 zł. 
Przybijanie to ulubiona zabawa zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Wbijanie gwoździków  

wspaniale ćwiczy koordynację wzrokowo - ruchową, a układanie kompozycji z elementów  

kształci wrażliwość i zdolności twórcze. 

Zawartość:  

 200 elementów drewnianych, 

 4 x korkowa tablica 25 x 15,5 x 1 cm, 

 4 młotki o długości 13,5 cm - 250 pinezek. 

  - Układanka geometryczna - duży zestaw figur      195,00 zł. 

Kolorowe, drewniane figury geometryczne budzą dziecięcą fantazję. Koła, półkola, kwadraty,  

trójkąty, prostokąty i patyczki - w kilku wielkościach i czterech podstawowych kształtach. 

Zawartość: 

 ok. 170 figur geometrycznych w 4 kolorach, 

 figury wykonane z twardego, lakierowanego drewna o grubości 0,8 cm, 

 opakowanie: plastikowy worek. 
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  - Zabawa z magnesami                    99,00 zł.  

Dzieci bawią się kolorowymi magnetycznymi krążkami i umieszczają je na trzpieniach,  

aby obserwować właściwości magnesu (przyciąganie lub odpychanie).  

Podczas eksperymentowania mogą skorzystać z kart zadaniowych. 

Zawartość: 

  8 krążków w 4 kolorach 

  2 trzpienie wys. 10,5 cm 

  36 dwustronnych kart 

  walizka 

  instrukcja 

 

Nakładanki: 

  - Abak - poznaję kształty           46,00 zł. 

W tym komplecie korale różnią się nie tylko kolorem, ale i kształtem. Sortowanie staje się  

trudniejsze, gdyż dziecko obserwuje i rozróżnia teraz dwie cechy jednocześnie. Karty  

zadaniowe stopniują trudność wykonywanych ćwiczeń. Od: 3-6 lat Zawartość: stojak z 5 

 trzpieniami (dł. 21 cm) - 15 korali w 3 kolorach i 3 kształtach - 12 zadań. 

  - Eksperymentuję z podstawowymi kształtami      156,00 zł. 

Dzieci potrzebują w swym otoczeniu pełnym bodźców także przedmiotów mniej 

skomplikowanych. Układanka zachwyca właśnie prostotą, a przez to zachęca do  

eksperymentować i porządkuje pojęcie czterech figur. Koło zbudujemy z dwóch 

 półkoli, trójkąt - z trzech elementów, kwadrat - z czterech mniejszych kwadratów,  

a pięciokąt? Jak można skonstruować pięciokąt. Każda figura wykonana jest w innym 

 kolorze, co ułatwia sortowanie elementów w czasie układania. Jeśli już potrafimy  

łączyć elementy w pięć podstawowe figury, czemuż by troszeczkę nie poeksperymentować? 

 W kolejnym etapie zabawy dzieci z pewnością będą próbować łączyć elementy różnych 

 kolorów ze sobą, tworząc zmyślne i często fantazyjne kształty. Od: 1,5-4 lata, Zawartość: 

 4 układanki z grubej sklejki, łącznie 14 elementów. 

  - Geometryczne puzzle pojedyncze - 4 sztuki      335,00 zł.  

  - Geometryczne puzzle potrójne - 2 sztuki      359,00 zł. 
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  - Matematyczne kołeczki           46,00 zł. 

W czasie wykonywania zadań dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, a także uczą  

się rozpoznawać kolory, kształty i kategorie. Klipsy zaopatrzone są w otwory, aby dać jeszcze  

więcej możliwości zabaw: wtykanie jeden w drugi nawlekanie na sznurówkę.  

Zawartość:  

- podstawa z pianki (wym. 19 x 19 cm, grub. 1 cm)  

- 6 dwustronnych kart z tworzywa (wym. 19 x 19 cm)  

- 18 klipsów z tworzywa w 3 kształtach i 3 kolorach (śr. koła 4 cm, dł. uchwytu 2,5 cm)  

- 3 sznurówki (dł. 1 m). 

   - Nakładanka GeoMo – koło        349,00 zł. 

Seria bardzo estetycznie wykonanych nakładanek w formie pionowych mozaik. Dzieci  

umieszczają duże drewniane klocki pomiędzy trzpieniami stabilnej podstawy. W ten sposób  

tworzą różnobarwne obrazki warstwa po warstwie od dołu ku górze. W czasie kreatywnej  

zabawy dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, abstrakcyjne i logiczne myślenie, jak i również  

zdolność odtwarzania lub kreowania wzorów przestrzennych.  

Od 4 lat 

 solidna podstawa z 7 trzpieniami, 

 duże, frezowane elementy do umieszczania pomiędzy trzpieniami, 

 3 różne modele nakładanek, które można łączyć ze sobą. 

Zawartość: 

 drewniana podstawa z 7 trzpieniami (wym. 28 x 10 x 26 cm), 

 54 klocki o grub. 3,5 cm, 

 broszura z wzorami. 

   - Nakładanka GeoMo – pierścienie       349,00 zł. 

   - Nakładanka GeoMo – trójkąty        349,00 zł. 
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Nawlekanki, przewlekanki: 

   - Budujemy biedronki           62,00 zł.  

Sympatyczne biedronki zapraszają do zabawy w łączenie i liczenie. Główka owada opatrzona 

jest cyfrą 1-6, a zadaniem dziecka jest dobrać połówki korpusu o łącznej liczbie kropek 

zgodnej z cyfrą. 

   - But do wiązania            37,00 zł.  

Praktyczny i stabilny but pomoże dzieciom w nauce wiązania butów. 

  - Ćwiczę z guzikami - 40 sztuk z kartami         49,00 zł. 

Guziki posiadają różną liczbę dziurek oraz zapis liczbowy (cyframi i Braille'em). Dołączone 

karty aktywności prezentują zadania o rosnącym stopniu trudności. Elementy można  

wykorzystać do sortowania i dowolnego nawlekania. 

  - Ćwiczę z koralami - 40 sztuk z kartami         49,00 zł. 

  - Ćwiczę z kształtami - 40 sztuk z kartami        49,00 zł. 

  - Dłonie do przewlekania – figury          47,00 zł. 

Atrakcyjne zestawienie dłoni do nawlekania i kart wzorcowych pozwala ćwiczyć nie tylko  

zręczność manualną, ale również logiczne myślenie. Figury wykonane z mocnego tworzywa,  

karty stopniują trudność. 

 - Dłonie do przewlekania - karty wzorcowe        39,90 zł. 

Karty z wzorami do nawlekania o różnym stopniu trudności. 

   - Duża tablica rzepowa 100 x 100 cm       494,00 zł. 

Połączenie zabawy manualnej z kreatywnym działaniem. Powierzchnia tablicy przypomina  

jedną ze stron rzepu. Dlatego też położony na niej sznurek trzyma się nawet, gdy dziecko  

tabliczkę trzyma pionowo. Układanie figur, szlaczków, obrazków wymaga cierpliwości  

i precyzji ruchów. Jednocześnie jest to zajęcie tak fascunujące i nowe w formie, że dzieci  

na długo potrafią skupić przy nim uwagę 
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Zawartość: 

 tablica do montażu ściennego (wym. 100 x 100 cm), 

 drewniana oprawa, 

 komplet sznurków w 4 kolorach (4 sztuki o dł. 3 m, 8 sztuk o dł. 1,5 m). 

  - Duże guziki do nawlekania i segregowania (200 sztuk)       89,90 zł.  

Wspaniały zestaw dużych guzików zaprasza dzieci do wielu ciekawych zabaw. Guziki 

występują w 5 kolorach i posiadają różną ilość dziurek (od 1 do 5). Nawlekanie guzików 

ćwiczy małe rączki dziecka i usprawnia jego koordynację ruchowo-wzrokową. Guziki można 

sortować według różnych cech: koloru lub ilości dziurek. Poprośmy dziecko, aby poszukało 

nam wszystkie zielone guziczki z trzema dziurkami. Kolorowe guziczki można wykorzystać 

do tworzenia rytmów oraz do przeliczania. 

W zestawie również długie sznureczki oraz dwa krótkie sznureczki zakończone zabawną 

główką. Dzięki temu nawleczone guziki zatrzymują się na jednym końcu sznureczka, 

ułatwiając nawlekanie młodszym dzieciom. 

  - Duże korale z kartami aktywności       159,00 zł.  

W komplecie znajduje się 120 dużych korali z kolorowego, trwałego tworzywa w 6 różnych  

kształtach. Załączone dwustronne karty aktywności zawierają dwa rodzaje zadań. Z jednej  

strony zamieszczony jest kolorowy wzór do wiernego odtwarzania. Na odwrocie karty  

przedstawiono wzór z oznaczeniem kształtu korala - wybór koloru pozostawiając dziecku.  

Raz obrany kolor należy wtedy konsekwentnie powtarzać w danym ćwiczeniu (powtarzalny  

wzór wypełnienia). 

Dzieci mogą nawlekać korale na drewniane trzpienie lub sznurki. Komplet umożliwia  

jednocześnie pracę czwórki dzieci 

  120 sztuk kolrali  

  6 kształtów (wym. do 2,4 cm) 

  5 kolorów 

  24 dwustronne karty 

  4 drewniane podstawy z trzpieniami 

  4 sznurki 

  2 bezpieczne lusterka 

  pojemnik z pokrywką. 

  - Duże zwierzęta do przewlekania - 9 sztuk        43,00 zł.  

Ważna czynność jaką dziecko wykonuje podczas przewlekania rozwija równocześnie zdolność 

koncentracji i wytrwałość w wykonaniu zadania do końca. Do dyspozycji dziecka 9 elementów  

w kształcie zwierzątek. 

Zawartość: 

  9 dużych zwierząt z tworzywa (3 misie, 3 kaczki, 3 pieski) 

  wymiary: do 15 x 19 cm 

  3 sznurki. 
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  - Farandola – mini warsztat        135,00 zł. 

Drewniane, dwustronne zwierzątka i postacie z wiejskiego podwórka można nawlekać na 

 sznureczki. Dzieci mogą bawić się swobodnie lub odwzorowywać sekwencje z kart 

zadaniowych (ukazujących elementy w skali 1:1). 

Pomoc rozwija sprawność palców oraz zachęca do ćwiczeń językowych. 

Zawartość:  

 20 drewnianych figurek (krowa 7cm), 

 30 kart o wym. 33 x 11 cm, 

 2 sznureczki o dł 1 m. 

   - Geoplan do przewlekania - zestaw z kartami grupowy     122,00 zł.  

Oryginalna forma geoplanu: ramka z tworzywa z umieszczoną w niej pianką z nacięciami. 

Nawleczony na szydełko sznurek można łatwo zamocować w otworach nacięć. Wykonany 

 na geoplanie wzór usuwa się za pociągnięcie sznurka. Zabawa geoplanem usprawnia 

 motorykę rąk i pobudza dziecięcą kreatywność. Od 3 lat Zawartość: 4 geoplany z 

 tworzywa - 8 dwustronnych kart z wzorami - 4 szydła - 40 sznurków w 4 kolorach. 

  - Geoplan do przewlekania - zestaw z kartami – pojedynczy      79,00 zł. 

Oryginalna forma geoplanu: ramka z tworzywa z umieszczoną w niej pianką z nacięciami.  

Nawleczony na szydełko sznurek można łatwo zamocować w otworach nacięć. Wykonany  

na geoplanie wzór usuwa się za pociągnięcie sznurka. Zabawa geoplanem usprawnia motorykę  

rąk i pobudza dziecięcą kreatywność. 

 - Igły bezpieczne – plastikowe - 12 sztuk         29,90 zł.  

Bezpieczne igły posiadają zaokrągloną końcówkę. Wykonane są z tworzywa, mają długość 

15,2 cm. Opakowanie 12 sztuk. 

  - Korale drewniane - zestaw 108 sztuk z kartami aktywności    101,00 zł.  

Piękne, drewniane korale można sortować na wiele sposobów. Występują w sześciu kolorach  

i trzech kształtach (kula, walec i sześcian). Dzieci mogą układać rytmy według określonych  

sekwencji cech, nawlekając koraliki na sznureczki. Nawlekanie ćwiczy rączkę dziecka  

i koordynację wzrokowo-ruchową, a także zdolność koncentracji i wytrwałość w wykonaniu 

zadania do końca. Zestaw zawiera dodatkowo dwa sznureczki do nawlekania o usztywnionych, 

długich końcówkach. 
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  - Korale z tworzywa 2,0 cm - 650 sztuk, 6 sznurków                 81,00 zł.  

Duże wiaderko wspaniałych okrągłych korali wykonanych z estetycznego tworzywa w 

pięknych żywych kolorach. Nawlekanie ćwiczy rączkę dziecka i koordynację wzrokowo-

ruchową. Ta ważna czynność rozwija równocześnie zdolność koncentracji i wytrwałość w 

wykonaniu zadania do końca. Satysfakcja z nanizanego sznura korali jest dla każdego dziecka 

niezwykła i motywująca. 

  - Korale z tworzywa 2,4 cm - 250 sztuk, 8 sznurków     114,00 zł.  

Duże wiaderko wspaniałych okrągłych korali wykonanych z estetycznego tworzywa w 

pięknych żywych kolorach. Nawlekanie ćwiczy rączkę dziecka i koordynację wzrokowo-

ruchową. Ta ważna czynność rozwija równocześnie zdolność koncentracji i wytrwałość w 

wykonaniu zadania do końca. Satysfakcja z nanizanego sznura korali jest dla każdego dziecka 

niezwykła i motywująca. 

  - Koraliki połyskujące - 900 sztuk            25,00 zł.  

Połyskujące koraliki w kształcie regularnych beczułek można nawlekać na żyłki i sznurki, 

wykorzystać do zdobienia prac plastycznych i kolaży. 

  - Nawlekamy wyrazy – zestaw edukacyjny      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. 

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. 

  - Geometryczne ogniwka                                              52,00 zł.  
Zestaw pozwala układać własne ciągi rytmiczne lub odwzrorowywać gotowe. Łączenie  

ogniwek uczy nie tylko rozpoznawania figur i logicznego myślenia, lecz także doskonali 

 zdolności manualne i koordynację wzrokowo - ruchową. Załączone karty pozwalają  

stopniować trudność - wzory są kolorowe lub wyrażone symbolicznie. 

  - Płaskie guziki do nawlekania - 120 sztuk        54,00 zł. 

Wysokiej jakości tworzywo, duże wymiary i żywe kolory - wszystko to sprawia, że dzieci z  

przyjemnością sięgają po guziki. Materiał można nawlekać lub złączyć, segregować  

lub klasyfikować, przeliczać lub używać do tworzenia rytmów. 
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  - Podstawa do sznurowania           29,00 zł.  

Drewniana podstawa uczy sznurowania butów i wiązania kokardki. Atrakcyjna forma  

zabawy i nauki samodzielności. 

  drewniana podstawa 40 x 21 cm 

  3 wkładki 19 x 8 cm 

  3 sznurówki 130 cm.  

  - Przewlekanka - duży zestaw (10 plansz, 40 sznureczków)    199,00 zł.  

Ekonomiczny zestaw do przeplatania dla całego przedszkola (szkoły). Biała plansza z trwałej 

płyty zaprasza dzieci do przewlekania sznureczków przez 121 otworów. Można tworzyć wzory 

geometryczne, mozaikowe, ale także obrazki czy też cyfry i litery. Niczym nieskrępowane, 

bezpieczne szycie bez igły! Przeplatanie sznureczków doskonale ćwiczy rączkę dziecka oraz 

rozwija zdolność koncentracji. W pudełeczku zamieszczone są ilustracje kilku ciekawych 

wzorów o różnym stopniu trudności. Odwzorowywanie takich obrazków wymaga od dzieci 

dużego skupienia i rozwija orientację kierunkową na płaszczyźnie. Zachęćmy dziecko do 

stworzenia własnych wzorów lub do odrysowania tych przeplecionych na płytce.            

  - Przewlekanka - plansza z otworami i sznureczki       29,90 zł. 

Niczym nieskrępowane, bezpieczne szycie bez igły. Biała plansza z trwałej płyty zaprasza 

dzieci do przewlekania sznureczków przez 121 otworów. Można tworzyć wzory geometryczne,  

mozaikowe, ale także obrazki czy też cyfry i litery.  

Przeplatanie sznureczków doskonale ćwiczy rączkę dziecka oraz rozwija zdolność 

koncentracji. 

W pudełeczku zamieszczone są ilustracje kilku ciekawych wzorów o różnym stopniu trudności. 

Odwzorowywanie takich obrazków wymaga od dzieci dużego skupienia i rozwija orientację 

kierunkową na płaszczyźnie. Zachęćmy dziecko do stworzenia własnych wzorów lub do 

odrysowania tych przeplecionych na płytce. 

  - Ser z myszką             

Zabawa w przewlekanie myszki przez dziury w serze zachęci dzieci do ćwiczenia. Wielkość 

i kształt elementów dobrze dopasowuje się do małej rączki. Przewlekanka wykonana jest  

z solidnego i starannie wypolerowanego drewna. Ser ma wymiar 8,5 x 14 x 5 cm. 
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  - Tarcze do wyszywania             27,00 zł. 

  - Wesoła nawlekanka – farma          52,00 zł. 

Zawartość: 

 12 figurek drewnianych, przepięknie lakierowanych, 

 sznurek 60 cm zakończony drewnianym patyczkiem o długości 7 cm, 

 średnica otworu w figurce: 1,2 cm, 

 drewniane pudełko. 

  - Wesoła nawlekanka – piraci          53,00 zł. 

  - Wesoła nawlekanka – pojazdy          52,00 zł. 

  - Wielkie guziki – 100 sztuk         146,00 zł. 

Wyjątkowo duże guziki do zabaw w nawlekanie i sortowanie. Wystające obrzeża guzików  

oraz otworów ułatwiają trzymanie i nawlekanie. Dodatkowym atutem guzików jest ich zmienna  

średnica, co zmienia stopień trudności ćwiczeń manualnych, a także może stanowić kryterium 

sortowania. Od 3 lat Zawartość: 100 guzików z tworzywa - 5 różnych wielkości (3, 4, 5, 6 i 7 cm)  

4 kolory - liczba otworów 1-5 - 8 sznurków o dł. 75 cm - 8 zatyczek – zamykane pudełko. 

  - Wieże i gąsienice          471,00 zł. 

Niezwykły komplet różnorodnych elementów zaprojektowany, aby rozwijać sprawność rąk,  

zachęcać do myślenia, pobudzać kreatywność. Podstawowym elementem są podwójne krążki  

drewniane - nie pojedyncze, lecz właśnie podwójne. Złączone krążki są jedno- lub dwukolorowe, 

przez co nasuwa się skojarzenie z grą w domino. Dzieci mogą krążki nakładać na trzpienie  

(łatwiej) lub nawlekać na sznurki (trudniej). Kolejność zestawianych krążków może być dowolna,  

może wynikać z reguł gry lub być zgodna z kartami wzorcowymi. Wszystkie elementy są bardzo  

estetycznie wykończone z drewna bukowego, a krążki pięknie wybarwione. Podczas zabawy  

dzieci doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, uczą się rozróżniać kolory i tworzyć 

regularne rytmy. 

Zawartość: 

 36 dwukrążków (śr. 5 cm, wys. 3 cm), 

 4 postawy z trzpieniem (wys. 11,5 cm), 

 4 sznurki zakończone patyczkiem i kulką (dł. 28 cm), 

 16 kart zadaniowych, 

 elementy drewniane wykonane z drewna bukowego bezpiecznie barwionego, 

 drewniane pudełko 33 x 25 x 9 cm. 

 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 31 z 37 

 

 

 

Przybijanie: 

  - Duża tablica korkowa           26,00 zł.  

Duża tablica z trwałego prasowanego korka jest szczególnie przydatna do przybijania wielkich 

elementów. Charakteryzuje się zwiększoną grubością 1,5 cm i pozwala stosować długie 

gwoździki. 

   - Długie gwoździki            93,00 zł.  

Długie gwoździki przeznaczone są do przybijania wielkich form. Wykonane z niklowanego 

metalu. 

  - Karty wzorów do przybijanki          33,00 zł. 

Karty są dwustronne - z jednej strony motyw jest kolorowy, a z drugiej - czarno-biały. Karty  

stopniują trudność zadań: 4 motywy ukazano w wielkości rzeczywistej, pozostałe 16 wzorów 

pomniejszono. Od 4 lat. 

Zawartość:  

 10 dwustronnych kart z tworzywa (w tym: 2 karty o wym. 24,5 x 15,5 cm – 

 8 kart o wym. 12,5 x 7,5 cm). 

   - Krótkie gwoździki 12 mm           23,00 zł. 

   - Mała tablica korkowa             9,00 zł.  

Gruba tablica z trwałego prasowanego korka do ćwiczeń w przybijaniu. Dokupienie tabliczki 

pozwala rozszerzyć ilość dzieci korzystających z gotowych kompletów. 

   - Mały młotek drewniany                        9,00 zł.  

Poręczny drewniany młotek do przybijania. 

  - Przybijanka drewniana - duży zestaw       165,00 zł.  

Przybijanie to ulubiona zabawa zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Wbijanie gwoździków  

wspaniale ćwiczy koordynację wzrokowo - ruchową, a układanie kompozycji z elementów  

kształci wrażliwość i zdolności twórcze. 

Zawartość: 126 elementów drewnianych - korkowa tablica 25 x 18 x 0,8 cm - 2 młotki  

o długości 13,5 cm – pinezki. 

  - Stuku-puku             36,00 zł.  

Znana od wielu pokoleń tradycyjna zabawka dla dzieci przybijanka. Dzieci mogą przybijać 

elementy do gotowych obrazków lub układać swoje własne wzory. 
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Zapinanie, przykręcanie: 

   - Bączek naturalny              4,90 zł.  

Wykonany z naturalnego drewna bukowego - 1 sztuka. 

  - But do wiązania            37,00 zł. 

   - Duża lalka zapięciowa Edek        149,00 zł. 

Duża lalka sprawia, że ćwiczenia ubierania się będą przyjemną zabawą. Ubrania małego  

Edka uczą zapinania guzika, zasuwania zamka błyskawicznego, sznurowania butów.  

Lalka jest starannie obszyta, miękka i duża. Można ją prać w pralce. Od 3 lat 

Wysokość 53 cm - z czapeczką i plecaczkiem. 

  - Karty aktywności do śrub i nakrętek         37,00 zł.  

Karty aktywności pozwalaj na dodatkowe ćwiczenia z wykorzystaniem śrub i nakrętek. 

Zadania na kartach przedstawiono z jednej strony zadanie przedstawione z użyciem  

kolorów a z drugiej schematycznie, co pozwala stopniować trudność. 

   - 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). 

  - Podstawa do sznurowania           29,00 zł. 

Drewniana podstawa uczy sznurowania butów i wiązania kokardki. Atrakcyjna forma zabawy  

i nauki samodzielności. 
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   - Śrubki i nakrętki - aktywna zabawa         54,90 zł. 

Nowa forma zabawy z popularnymi śrubkami i nakrętkami. Motywatorem do zabawy są  

kolorowe karty z otworami, w których należy umieścić śrubkę i z drugiej strony dokręcić ją  

nakrętką. Twórcza zabawa konstrukcyjna o wielu możliwościach. Na podkreślenie zasługuje  

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

obrazkowe instrukcje, pokazujące krok po kroku składanie konkretnego modelu. Od: 3-6 lat  

Zawartość: 

 6 kolorowych kart z tworzywa (wym. 21 x 15 cm), 

 skuter,2 roboty, wyścigówka, dźwig, spychacz), 

 12 śrub i 12 nakrętek (3 kształty, 4 kolor), 

 wym. śruby 4 x 4 cm. 

 - Śrubki i nakrętki - grupowy zestaw z kartami      129,00 zł. 

Zestaw łączy zabawę manualną z rozwijaniem pojęć matematycznych tj. kolor, kształt, rytm, 

 liczenie. Wszystkie ćwiczenia zaprezentowane na kartach zadaniowych były zaprojektowane  

przez nauczycieli i sprawdziły się w praktycznym działaniu z dziećmi. Wysoka jakość  

elementów i praktyczne pudełko dopełniają wysokie walory tego zestawu. Od: 2-6 lat 

Zawartość: 

 36 śrub i 36 nakrętek, 

 3 kształty (koło, trójkąt kwadrat), 

 4 kolory, 

 wym. śruby 4 x 4 cm, 

 16 kolorowych kart zadaniowych z tworzywa, 

 zamykane pudełko.  

  - Trening samodzielności - ramki pomarańczowe     197,00 zł. 

Pięknie wykonane ramki zapięciowe zachęcają maluchy i starszaki do doskonalenia  

praktycznych kompetencji. Niezwykle ważnym etapem w rozwoju każdego dziecka jest  

umiejętność samodzielnego ubierania się. Aby to stało się faktem, przed dzieckiem stoi nie  

lada wyzwanie. Najpierw musi ono poznać  

wszelakie techniki zapinania i rozpinania. Dziecko może trenować wszak na sobie i swych  

własnych ubraniach. Wtedy jednak albo ono nie ma cierpliwości, albo cierpliwości  

(a raczej czasu) nie mają dorośli. 

Stąd pomysł zaczerpnięty z metody Montessori - ramki zapięciowe, które łączą trzy ważne  

elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Izolacja trudności (jeden typ zapięcia na każdej 

 ramce), możliwość powtarzania ćwiczenia tyle razy, ile dziecko tego potrzebuje,  

motywujące zadowolenie z zakończonego ćwiczenia (widoczny efekt). 

Seria obejmuje dwa rodzaje ramek: pomarańczowe z prostszymi zapięciami, zielone z  

zapięciami wymagającymi większej sprawności. Od 3 lat. 

Zawartość:  

 3 ramki pomarańczowe: zamek błyskawiczny, zatrzaski, duże guziki, 

 wym. 23 x 28 cm, 

 przód i tył wykonane w całości z materiału wysokiej jakości, 

 tył ramki jest lekko usztywniony. 
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  - Trening samodzielności - ramki zielone       197,00 zł. 

   - Wesoły smok zapięciowy         109,00 zł. 

Mięciutki i kolorowy, niezwykle sympatyczny duży pluszak nie tylko do przytulania.  

Ubranka smoka kryją w sobie wiele niespodzianek, różne zapięcia są okazją do  

rozwijania swoich umiejętności w zakresie ubierania się. Od12 m-cy 

Zawartość: 

 pluszowy smok,  

 wys. 47 cm,  

 zdejmowana bluza i spodenki. 

kolorowe zwierzątka. 

  - Zakręcona biedronka           75,00 zł.  

Stabilna podstawa w kształcie sympatycznej biedronki posiada sześć otworów. Zadaniem 

dziecka jest przykręcać i odkręcać duże śruby. Dodatkowo możemy zaprosić dziecko do 

liczenia.  

   - Zakręcone drzewko                  139,00 zł.  

Lubiana zwłaszcza przez młodsze dzieci zabawa w nakręcanie i przykręcanie. Należy wkręcić 

kulki na gałązki drzewka. W podstawie drzewka znajdują się 4 otwory do nakręcania śrubek. 
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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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