OFERTA – POMOCE DLA KLAS MŁODSZYCH
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I POZOSTAŁE

SPIS TREŚCI:
STRONA 2 – MAPY
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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.

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa
Od 21-11-2008 r.
nieprzerwanie uczestniczymy
w programie Rzetelna Firma
i udostępniamy szereg
informacji świadczących
o naszej wiarygodności.

Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

Ceny z VAT

POMOCE DYDAKTYCZNE
AUDIOBOOKI I POZOSTAŁE
MAPY:

Polska – nasza ojczyzna/ województwa 98x140 (e)
89,00 zł.
- strona pierwsza zawiera mapę ukształtowania powierzchni Polski (hipsometrię z cieniowaniem)
z winietkami najbardziej znanych zabytków architektury Polski, a także stroje regionalne
- strona druga przedstawia podział administracyjny Polski na województwa oraz herby
województw i miast wojewódzkich

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Oś liczbowa magnetyczna (w)
Oś liczbowa" przeznaczona dla klas I-III szkół podstawowych oraz dla szkolnictwa
specjalnego jest wygodną pomocą, wspomagającą pracę nauczyciela. Korzystanie

332,10 zł.
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z osi liczbowej uwalnia nauczyciela od żmudnego rysowania na tablicy linii prostej
i dzielenia jej na równe odcinki, przez co pozwala zaoszczędzić czas nauczyciela
oraz kształtuje u dziecka prawidłowy obraz osi liczbowej (należy pamiętać, że rysunki
odręczne są mało czytelne oraz mało precyzyjne). Poprzez wzbogacenie tablicy
magnetycznej z rysunkiem osi o różnorodne elementy magnetyczne pomoc tę można
wykorzystać na różnych etapach kształcenia (rysunki z przykładami zastosowania
poniżej). Dzięki zastosowaniu magnesów na tylnej stronie planszy z osią pomoc łatwo
daje się montować na zwykłej tablicy szkolnej, posiadającej właściwości magnetyczne.

Ceny z VAT

Trzylinia – nakładka suchościeralna na tablicę (w)
Nakładka suchościeralna o wymiarach 92 x 83 cm do mocowania na szkolnych tablicach
magnetycznych. Wykonana z PCV pozwalającego na wykorzystywanie pisaków
suchościeralnych. Po zamocowaniu na tablicy magnetycznej (za pomocą integralnych
pasków magnetycznych) umożliwia również wykorzystanie elementów magnetycznych

196,80 zł.

Kratka – nakładka suchościeralna na tablicę (w)
Nakładka suchościeralna o wymiarach 92 x 83 cm do mocowania na szkolnych tablicach
magnetycznych. Wykonana z PCV pozwalającego na wykorzystywanie pisaków
suchościeralnych. Po zamocowaniu na tablicy magnetycznej (za pomocą integralnych
pasków magnetycznych) umożliwia również wykorzystanie elementów magnetycznych.
Moduł kratki wynosi 5 cm.

196,80 zł.

Pięciolinia – nakładka suchościeralna na tablicę (w)
Nakładka suchościeralna o wymiarach 92 x 83 cm do mocowania na szkolnych
tablicach magnetycznych. Wykonana z PCV pozwalającego na wykorzystywanie
pisaków suchościeralnych. Po zamocowaniu na tablicy magnetycznej (za pomocą
integralnych pasków magnetycznych) umożliwia również wykorzystanie elementów
magnetycznych (np. nut).

196,80 zł.
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Czas – zestaw magnetyczny (w)
Zestaw dydaktyczny "Czas" zawiera magnetyczną tablicę o wymiarach 70×68 cm,
komplet tablic dydaktycznych w formacie 50 x 70: nawy miesięcy, podział roku,
dni tygodnia, podział miesięcy na dni, doba

215,25 zł.

Kalendarz pogody - magnetyczny (w)
Kalendarz pogody przeznaczony jest dla przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych
i szkolnictwa specjalnego. Służy do regularnej i planowej obserwacji pogody oraz
kształtowania i utrwalania pojęć związanych z czasem:
– pojęcie tygodnia (zapoznawanie z nazwami kolejnych dni tygodnia i ich kolejności);
– pojęcie miesiąca (zapoznanie z nazwami miesięcy i liczbą dni w kolejnych miesiącach);
– pojęcie roku (zapoznanie z podziałem roku na miesiące, kwartały i pory roku).
Dodatkowo, poprzez wzbogacenie go o etykiety z ilustracjami ważnych wydarzeń
w życiu dziecka doskonale nadaje się do wykorzystania przy planowaniu życia klasy.
Pomoc można wykorzystać do realizacji następujących zagadnień:
1. Pogoda i podstawowe składniki pogody.
2. Planowa obserwacja pogody.
3. Obserwacja zmian w przyrodzie związanych z porami roku.
4. Obliczenia kalendarzowe.
Proponowane sposoby wykorzystania pomocy przedstawiamy poniżej.
W skład „Kalendarza pogody” wchodzi:
Tablica magnetyczna, suchościeralna o wymiarach 66 cm x 96 cm.
Pisak suchościeralny z czyścikiem.
Zestaw 143 elementów mających właściwości magnetyczne, dzięki czemu łatwo daje
się je umieszczać na tablicy:
20 etykiet (6,5 x 6,5 cm) z cyframi arabskimi do oznaczania roku.
12 etykiet (26 x 4,5 cm) z nazwami miesięcy.
4 etykiety (26 x 4,5 cm) do oznaczania kwartałów.
4 etykiety (26 x 4,5 cm) z nazwami pór roku.
31 etykiet (8 x 6 cm) z liczbami od 1 do 31 do oznaczania dni miesiąca.
5 etykiet (8 x 2 cm) z napisami: przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj (w kolorze czerwonym),
jutro, pojutrze.8 etykiet (32,5 x 21 cm) z ilustracjami przedstawiającymi pory roku oraz
święta i zwyczaje z nimi związane.
31 etykiet (8 x 2 cm) z ilustracjami i nazwami świąt narodowych i kościelnych oraz
ważnych wydarzeń w życiu dziecka.

393,60 zł.
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29 etykiet (8 x 8 cm) z ilustracjami przedstawiającymi podstawowe składniki pogody:
3 etykiety (8 x 8 cm) prezentujące długość trwania dnia i nocy.
Wszystkie elementy są umieszczone w estetycznej półeczce z przegródkami, którą można
powiesić na ścianie klasy.

Kalendarz pogody (b)

208,00 zł

Kalendarz wykonany jest ze sztywnego kartonu o wymiarach 70cm x 70cm. Górna część
planszy zawiera nazwy kolejnych dni tygodnia, pozostałe pola w formie kwadratów to
miejsca, w które umieszcza się symbole pogody. Wzorów określających stan pogody jest
piętnaście. Uwzględniają one prawie wszystkie możliwości atmosferyczne występujące
w naszym kraju w ciągu całego roku.
Praca z kalendarzem zachęci dziecko do systematycznego obserwowania zmian
atmosferycznych, określenia stanów pogodowych, rozpoznawania i właściwego
interpretowania graficznych symboli pogodowych.
Wzory określające stany pogody:
- dni słoneczne
- częściowe rozpogodzenie
- częściowe zachmurzenie
- duże zachmurzenie
- słaby wiatr
- silny wiatr
- mały deszczyk
- deszcz
- burza
- tęcza
- mgła
- grad
- śnieg
- zadymka śnieżna
- śnieżyca
Łącznie jest 91 kartoników określających 15 stanów pogody.
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Zegar demonstracyjny trójtarczowy (w)
Zegar wyposażony jest w trzy tarcze, w tym dwie ruchome oraz w ruchome wskazówki.
Tarcza stała ma naniesioną podziałkę minutową w kolorze czarnym i godzinową w kolorze
czerwonym. Tarcze ruchome obracają się niezależnie, co umożliwia dowolną konfigurację
zegara. Większa tarcza obrotowa pozwala na demonstrację zegara z arabskimi lub rzymskimi
liczbami oznaczającymi godziny.
Mniejszą tarczę obrotową można ustawić w trzech pozycjach: wskazującej minuty, godziny
lub puste pola.
Zegar wyposażony jest w magnesy umożliwiające umocowanie go na szkolnej tablicy
magnetycznej. Wykonany jest wysokogatunkowej tektury, zabezpieczonej folią, wymiary
zegara: 48×48 cm.

209,10 zł.

Ułamki magnetyczne (w)
Zestaw kół wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego, o średnicy 33 cm,
podzielonych odpowiednio na 2, 3, 4, 5, 6 części oraz jedno całe koło. Zestaw zawiera
dodatkowo znaki +, -, = (po dwie sztuki). Wszystkie elementy zestawu wyposażono
w elementy magnetyczne.

221,40 zł.

Krążki do nauki ułamków magnetyczne (n)
Komplet krążków służy do demonstrowania ułamków przy nauce rachunku ułamkowego.
Możliwość prezentacji na tablicy metalowej .

106,00 zł.

KSIĄŻKI, PORADNIKI I AUDIOBOOKI:

- The Blue Dog - bezpieczne relacje dziecko – pies

65,00 zł.
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Program skierowany jest nie tylko do dzieci, ale również do ich rodziców
i wychowawców. Pozwala spojrzeć na konkretne sytuacje z punktu widzenia psa i
zrozumieć podstawę agresywnego zachowania zwierzęcia.
Zadaniem programu The Blue Dog jest nauczenie dziecka możliwie najlepszego zachowania
względem psa w konkretnej sytuacji.

Ceny z VAT

- Śpiąca królewna. Słuchowisko dla dzieci

19,00 zł.

- Tomcio Paluch. Słuchowisko dla dzieci

19,00 zł.

- Pan Twardowski- słuchowisko dla dzieci

19,00 zł.

- O Wawelskim smoku- słuchowisko dla dzieci

19,00 zł.

- Calineczka. Słuchowisko dla dzieci

19,00 zł.

- Królewna śnieżka. Słuchowisko dla dzieci

19,00 zł.

- O czterech muzykantach z Bremy.
Słuchowisko dla dzieci

19,00 zł.
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- Miłe uszom dźwięki
Książka zawiera propozycje ćwiczeń, usprawniających narządy mowne, niezbędnych do
wywoływania podstawowych głosek języka polskiego oraz różnorodne metody uzyskiwania
prawidłowych realizacji poszczególnych dźwięków.

- Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży
Kwestionariusz obrazkowy możemy z powodzeniem stosować w czasie terapii
logopedycznej, np. do powtarzania wyrazów z ćwiczoną głoską, układania z nimi zdań,
opowiadania zmyślonych historii czy zadawania pytań i wymyślania zagadek z użyciem
ilustracji zawartych na planszach. W postępowaniu logopedycznym warto wykorzystać
ilustracje pozwalające na różnicowanie głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego,
także głosek , [l] i [r] oraz głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

Zabawy buzi i języka
dla każdego smyka
Książkę stanowi zbiór zdjęć dzieci, wykonujących ćwiczenia przygotowujące do pięknego
mówienia. Uporządkowane są zgodnie z potrzebami logopedycznymi.

21,00 zł.

101,00 zł.

- Będę wielkim mówcą.

mówić, kreślić i wycinać.
Zwierzęta wokół nas. Część I
Książeczka Zwierzęta wokół nas przeznaczona jest dla dzieci, które z różnych powodów nie
zaczęły jeszcze mówić. Proponujemy ją także maluchom, które nie potrafią, choć robią to już
ich rówieśnicy, kreślić linii lub wycinać, trzymając prawidłowo przeznaczone do tego
przybory. Książeczka ułatwi małemu dziecku opanowanie mowy oraz umiejętności, które
znakomicie przygotowują dziecko do pisania.

40,00 zł.

- Potrafię

30,00 zł.
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- Odgłosy zwierząt
Pierwszymi słowami najczęściej używanymi przez malucha są odgłosy, czyli wyrazy
dźwiękonaśladowcze. Zastępują one trudne do wypowiedzenia słowa i zdania. Początkowo
właśnie odgłosy pozwalają dziecku na porozumiewanie się z innymi osobami, np. zamiast
pszczoła łatwiej powiedzieć mu bzzz, chodźmy na spacer zastąpi pa pa. W dalszym
procesie rozwojowym, dzięki naturalnemu przyswajaniu mowy, dziecko będzie stopniowo
rezygnowało
z odgłosów na rzecz pełnych wyrazów. Podczas czytania rymowanek, zawartych w
książeczce, należy wskazywać palcem kolejne wyrazy. To łagodne wprowadzanie dziecka
w trudną sztukę czytania. Wielokrotne powtarzanie tekstu pozwoli maluchowi
wypowiadać ostatnie słowa na każdej ze stron, by w końcu zarecytować całą rymowankę.

- Odgłosy z otoczenia

- Syczące wierszyki
W publikacji jest około dziewięćdziesięciu wierszyków, częściowo zilustrowanych. Ich
podział zgodny jest z porządkiem prowadzenia terapii poszczególnych dźwięków. Trening
rozpoczyna się od izolacji głoski [s], poprzez logotomy, nagłos wyrazowy pierwszej z szeregu
ćwiczonych głosek, następnie śródgłos, ewentualnie wygłos. Stopniowo wprowadzane są
kolejne
z głosek w szeregu.

- Szumiące wierszyki

- Zaczynam mówić
Książka przeznaczona jest dla terapeutów mowy dzieci około trzeciego roku życia, które
jeszcze nie zaczęły mówić, i dla rodziców kontynuujących zalecone ćwiczenia w domu. Język
i wargi dziecka muszą być sprawne i gotowe do mówienia.

26,00 zł.

26,00 zł.

25,00 zł.

23,00 zł.

40,00 zł.
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- Już mówię. Cz. II
Przeznaczona jest dla terapeutów mowy prowadzących pracę z dziećmi, które z różnych
powodów mówią później, niż ich rówieśnicy. Zaproponowane ćwiczenia powinni powtarzać
z maluchem w domu również jego rodzice bądź opiekunowie. Zawiera ona propozycje
kolejnych głosek pojawiających się w mowie dzieci małych. Stanowią ją spółgłoski: „b”,
„d”, „w”, „f”, „g”, „k”, „h/ch”, „ń”, „l”. Ćwiczone głoski, podobnie jak w części I,
występują w logotomach, czyli sylabach oraz tzw. podwójnych logotomach, następnie
onomatopejach i w wyrazach dwusylabowych, zawierających przede wszystkim sylaby
otwarte, a także łatwych do wymówienia wyrazach jednosylabowych.

40,00 zł.

- Kocham mówić. Diagnoza i terapia
zaburzeń afatycznych
Obrazki z podpisami dla logopedów i terapeutów pracujących z osobami
z afazją, służą do wstępnej diagnozy zaburzeń komunikacji, oraz do prowadzenia ćwiczeń,
których celem jest odbudowywanie systemu językowego.
Ilustracje są dostosowane do potrzeb osób dorosłych i przedstawiają prototypowe czasowniki,
rzeczowniki i przymiotniki. Są to czasowniki opisujące działanie i przemieszczanie się, w
czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym. Rzeczowniki i przymiotniki zostały użyte w
wypowiedziach (w schematach składniowych).

- Kocham mówić. Powiedz mi co odczuwasz
Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci
dwujęzycznych. Jest to seria obrazków, które pozwolą dzieciom poznać podstawowe emocje
i uczucia - radość, smutek i złość, a także nauczyć się o nich mówić. "Kocham mówić Powiedz mi, co odczuwasz...przeznaczone jest do uczenia się niewerbalnych zachowań
komunikacyjnych i języka. Kształtowanie prewerbalnej komunikacji jest istotnym elementem
budowania w przyszłości porozumiewania się językowego, poznawania i akceptowania reguł
społecznych oraz budowania własnej tożsamości."

66,00 zł.

39,00 zł.
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W ofercie przedstawione są tylko przykłady
pomocy dydaktycznych.
Oferta na inne pomoce w następnych plikach.
Nasza oferta jest o wiele szersza.
Zapraszamy także na naszą stronę:

www.bismw.com.pl
W większości asortyment przedstawiony w tej ofercie jest
importowany – oferta na niego obowiązuje do wyczerpania
zapasów magazynowych.
Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi.
Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika.
W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT.
Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie)
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności
od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie.
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu prawa polskiego.

UWAGA:
Cennik ważny od 21 czerwca 2013 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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