OFERTA – POMOCE DLA KLAS MŁODSZYCH
PUSY
SPIS TREŚCI:
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA

2 – PUSY
31 – SYSTEM EDUKACJI PALETA
38 – ZESTAWY PIRAMIDA
41 – MATEMATYKA KONKRETNA
42 – PUZZLE EDUKACYJNE
44 – ZABAWY TWÓRCZE NIKI
45 – MOZAIKA
46 – MYŚLENIE LOGICZNE
48 – GRY I ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE

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

PUSY
PUS:

- Zestaw kontrolny PUS
47,00 zł.
Zestaw Kontrolny PUS to poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się
12 ponumerowanych klocków. Zestaw Kontrolny służy zawsze w połączeniu z książeczkami
z serii PUS, ponieważ cyfry na klockach odpowiadają numerom zadań w książeczkach.
W końcowej fazie pracy, poprzez porównanie wzoru ułożonego z klocków w Zestawie
Kontrolnym z wzorem znajdującym się w książeczce, otrzymujemy informację o poprawności
wybranych odpowiedzi. Zestaw Kontrolny "rośnie razem z dzieckiem" i raz zakupiony, służy
przez wiele lat do zabawy ze wszystkimi książeczkami PUS.

- Klocki zapasowe Zestawu Kontrolnego PUS

16,50 zł.

- 100 pytań i odpowiedzi 1
19,50 zł.
Książeczka 100 pytań i odpowiedzi jest tytułem skierowanym do dzieci przedszkolnych
i szkolnych, tych, które nie potrafią jeszcze samodzielnie czytać i tych, które z czytaniem
już dobrze sobie radzą. Wszystkie ćwiczenia zostały zaprezentowane w formie quizu, który
nie sprawia nawet najmłodszym dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci formułowania
pytań i wyszukiwania odpowiedzi. Specjalny dobór czarno - białych ilustracji jest zamierzony,
ponieważ zmusza dzieci do logicznego myślenia, pobudza ich wyobraźnię, zachęca do
samodzielnych obserwacji i doświadczeń. Stanowi dobry materiał wyjściowy do kolorowania,
ucząc dzieci posługiwania się kredkami oraz kształci ich sprawność ruchową.
Poszczególne zadania poszerzają wiedzę dziecka o najbliższym otoczeniu, ponieważ oparte
są na doświadczeniach z życia codziennego i dotyczą jego najróżniejszych aspektów: zdrowia,
higieny, ruchu, właściwego odżywiania, a także świata roślin i zwierząt.

- Opóźniony rozwój mowy 1

19,50 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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- Opóźniony rozwój mowy 2

19,50 zł.

- 100 pytań i odpowiedzi 2

19,50 zł.

- 100 pytań i odpowiedzi 3

19,50 zł.

- 100 pytań i odpowiedzi 4

19,50 zł.

- ABC 1- Rozpoznawanie i rozróżnianie liter A - L

19,50 zł.

Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce ABC 1 Rozpoznawanie i rozróżnianie liter A - L
wprowadzają dzieci w świat liter, uczą rozpoznawania ich kształtu, wielkości, kolejności w
alfabecie, a następnie łączenia w wyrazy. Pomagają zauważać różnice pomiędzy brzmieniem
głoski, a jej graficznym znakiem, przybliżają zagadnienia pisowni liter, wzbogacają
słownictwo i ogólną wiedzę dziecka.
Ciekawa szata graficzna zachęca do zabawy i nauki zarówno dzieci w wieku przedszkolnym
i młodszym wieku szkolnym.

- ABC 2 - Rozpoznawanie i rozróżnianie liter Ł-Z
Druga książeczka z serii ABC obejmuje swoim zakresem litery alfabetu od Ł do Z.

19,50 zł.

- ABC 3 - Dwuznaki
Trzecia książeczka z serii ABC obejmuje swoim zakresem dwuznaki.

19,50 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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- Abecadło 1

19,50 zł.

- Abecadło 2
19,50 zł.
Dzieciom trzy- i czteroletnim nauka poprzez zabawę przychodzi z duża łatwością, bo robią
to dla przyjemności i bez wysiłku. Dlatego naukę czytania powinno się rozpocząć od
najmłodszych lat życia, kiedy dziecko nie odczuwa jeszcze przymusu nauki. Celem
dydaktycznym książeczek ABECADŁO cześć 1 i 2 jest kształcenie umiejętności:
 rozpoznawania liter jako znaków graficznych,
 rozróżniania liter drukowanych i pisanych: wielkich i małych,
 odwzorowywania i ustalania ich kolejności w alfabecie,
 kojarzenia głoski z jej graficznym obrazem,
 łączenia w pary liter z obrazkiem, którego nazwa rozpoczyna się od danej litery,
 odszukiwania i odczytywania liter drukowanych i pisanych zlanych z tłem,
 łączenia liter pisanych z ich drukowanymi odpowiednikami oraz łączenia liter
drukowanych z ich pisanymi odpowiednikami,
 odszukiwania takich samych liter w zbiorach,
 odczytywania prostych trzyliterowych wyrazów, łączenia dwóch sylab w jeden wyraz.

- Balbina z Lublina 1- Zabawy i Ćwiczenia
ogólnorozwojowe
19,50 zł.
Książeczki z serii Balbina z Lublina to zestaw zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych
przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki zabawowej formie ćwiczeń dzieci
uczą się spostrzegawczości, rozróżniania kształtów, kolejności zdarzeń oraz wyciągania
wniosków z zaobserwowanych sytuacji jak również prawidłowych zachowań w różnych
miejscach jak dom, szkoła, ulica, las.

- Balbina z Lublina 2- Zabawy i Ćwiczenia
ogólnorozwojowe

19,50 zł.

- Chrząszcz z Żyrzyna 1
19,50 zł.
Książeczka Chrząszcz z Żyrzyna 1 zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla
logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie
opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się,
mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.
Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często
wynikiem niedojrzałości lub mikro uszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę
bodźców słuchowych. Powodują wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych
artykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się
dzieci z dysleksją i z dysortografią.
Muszą, więc one więcej czasu poświęcać nauce oraz nadrabiać zaległości w tych czynnościach,
które warunkują i kształtują rozwój ich mowy.
Teraz dzięki zabawie z PUS-em, ćwiczenie prawidłowej wymowy przestanie być nudne, nie
będzie zniechęcało do żmudnej pracy oraz przyniesie spodziewane efekty.
Chrząszcz z Żyrzyna:
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głoska f w śródgłosie nawy obrazka
głoska t na początku nazwy obrazka
odróżnianie głoski p od b
głoska g w nagłosie nazw obrazków
głoska s w śródgłosie nazw obrazków
rozróżnianie głosek : t - k, r - l
ustalanie kolejności użycia liter : r - l , l - r
uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami
trudne sylaby z dwuznakami dż i dz
przekształcanie wyrazów przez dodawanie, odjęcie, zmianę litery lub sylaby
tworzenie sylab i wyrazów z głoskami sz i s

- Chyża żmija Syk – Syk
Chyża Żmija:
 rozróżnianie głosek: b - p, w - f, g - k
 odszukiwanie głosek: d, k, s, c
 rozpoznawanie liter: s, c, z, ż, cz, sz, rz, dź
 tworzenie sylab z literami: sz, s, c, cz
 przyporządkowywanie układu liter: l - r, r - l w wyrazach
 brakujące sylaby w wyrazach z literami: ż, sz, cz, rz

Ceny z VAT

19,50 zł.

- Co robi ? Co robią?
19,50 zł.
Co robi? Co robią? Czasownik 1 jest kontynuacją serii książeczek z zakresu gramatyki języka
polskiego. Przeznaczony jest dla dzieci w klasach I-III. Zawiera zabawy i ćwiczenia związane
z kształtowaniem i utrwalaniem pojęcia czasownika i jego funkcji w języku polskim;
dostarcza dzieciom okazji do obserwacji użycia czasownika w różnych kontekstach i
sytuacjach, mówienia na poziomie wyrazów, związków wyrazowych, zdań i dłuższych
wypowiedzi, doskonali umiejętności posługiwania się tą częścią mowy.
Zawarty w książeczce materiał językowy uporządkowany został zgodnie z zasadą
stopniowania trudności, łączy zagadnienia gramatyki, frazeologii, stylistyki. Z powodzeniem
może być wykorzystywany przez nauczyciela w kształceniu zintegrowanym do ćwiczeń w
mówieniu i pisaniu oraz w doskonaleniu pracy własnej dziecka.
Różnorodność form ćwiczeń oraz ich zabawowy charakter uatrakcyjniają proces uczenia się
opierając go na aktywności i samodzielności dziecka. Temu celowi służą też barwne,
humorystyczne ilustracje uzupełniające i wzbogacające warstwę językową poszczególnych
zadań.
System Edukacji PUS daje możliwość pracy we własnym tempie i samodzielnego
kontrolowania jej efektów, co ma bardzo duży wpływ na osiągane przez dziecko wyniki.

- Crazy English 1
19,50 zł.
Crazy English to zestaw ćwiczeń językowych opracowany z myślą o dzieciach uczących się,
co najmniej drugi rok języka angielskiego. Poszerza i uaktualnia znane konstrukcje gramatyczne
i potoczne wyrażenia w konkretnych sytuacjach. W "Crazy English" nie ma ćwiczeń polegających
na mechanicznym dobieraniu odpowiedzi. Wszystkie wymagają uwagi i rozważenia kilku
możliwości przed podjęciem decyzji. Zabawne ilustracje, sympatyczni i trochę zwariowani
bohaterowie sprawiają, że dzieci chętnie rozwiązują ćwiczenia, nawet te trudniejsze, wymagające
większego skupienia.
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- Crazy English 2
19,50 zł.
Książeczka PUS opracowana z myślą o wszystkich, którzy dążą do poznania żywego
języka angielskiego. Zawarte w niej ćwiczenia poszerzają i utrwalają znajomość 200
angielskich idiomów. Tematyczne pogrupowane, przedstawione zarówno w kontekście, jak
i osobno oraz odpowiednio do nich dobrane, zabawne ilustracje sprawiają, że rozumienie
idiomów i ich zapamiętywanie staje się łatwiejsze. Znajomość idiomów i przysłów jest
nieodzowna podczas nauki języka angielskiego, ponieważ są one istotnym elementem jego
kultury. Nie trudno będzie zauważyć, że wiele angielskich idiomów jest analogicznych
pod względem struktury i znaczenia do idiomów polskich. Są jednak też i takie, które
różnią się niewielkimi, aczkolwiek istotnymi szczegółami. Crazy English 2 to ciekawy
materiał do wykorzystania na zajęciach dodatkowych i zajęciach szkolnych kółkek
i kół języka angielskiego. Można korzystać z niego na kursach języka angielskiego dla dzieci,
a także w trakcie samodzielnej nauki w domu.

- Ćwiczenia w orientacji
19,50 zł.
Książeczka Ćwiczenia w orientacji to wybór wielu cennych rozwiązań służących utrwalaniu
pojęć i umiejętności orientacji w przestrzeni, wzajemnego położenia obiektów i zjawisk,
rozpatrywania ich pod względem cech wielkościowych, jakościowych i mierzalnych:
- określenie położenia przedmiotów w przestrzeni względem obserwatora i innych
przedmiotów: za, pod, nad, obok, wewnątrz, na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę,
w dół,
- przypisywanie przedmiotom cech wielkościowych: długi, krótki, szeroki, wąski,
- porównywanie przedmiotów pod względem wybranej cechy: długi – krótki, szeroki – wąski,
niski – wysoki,
- poprawne używanie oraz rozumienie stosowanych zwrotów i określeń.

- Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury
Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w klasach I – III. Zawiera bogaty materiał
językowy służący doskonaleniu czytania ze zrozumieniem; opiera się na znanych i lubianych
przez dzieci utworach literackich lub na ich fragmentach np. „Kubuś Puchatek”,
„Szewczyk Dratewka”, „Zaczarowana zagroda” czy „Doktor Dolittle”.
Na ich podstawie przygotowane zostały różne formy ćwiczeń i zabaw oraz quizów
sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu:
 uzupełnianie tekstu brakującymi wyrażeniami i zwrotami, pasującymi logicznie
i gramatycznie
 doskonalenie umiejętności kojarzenia faktów i zdarzeń oraz analizowania
i zapamiętywania treści
 wzbogacanie słownictwa dziecka i rozwijanie jego zdolności porozumiewania się.

19,50 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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- Czytanie ze zrozumieniem 2. O szarym motylku
19,50 zł.
Książeczka należy do serii tytułów PUS, których celem jest ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.
Adresowana jest ona do dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej.
Książeczka ta to interesująca opowieść, w której dzieci znajdą sympatycznych bohaterów
przeżywających ciekawe przygody. Wciągająca fabuła pomaga małemu czytelnikowi
bardziej zaangażować się w proces czytania i przyswoić więcej informacji, a zadania
i ćwiczenia przygotowane zgodnie z metodą „Pomyśl – Ułóż – Sprawdź”,
którymi przeplatany jest tekst, pozwalają sprawdzić poziom zrozumienia przeczytanego tekstu
oraz ilość zapamiętanych informacji. Jednoczesne układanie klocków PUS tworzy atmosferę
zabawy i sprzyja efektywnej nauce.
Na uwagę zasługują również piękne ilustracje, którymi przeplatany jest tekst.

- Czytanie ze zrozumieniem 3. O ciekawskim kotku
19,50 zł.
Książeczka należąca do serii tytułów PUS, których celem jest ćwiczenie przez dzieci czytania ze
zrozumieniem. Adresowana jest do dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej.
Zawarte w niej zagadki i zadania pomagają ćwiczyć znajomość zasad ortografii i gramatyki
języka polskiego. Kolejne ćwiczenia opierają się na wybranych z tekstu wyrazach, za
pomocą których dziecko utrwala poprawną pisownię.
Inne pozwalają wprowadzać pojęcia części mowy i dostrzegać różnice między nimi.

- Dla przedszkolaków 1
19,50 zł.
Dla przedszkolaków są książeczkami najlepiej dostosowanym do potrzeb rozwojowych dziecka
procesem uczenia się jest forma zabawy. Dlatego zabawy ogólnorozwojowe w formie
obrazkowej zawarte w książeczce Dla przedszkolaków 2 umożliwiają przyjazne doskonalenie
sprawności umysłowych. Rozwijają spostrzegawczość, uwagę, pamięć, umiejętność analizy
i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, uczą porównywania, klasyfikowania i uogólniania. Są
okazją do spontanicznego ćwiczenia logicznego myślenia. Są przeznaczone dla dzieci powyżej
trzech lat.
Dzięki zabawie z książeczką Systemu Edukacji PUS dzieci utrwalają nazwy przedmiotów
codziennego użytku, ulubionych zabawek, mebli, części ubrania a także poznają sposób
korzystania z nich. Uczą się rozpoznawania barw, pogłębiają i utrwalają wiadomości
przyrodnicze związane z rozpoznawaniem i nazywaniem owoców, warzyw i zwierząt.

- Dla przedszkolaków 2

19,50 zł.
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- Dreptuś Matematyk 1
19,50 zł.
Książeczki Dreptuś Matematyk to propozycja wspaniałej zabawy dla dzieci wykazujących
naturalne zainteresowanie matematyką w początkowym okresie edukacji: w domu, przedszkolu
lub szkole.
Zawarte w książeczkach zadania służą:
 utrwaleniu przeliczania i odczytywania liczb kolejno od 0 do 12,
 obliczaniu dowolnym sposobem sumy i różnicy dwóch liczb w zakresie 12,
 utrwaleniu symbolicznego zapisy działań matematycznych,
 porównywaniu liczb: mniejsza – większa,
 szukaniu właściwej liczby w ciągu liczb malejących i rosnących,
 zapoznaniu się z tematyką zbiorów,
 przyporządkowywaniu prostego dodawania i odejmowania odpowiednim ilustracjom.
Zadania mają oryginalna i zabawową formę graficzną. Postać Dreptusia zachęca dzieci do
podejmowania wysiłku przy rozwiązywaniu kolejnych ćwiczeń, co wielostronnie aktywizuje
dziecko i pobudza wyobraźnię.

- Dreptuś Matematyk 2

19,50 zł.

- Gramatyka na wesoło 1
19,50 zł.
Gramatyka na wesoło 2 to druga książeczka z serii "Gramatyka na wesoło" jest próbą nowego
spojrzenia na zagadnienia gramatyki języka polskiego. Dziecko nie znajdzie w niej, jak w
podręczniku, odpowiedzi na wszystkie pytania związane z gramatyką języka polskiego.
Ma ona na celu przystępniejsze i bardziej przejrzyste ujęcie trudnych dla dziecka zagadnień przekształcenie żmudnej nauki pisowni wyrazów w sprawdzoną zabawę z PUS-em.
Zaproponowane w nich ćwiczenia poszerzają znacznie wiedzę dziecka o poznanych częściach
mowy i ich związkach wyrazowych. Dają możliwość praktycznego zastosowania wyrazów
bliskoznacznych, przeciwstawnych, zdrobnień, a także różnych form przymiotnika, liczebnika
czasownika.
Nowatorskim rozwiązaniem są ćwiczenia czytania ze zrozumieniem oparte na znanych
baśniowych watkach przygód królewny Śnieżki.
Dzięki tej zabawie dziecko będzie mogło nie tylko sprawdzić prawidłowość rozwiązania, lecz
także samodzielnie, bez czyjejkolwiek pomocy, poprawić ewentualne błędy i utrwalić
znajomość poznanych zasad.

- Gramatyka na wesoło 2

19,50 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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- Gutek i Balbina 1
Gutek i Balbina 1 to bohaterowie kolejnej książeczki z serii PUS o tematyce ekologicznej,
obejmującej także zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

19,50 zł.

- Gutek i Balbina 2
19,50 zł.
Gutek i Balbinka to bohaterowie kolejnej książeczki z serii PUS o tematyce ekologicznej,
obejmującej także zasady bezpieczeństwa podczas codziennych zajęć, w czasie wyprawy do
lasu, na plażę, w góry, czy podczas zabawy w domu i na podwórku. Balbinie i Gutkowi
towarzyszą Marianna i Ludomir oraz ich piesek Pidek.
Pięknie zilustrowane przygody Gutka i Balbiny inspirują dzieci do obserwowania sytuacji i
rozpoznawania zachowań, które dla ich własnego bezpieczeństwa oraz innych uczestników
codziennych sytuacji mogą stanowić zagrożenie. Jednocześnie rozwijają wyobraźnię i uczą
właściwego zachowania. W trakcie zabawy z Gutkiem i Balbiną dzieci uczą się logicznego
myślenia, zapamiętywania, porównywania i analizowania.
Gutek i Balbina - jak wszystkie dzieci - kochają przyrodę, dbają o swoje naturalne środowisko:
czystą wodę, powietrze, glebę.

- Happy English 1
19,50 zł.
Happy English to książeczki opracowane dla dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego.
Ułożone tematycznie ćwiczenia pozwalają na szybkie opanowanie podstawowego słownictwa
dotyczącego domu, szkoły, zabawy i codziennych zajęć.
Proste, wielokrotnie powtarzane struktury gramatyczne nie sprawiają kłopotu nawet najmłodszym
uczniom szkoły podstawowej i zachęcają do dalszej nauki języka angielskiego.

- Happy English 2

19,50 zł.

- Idę do szkoły 1
19,50 zł.
Idę do szkoły to książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla
starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole.
Dzięki książeczce dzieci uczą się:
 rozpoznawania i utrwalania nazw ptaków, zwierząt domowych oraz zwierząt lasów,
jezior i mórz,
 łączenia w pary obrazków:
logicznie do siebie pasujących i niepasujących, których nazwy rymują się,
o tej samej nazwie i różnym znaczeniu.
Książeczki z serii "Idę do szkoły" to książeczki do nauki poprzez zabawę, dzięki pracy
dziecko ma szansę nauki:
 rozpoznawania kształtów i wielkości,
 określania kierunków,
 poszerzenia słownictwa,
 wzbogacenia wiedzy,
Strona 9 z 55

zapamiętywania szczegółów i ich pamięciowego odtwarzania,
Ceny z VAT
rozróżniania, wyodrębniania, porównywania, nazywania i zliczania.
Książeczki z serii "Idę do szkoły" będą wspaniałą pomocą zarówno dla przedszkolaków jak i
dzieci rozpoczynających naukę w szkole.



- Idę do szkoły 2

19,50 zł.

- Idę do szkoły 3

19,50 zł.

- Idę do szkoły 4

19,50 zł.

- Jaki? Jaka? Jakie? – Przymiotnik 1
19,50 zł.
Książeczka Przymiotnik 1 jest poświęcona kształtowaniu pojęcia przymiotnika. Proponowane
ćwiczenia i obserwacje językowe pomogą dziecku odkryć najważniejsze cechy i funkcje tej
części mowy, dostarczając ciekawego słownictwa i okazji do posługiwania się nimi w różnych
sytuacjach. Szczególnym walorem jest połączenie nauki z zabawą i działaniem.
Pierwsza część ćwiczeń obejmuje zagadnienia przewidziane programem klasy II, ale może być
też wykorzystywana w klasach wyższych.

- Język niemiecki 1
Deutsch macht Spass to książeczki, które zostały opracowane dla dzieci rozpoczynających
naukę języka niemieckiego. Ułożone tematycznie ćwiczenia pomagają w opanowaniu i
utrwaleniu słownictwa związanego z ich najbliższym otoczeniem, uczą zastosowania

19,50 zł.

podstawowych konstrukcji gramatycznych.
Ciekawe i zabawowe formy ćwiczeń nie sprawiają kłopotu nawet najmłodszym dzieciom,
skutecznie zachęcają do doskonalenia znajomości języka niemieckiego.

- Język niemiecki 2

19,50 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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- Język rosyjski 1
19,50 zł.
Język rosyjski 1 to książeczka przeznaczona dla dzieci w początkowym okresie nauki języka
rosyjskiego wiąże się z przełamaniem bariery obcości i odmienności językowej. Dzięki
zawartym w książeczce ćwiczeniom opartym na zabawie, dziecko szybciej nawiązuje kontakt
z nowym językiem, poznaje ułożone w kręgi tematyczne potoczne słownictwo oraz
podstawowe konstrukcje gramatyczne.

- Królewna Śnieżka 1
19,50 zł.
Królewna Śnieżka 1 to książeczka, która uczy dziecko czytania ze zrozumieniem tekstu,
ortografii i gramatyki języka polskiego.
Wykonując kolejne ćwiczenia dziecko śledzi losy Śnieżki jak również zastanawia się nad
właściwym doborem wyrazów, które pozwolą mu określić uczucia, rzeczy i sytuacje,
wzbogacając słownictwo dziecka o nowe wyrazy, wyrażenia i zwroty frazeologiczne.
Łącząc zdania pojedyncze, uczeń nabywa umiejętność budowania zdań złożonych współrzędnie
i podrzędnie. Ma też możliwość utrwalenia i sprawdzenia poprawności ortograficznej, dotyczącej
zapisu wyrazu z zanikiem dźwięczności. Poznaje też gatunek literacki zwany baśnią.
Różnorodność form zintegrowanych ćwiczeń językowych, połączonych tematycznie z barwnymi
ilustracjami, stanowi podstawę do rozwoju wyobraźni dziecka, jego słownika i zainteresowań
czytelniczych.

- Królewna Śnieżka 2

19,50 zł.

- Kruk z Kruklanki
19,50 zł.
Książeczka PUS Kruk z Kruklanki zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla
logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie
opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się,
mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.
Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często
wynikiem niedojrzałości lub mikro uszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę bodźców
słuchowych. Powstają wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych artykulacyjnie
dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją
i z dysortografią.
Większość dzieci przyswaja sobie "r" dopiero około 3-5 roku życia. Do tego czasu zastępują je
innymi łatwiejszymi głoskami, bądź też w ogóle opuszczają „r" wydłużając jednocześnie sąsiednią
głoskę. Jeżeli zjawisko to trwa dłużej niż do 6-7 roku należy z dziećmi rozpocząć ćwiczenia
reedukacyjne. Teraz dzięki zabawie z PUS-em ćwiczenie prawidłowej wymowy "r" przestanie być
nudne, nie będzie zniechęcało żmudną pracą i przyniesie wymierne efekty.
Kruk z Kruklanki:
 odszukiwanie takiego samego ciągu liter
 głoski r i t w nazwie obrazka
 głoska r w nagłosie i śródgłosie
 rozróżnianie głosek l i r
Strona 11 z 55








tworzenie sylab i rymów z głoską r
dobieranie w pary przymiotnika z rzeczownikiem z literą r
brakujące głoski r i l w rzeczownikach
tworzenie wyrazów poprzez dodanie końcowej właściwej sylaby
dobieranie podpisów do obrazków mających w nazwie głoski r i l
trudne nazwy miast, w których brakuje pierwszych liter.

Ceny z VAT

- Kto ty jesteś? Wiedza o Polsce

19,50 zł.

Kto ty jesteś? Wiedza o Polsce w pytaniach i odpowiedziach to książeczka PUS skierowana
do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Zawiera zadania z zakresu historii, geografii
oraz kultury Polski.
Kto ty jesteś? Wiedza o Polsce
to książeczka, która pomoże utrwalić i poszerzyć wiadomości zdobywane na lekcjach w szkole.
Znajdujące się w niej ćwiczenia wspierają umiejętność koncentracji, logicznego myślenia
i wyciągania wniosków. Ich ciekawa i zróżnicowana forma skutecznie angażuje uwagę i skłania
do poszukiwania rozwiązań. Niektóre z ćwiczeń opierają się na pracy z mapą. Inne pozwalają
korzystać dzieciom z wiedzy zdobywanej w codziennym życiu. Wszystkie dostarczają dobrej
zabawy. Z racji zróżnicowanej tematyki nie jest konieczne rozwiązywanie wszystkich zadań
po kolei; uczeń może wybierać te, które go interesują najbardziej; może rozwiązywać je we
własnym, odpowiadającym mu tempie i – dzięki sprawdzonemu sposobowi pracy z zestawem
kontrolnym PUS – samodzielnie sprawdzać poprawność wykonanych ćwiczeń.
Pretekstem do opracowania i wydania tej książeczki jest obchodzona w roku 2018 100. rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Naszą intencją było nie tylko uczczenie tej rocznicy,
ale także dostarczenie dzieciom starszym atrakcyjnego i angażującego materiału edukacyjnego.
Mamy nadzieję, że zawarte w tej książeczce ćwiczenia i zagadki pozwolą dzieciom poszerzyć
wiedzę, ale staną się też okazją do rozmów o Polsce, jej historii i kulturze. Może nawet skutecznie
zachęcą je do samodzielnego pogłębiania tej tematyki.
Książeczka ta jest także naszą odpowiedzią na częste zapytania ze strony nauczycieli i pedagogów
o pomoce i materiały dla uczniów starszych.
Kto ty jesteś? Wiedza o Polsce
Książeczka może być wykorzystywana jako materiał wspomagający na lekcjach w szkole, na
zajęciach kół zainteresowań, w edukacji domowej oraz w terapii pedagogicznej. Istotą pracy
z Systemem Edukacji PUS jest samodzielna praca dziecka i samodzielne sprawdzanie poprawności
udzielonych odpowiedzi. Nauka w takiej formie skutecznie motywuje do dalszych działań
i poszerzania wiedzy.

- Kto? Co? – Rzeczownik 1
Zestaw ćwiczeń językowych utrwalających pojęcie rzeczownika, łączących elementy
gramatyki, frazeologii i stylistyki.
Ćwiczenia oparte są na konkretnym materiale, dzięki któremu dzieci odkrywają najważniejsze
cechy i funkcje części mowy, poznają podstawowe zasady ortograficzne związane z pisownią
rzeczowników, a także ich związki wyrazowe.
Nauczyciela książeczka może zainspirować do traktowania ćwiczeń gramatycznych jako
integralnej części pracy nad doskonaleniem mowy ucznia.

19,50 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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19,50 zł.

- Kto? Co?- Rzeczownik 2

- Liczę w pamięci 1
19,50 zł.
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12
Książeczki z serii Liczę w pamięci to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych
działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw
techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego
zapisu działań.
Rozwiązywanie zadań nie służy pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej
propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności formułowania wniosków i
samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania. Taki model uczenia się sprzyja stymulowaniu
uzdolnień matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność emocjonalną, potrzebną przy
pokonywaniu trudności w przyswajaniu abstrakcyjnego materiału.

- Liczę w pamięci 2
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

19,50 zł.

- Liczę w pamięci 3
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

19,50 zł.

- Liczę w pamięci 4
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100

19,50 zł.

- Liczę w pamięci 5
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000

19,90 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
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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- Logopedyczne potyczki 1. Głoski ciszące
19,50 zł.
Głoski ciszące
Głoski syczące
Głoski szumiące
Głoski L-R
Ćwiczenia zawarte w książeczkach tej serii
zostały skonstruowane i ułożone tak, aby zachować zasadę stopniowania trudności, czyli od
najłatwiejszych do najtrudniejszych. Ich różnorodność pozwala dzieciom ćwiczyć nie tylko
prawidłową wymowę, ale także szereg innych umiejętności takich jak:
myślenie logiczne i analityczne,
koncentrację uwagi,
analizę wzrokową i słuchową,
kategoryzowanie,
szeregowanie,
układanie sekwencji.
Celem tych ćwiczeń jest utrwalanie prawidłowej wymowy głosek mogących sprawiać trudności
w trakcie ciekawej, angażującej i aktywizującej zabawy.
Logopedyczne potyczki 1. Głoski ciszące
Autorką tej książeczki jest Magdalena Rybka, ceniona logopedka, pracująca na co dzień z dziećmi
w różnym wieku, mającymi problemy z prawidłową wymową. To jednocześnie znana blogerka,
która na swoim blogu porusza wiele tematów związanych z logopedią i rozwojem dziecka.
To także zdolna rysowniczka, która dla urozmaicenia zajęć logopedycznych często przygotowuje
własne, bardzo charakterystyczne czarno-białe ilustracje, które przyciągają uwagę dzieci
i uatrakcyjniają żmudne ćwiczenia. Właśnie takie ilustracje autorstwa M. Rybki okrasiły tę książeczkę.
Czasem dziecko musi mocno skoncentrować na nich swoją uwagę, aby rozwiązać jedno czy drugie
ćwiczenie.
Logopedyczne potyczki 1. Głoski ciszące
to zbiór ćwiczeń, które można wykorzystywać w gabinetach logopedycznych, w terapii pedagogicznej,
a także w trakcie zabaw w domu. Ich rozwiązywanie przy jednoczesnym układaniu klocków w zestawie
kontrolnym PUS mocno angażuje uwagę dziecka. Umożliwia również samokontrolę poprawności
wybranych odpowiedzi. To nie tylko bardzo atrakcyjna dla dzieci forma nauki, ale także doskonały
motywator do dalszych ćwiczeń.
System edukacji PUS
jest sprawdzonym i cenionym przez pedagogów i rodziców sposobem rozbudzania aktywności dziecka.
Jest pomocą dydaktyczną, którą można wykorzystywać na każdym etapie rozwoju dziecka, umożliwiającą
dostosowanie tematu i stopnia trudności zadań do indywidualnych potrzeb i wymagań dziecka.

-Logopedyczne potyczki 2. Głoski syczące.

19,50 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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- Logopedyczne potyczki 3. Głoski szumiące.

19,50 zł.

- Logopedyczne potyczki 4. Głoski L-R

19,50 zł.

- Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 1
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania to seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie
dzieciom zagadnień związanych w literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami.
Dzięki całej serii książeczek dziecko w zabawowy sposób przyswoi sobie nowy materiał
ćwiczeniowy
jak również spędzi czas nauki podczas zabawy, która to dla dzieci jest naturalną formą
aktywności.
Dzięki książeczce Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 4 dziecko uczy się:
 odczytywanie rozbudowanych zadań i dobieranie właściwych zakończeń,
 uzupełnianie krótkich rymowanych tekstów literackich brakującymi wyrazami lub
 zakończeniami wersów,
 odczytywanie zdań i określanie na podstawie ilustracji, czy są prawdziwe,
 dobieranie obrazków do rozbudowanych zdań,
 krótkie odpowiedzi na pytania, np.: ”Czy do skarbonki wrzucamy pieniądze? Tak czy
nie?”
 odczytywanie i porównywanie zdań opisujących podobne do siebie obrazki,
 odczytywanie nazw zwierząt zapisanych od końca.
Sprawdzonym przykładem rozbudzania ukierunkowanej aktywności jest System Edukacji PUS
– pomoc dydaktyczna do wykorzystania na każdym etapie rozwojowym dziecka,
umożliwiająca różnorodność i wszechstronność dostosowania tematu i związanych z nim
trudności do
indywidualnych wymagań i potrzeb dziecka.

- Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 2

19,50 zł.

19,50 zł.

- Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 3

19,50 zł.

- Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 4

19,50 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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- Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 1
19,50 zł.
Bogaty zbiór zadań przeznaczony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, który w przystępnej
i zabawowej formie doskonali umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 30.
Zadania obejmują nie tylko symboliczny zapis operacji matematycznych, ale również ich obrazowe
przedstawienie za pomocą poglądowych rysunków. Taki model uczenia sprzyja lepszemu zrozumieniu
działań matematycznych, zależności i regularności stopniowo „odkrywanych” drogą samodzielnych
poszukiwań.

- Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 1
Bogaty zbiór zadań, przeznaczony dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.
W przystępnej i zabawowej formie pomaga on doskonalić umiejętność mnożenia i dzielenia
w zakresie 100.

19,50 zł.

- Łatwe zagadki dla Jacka i Agatki 1
Pierwsza z serii książeczek przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych, które dzięki niej
poznają swoje najbliższe otoczenie.
W książeczce znajdziemy:
 krótkie zagadki o zwierzętach,
 co można zobaczyć na wiejskim podwórku,
 kim są nasi najbliżsi – zawody,
 smaczne i zdrowe owoce i warzywa z ogródka,
 tajemnice przyrody,
 lato, co ty na to? – skarby przywiezione z wakacji,
 sprzęty użyteczne i potrzebne w domu,
 czystość to zdrowie – jak każdy przedszkolak może sam o siebie zadbać,
 ulubione zabawki – świat wyobraźni,
 przy urodzinowym stole,
 szkolne skarby.
Książeczka w formie zabawy pomaga dzieciom zdobywać i poszerzać wiedzę o
otaczającym je świecie. Zawarte w niej krótkie rymowane wierszyki i zagadki przyciągają
uwagę dzieci i pozwalają przy okazji ćwiczyć koncentrację i pamięć.

19,50 zł.

- Łatwe zagadki dla Jacka i Agatki 2

19,50 zł.

- Matematyka konkretna 1
19,50 zł.
Jednym z priorytetów nauczania matematyki jest rozwijanie umiejętności posługiwania
się metodami matematycznymi w różnych sytuacjach życiowych, w określonym celu oraz
posługiwania się liczbami na co dzień. Do realizacji tego celu ma sie przyczynić, między
innymi, zbiór tematycznych ćwiczeń zawartych w książeczce PUS „Matematyka konkretna”.
Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak:
1. Symetria i rytm - dostrzegania regularności rytmicznych i symetrycznych oraz ich
wykorzystanie w codziennych formach aktywności.
2. Miary, wagi i pieniądze to pojęcia wywodzące się z codziennego życia
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i odgrywające znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Wprowadzając te pojęcia do
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ćwiczeń w książeczkach PUS, wiążemy je jednocześnie z materiałem arytmetycznym
obowiązującym na I etapie kształcenia. Celem poszczególnych ćwiczeń jest pogłębianie
umiejętności nabytych przez uczniów w toku praktycznych doświadczeń, zadań
i eksperymentów.
3. Znaki rzymskie - to inny sposób zapisywania liczb, z którym dziecko styka się
w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego też poprzez ćwiczenia zawarte w tej
książeczce dziecko utrwali znajomość poznanych znaków rzymskich od I do XII.

- Matematyka konkretna 2

19,50 zł.

Zegar i kalendarz.

- Matematyka na wesoło 1
19,50 zł.
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12
Zadania mają oryginalną i zabawową formę graficzną. Dlatego wysiłek podejmowany przy
ich rozwiązywaniu wielostronnie aktywizuje dziecko i pobudza jego wyobraźnię.
Kolejność zadań zachowuje zasadę stopniowania trudności. Układ ten pozwala na stosowanie
książeczek w nauczaniu zintegrowanym zgodnie z predyspozycjami wszystkich dzieci.

- Matematyka na wesoło 2
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

19,50 zł.

- Matematyka na wesoło 3

19,50 zł.

- Matematyka na wesoło 4

19,50 zł.

- Matematyka na wesoło 5

19,50 zł.

Zadania tekstowe I cz.

Zadania tekstowe II cz.

Łamigłówki.
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- Miała Baba Koguta
19,50 zł.
Książeczka zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny w pracy logopedów, terapeutów,
nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności
poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z
otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.
Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często
wynikiem niedojrzałości lub mikro uszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę bodźców
słuchowych. Powodują wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych artykulacyjnie
dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją
i dysortografią.
Muszą, więc one więcej czasu i wysiłku poświęcić nauce oraz nadrabiać zaległości w tych
czynnościach, które warunkują i kształtują rozwój ich mowy. Teraz dzięki zabawie z PUS-em,
ćwiczenie prawidłowej wymowy przestanie być nudne, nie będzie żmudną pracą oraz przyniesie
spodziewane efekty.
Miała Baba Koguta:
 odszukiwanie głoski k w nazwach obrazków
 głoska g na początku ( w nagłosie ) i w środku ( w śródgłosie ) nazwy obrazka
 rozróżnianie głosek : g - k
 brakujące litery g, k w wyrazach
 wyrazy dźwiękonaśladowcze - odgłosy ptaków zapisane w formie fonetycznej
 dobieranie w pary wyrazów z taką samą ostatnią i pierwszą sylabą
 krzyżówka z literą g
 ukryte sylaby z literami k, g w nazwach obrazków
 odszukiwanie w zbiorze wyrazów z k, g
 tworzenie wyrazów poprzez dodanie sylab z literami g lub k
 zagadki, których rozwiązaniem są wyrazy z literami k i g, rymy.

- Na drodze 1
19,50 zł.
Na drodze 1 to książeczka, która powstała z myślą o dzieciach przygotowujących się do
egzaminu na kartę rowerową. Zawartość merytoryczna książeczki obejmuje wszystkie zespoły
zagadnień wymaganych przez egzaminatorów.
Dziecko nie znajduje tu suchych definicji i masy informacji niepotrzebnie przeciążających
pamięć. Aby rozwiązać kolejne zadania, dziecko musi nie tylko poznać przepisy i zasady
uczestnictwa w ruchu drogowym, ale przede wszystkim je zrozumieć. Szukając rozwiązań
musi myśleć, wybierać, podejmować decyzje.
Dzięki elastycznej strukturze ćwiczeń łączącej naukę z zabawą, dziecko nie męczy się
"wkuwaniem" reguł i nazw, ale twórczo rozwiązuje kolejne problemy.

19,50 zł.

- Nie tylko dla geniuszy
Łamigłówki, które za pomocą odpowiednio ułożonych rysunków, znaków lub napisów
tworzą szyfr. Zabawa polega tu na rozszyfrowaniu ukrytego hasła.

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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- Od gwiazdki do bajki 1
19,50 zł.
Od gwiazdki do bajki to książeczka, która została opracowana przez doświadczonego pedagoga
Panią Halinę Brzazgacz, jest uzupełnieniem i kontynuacją Od gwiazdki do bajki stanowi
niezbędną pomoc dla dzieci w pierwszym etapie nauki czytania i pisania.
Dziecko, już w początkowym okresie usprawniania słuchu fonematycznego, w naturalny sposób
wyróżnia sylaby w wyrazie i w późniejszym okresie nauki powinno właśnie sylabami odczytywać
wyrazy.
Sylabizowanie, bowiem przy czytaniu prowadzi do płynności i dzięki syntetycznemu postrzeganiu
układu liter tworzących sylabę eliminuje głoskowanie.
Wypowiadanie sylab zmniejsza również prawdopodobieństwo popełniania błędów w czasie czytania

- Od gwiazdki do bajki 2

19,50 zł.

- Od gwiazdki do bajki 3

19,90 zł.

- Od gwiazdki do bajki 4

19,50 zł.

- Ortografia h – ch
19,90 zł.
Ortografia ch - h to pierwsza książeczka z serii pomagającej dziecku zgłębić zasady ortografii
języka polskiego. Zawarty w niej materiał przybliża podstawowe reguły ortograficzne
uzasadniające pisownię z "ch": jeżeli w wyrazach pokrewnych lub innych formach wymienia
się z "sz" lub występuje po spółgłosce lub na końcu wyrazu.
Zawarte w książeczce ćwiczenia przygotowują dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem
błędu, uwrażliwiają na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną.
Na przykładzie ponad 90 słów przedstawione zostały zasady pisowni z "h", z których podstawową
jest wymienność w innych formach z "g","ż", "z" lub "dz".
Jednak pisownia większości wyrazów z "ch" i "h" nie opiera się na żadnej z reguł ortograficznych.
Z tego względu zaproponowane ćwiczenia ukierunkowane są na zapamiętywanie i utrwalanie.
Ułatwia to również umieszczony w książeczce słowniczek, zawierający materiał językowy
wykorzystywany w zeszycie.

- Ortografia ó - u
19,50 zł.
Ortografia rz - ż to druga książeczka z serii Ortografia zawiera ćwiczenia pogłębiające i utrwalające
znajomość zasad pisowni wyrazów z "ó" i "u".
Zawarte w książeczce ćwiczenia przygotowują dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem
błędu, uwrażliwiają na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną.
Na przykładzie ponad 250 słów zostały zilustrowane zasady pisowni z "ó" i "u": wymiennymi,
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- Ortografia rz – ż
19,50 zł.
Ortografia rz - ż to trzecia książeczka z serii Ortografia zawiera ćwiczenia pogłębiające i utrwalające
znajomość zasad pisowni wyrazów z "rz" i "ż".
Zawarte w książeczce ćwiczenia przygotowują dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem
błędu, uwrażliwiają na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną.
Na przykładzie ponad 250 słów zostały zilustrowane zasady pisowni z "rz" i "ż": wymiennymi,
niewymiennymi, w pozycji po spółgłoskach, w zakończeniach -aż, -arz.
Książeczkę "Ortografia rz- ż" zamyka słowniczek zawierający materiał językowy wykorzystany
w ćwiczeniach

- Ortografia- Zmiękczenia
19,50 zł.
Ortografia zmiękczenia to czwarta książeczka z serii Ortografia zawiera ćwiczenia pogłębiające
i utrwalające znajomość pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
Na przykładzie blisko 250 słów zostały przedstawione zasady pisowni spółgłosek miękkich za
pomocą litery "i" (w pozycji przed spółgłoskami) oraz za pomocą kreski nad literą (w pozycji
przed spółgłoskami na końcu wyrazów).
Książeczkę Ortografia zmiękczenia zamyka słowniczek zawierający materiał językowy
wykorzystany w ćwiczeniach.

- Pierwsze lektury 1
19,50 zł.
Lekturę dla najmłodszych zaczyna się zwykle od poezji. W wierszach dla dzieci pojawiają
się zabawy i żarty językowe, formy posługujące się rymem i rytmem, które łatwo
„wpadaja w ucho”. Dzięki temu dzieci szybko przyswajają sobie pojedyncze wyrażenia
lub fragmenty, potrafią określić nastrój, połączyć fakty czy skojarzyć bohatera z
konkretnym wierszem. Dlatego trzon tematyki książeczki stanowią dynamiczne i pełne
humoru wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy.
Autorzy, posługując się prostym i jednocześnie bogatym słownictwem, inspirują wyobraźnię
dziecka. W łatwy i przystępny sposób przekazują treści, które sprawiają, że nawet najmłodsze
dzieci bez trudu potrafią ustalić myśl przewodnią utworu i wskazać zawarte w nim przesłanie.
Tematyka ćwiczeń nawiązuje do znanych bajek i baśni mówiących o dziecięcych
przeżyciach i marzeniach, ich stosunku do świata przyrody i najbliższego środowiska. Dla
nauczycieli i rodziców. Pierwsze lektury 1 to starannie przygotowany i uporządkowany
materiał dydaktyczno-wychowawczy.
Materiał zawarty w książeczce Pierwsze lektury 1 służy między innymi:
 utrwalaniu znajomości treści przeczytanych utworów
 sprawdzaniu stopnia zrozumienia czytanych tekstów
 odczytywaniu intencji autora tekstu i ilustratora
 rozpoznawaniu bohaterów na podstawie ilustracji lub opisu
 tworzeniu opowieści nawiązujących do przedstawionych ilustracji.
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- Pinokio. Podróże do krainy fantazji 1
19,50 zł.
Pinokio. Podróże do krainy fantazji to nowa książeczka z serii PUS przeznaczona dla dzieci w
wieku przedszkolnym oraz młodszych klasach szkoły podstawowej.
Postać Pinokio stworzona przez Carla Collodiego, znana przez każde dziecko i każdego
dorosłego, to sympatyczny drewniany chłopiec, który uczy dzieci miłości, rozwagi, dobroci i
prawdomówności.
W książeczce Podróże do krainy fantazji Pinokio zabierze dzieci do świata magii, dziwów i
przygody.

- Piotruś Pan. Podróże do krainy fantazji 2

19,50 zł.

Piotruś Pan to druga książeczka z serii Podróże do krainy fantazji przeznaczona dla dzieci w
wieku przedszkolnym oraz w młodszych klasach szkoły podstawowej.

- Przygody Kurki Koko 1-lato
19,50 zł.
Pierwsza książeczka z serii Przygody Kurki Koko to zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla
przedszkolaków.
Tematycznie związane są z latem: atrakcyjne podróże i spędzanie wolnego czasu, plac zabaw,
wesołe miasteczko itp.
Zabawowa forma ćwiczeń oraz oryginalna oprawa graficzna umożliwiają przyjazny rozwój i
doskonalenie funkcji umysłowych, takich jak :
- spostrzegawczość,
- uważność,
- pamięć,
- porównywanie,
- analizowanie.
Książeczka proponuje nam :
- historyjki obrazkowe,
- wskazywanie różnic i podobieństw,
- łączenie obrazków w pary,
- rozróżnianie barw i kształtów,
- odnajdywanie elementów w zbiorze.

- Przygody Kurki Koko 2- jesień

19,50 zł.

- Rusz głową 1
Zabawy i ćwiczenia logiczne zawarte w książeczce Rusz głową 2 wpływają na rozwój
podstawowych i szczególnie przydatnych w okresie szkolnym sprawności intelektualnych
dziecka, takich jak: spostrzeganie, koncentracja uwagi, zapamiętywanie, analiza i synteza

19,50 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl
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wzrokowa. Kolorowe ilustracje, atrakcyjne i różnorodne ćwiczenia dają dziecku prawdziwą
przyjemność przy ich rozwiązywaniu a także pobudzają jego twórczą wyobraźnię.

- Rusz głową 2

- Samo tu i teraz 1
Forma zabawy jest najlepiej dostosowanym do potrzeb rozwojowych dziecka procesem
uczenia się. Dlatego zabawy ogólnorozwojowe w formie obrazkowej zawarte w książeczce
Samo umożliwiają przyjazne doskonalenie sprawności umysłowych.

- Samo tu i teraz 2

Ceny z VAT

19,50 zł.

19,50 zł.

19,50 zł.

- Skoncentruj się 1
19,50 zł.
Koncentracja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest istotnym warunkiem
osiągnięcia sukcesu w nauce czytania, pisania i liczenia, dlatego tez ćwiczenie jej na bazie
książeczek Skoncentruj się jest znakomitym treningiem oraz pomocą w rozwijaniu aktywności
poznawczej dziecka.
Wykonywanie kolejnych ćwiczeń wpływa na stopniowe wydłużanie okresów koncentracji uwagi
dziecka, uwrażliwienie jego spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości,
położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie, wyszukiwanie
różnic i podobieństw oraz na dobór i utrwalenie właściwej terminologii służącej trafnemu opisowi
stosunków przestrzennych.

- Skoncentruj się 2

19,50 zł.

- Słowniczek wyrazów frazeologiczny. Słowniczek 1

19,50 zł.

Słowniczek zawiera :
 zawiera ponad 100 popularnych i ogólnie znanych polskich związków frazeologicznych
ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubranie, jedzenie;
 w prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie frazeologizmów;
 podaje ciekawe przykłady ich zastosowania w codziennej mowie, prezentuje związki

w kontekstach bliskich uczniowi;
 niezwykle atrakcyjna szata graficzna – ponad 70 ilustracji autorstwa Mirosława
Stankiewicza, które zaciekawiają, śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie przedstawiają
treść związków frazeologicznych.
 dziecko ma dodatkowe zadanie, polegające na odszukaniu zilustrowanego związku
frazeologicznego, co jest bardzo ciekawe i zarazem kształcące,
 w pracy z dziećmi klas młodszych zalecana jest dodatkowa aktywność nauczyciela,
polegająca na ukierunkowanej pracy ze słowniczkiem frazeologicznym.
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- Słowniczek wyrazów obcych. Słowniczek 2

19,50 zł.

Słowniczek zawiera:
 zawiera ponad 270 wyrazów obcych w ćwiczeniach ułożonych tematycznie, np.
zwierzęta, przedmioty, ubrania, jedzenie;
 w prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie trudnych słów, z którymi dziecko
spotyka się na co dzień;
 przybliża wyrazy obce podając ciekawe przykłady zastosowania w piśmie i mowie;
 niezwykle atrakcyjna szata graficzna, ponad 130 rysunków autorstwa Mirosława
Stankiewicza; ilustracje które zaciekawiają, śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie
przedstawiają znaczenie wyrazów obcych,
 dziecko ma dodatkowe zadanie, polegające na odszukaniu zilustrowanego wyrazu
obcego, co jest ciekawe i zarazem kształcące;
 w pracy z dziećmi klas młodszych zalecana jest dodatkowa aktywności nauczyciela,
prowadzenia ukierunkowanych zajęć ze słownikiem wyrazów obcych.

- Słowniczek wyrazów bliskoznacznych. Słowniczek 3
19,50 zł.
Słowniczek zawiera:
 ponad 230 wyrazów, wyrażeń lub zwrotów językowych, które mają takie samo lub
bardzo podobne znaczenie. Synonimy najpopularniejszych, najczęściej używanych w
potocznej i „szkolnej” polszczyźnie wyrazów. Podzielone na grupy znaczeniowe

i wzbogacone przykładami zdań z ich zastosowaniem;
 przybliża wyrazy bliskoznaczne podając ciekawe przykłady zastosowania w mowie i
piśmie
 niezwykle atrakcyjna szata graficzna, ponad 120 rysunków autorstwa Mirosława
Stankiewicza; ilustracje które śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie przedstawiają
znaczenie wyrazów bliskoznacznych;
 dziecko ma dodatkowe zadanie, polegające na odszukaniu zilustrowanego synonimu, co
jest ciekawe i zarazem kształcące;
 w pracy z dziećmi klas młodszych zalecana jest dodatkowa aktywności nauczyciela,
prowadzenia ukierunkowanych zajęć ze szkolnym słownikiem wyrazów
bliskoznacznych.

- Słowniczek ortograficzny dla dzieci
19,50 zł.
Słowniczek ortograficzny dla dzieci zawiera bogaty materiał językowy służący utrwaleniu zasad
poprawnej pisowni w języku polskim. W książeczce znajdziemy ponad 300 wyrazów, wyrażeń
i zwrotów językowych. Słowniczek w prosty i przystępny sposób przybliża podstawowe zasady
pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h” wymiennymi i niewymiennymi, w pozycji
po i przed spółgłoskami, na końcu wyrazu, w charakterystycznych zakończeniach i wyrazach
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Stankiewicza, które śmieszą i intrygują swoją dowcipną formą, ułatwiając zapamiętanie pisowni
trudnych wyrazów. Słowniczek ortograficzny dla dzieci, jak i inne książeczki z serii Słowniczków,
mogą być wykorzystywane jako materiał wspomagający na lekcjach języka polskiego. Można je
stosować także w czasie zajęć wyrównawczych czy terapeutycznych. Na pewno doskonale sprawdzą
się w trakcie zabaw w domu lub na świetlicy, umożliwiając dzieciom łatwą i przyjemną naukę.

- Słowniczek poprawnej polszczyzny
19,50 zł.
Zawiera ponad 300 wyrazów, wyrażeń i zwrotów językowych, w których często popełniane
są błędy. W prosty i przystępny sposób przybliża zasady pisowni, odmiany, składni, znaczeń
związków frazeologicznych i poprawnego użycia wyrazów. Daje dzieciom możliwość
samodzielnego rozstrzygnięcia różnego typu wątpliwości językowych. Utrwala w nich nawyk
poprawnego mówienia i pisania. Atrakcyjna szata graficzna to ponad 120 rysunków autorstwa
Mirosława Stankiewicza, które śmieszą i intrygują swoją dowcipną formą, ułatwiając zapamiętanie
wymienionych w książeczce wyrazów, wyrażeń i zwrotów. Słowniczek poprawnej polszczyzny,
jak i inne książeczki z serii Słowniczków, mogą być stosowane jako materiał wspomagający na
lekcjach języka polskiego. Można też wykorzystywać je w czasie zajęć na świetlicy, zajęć
wyrównawczych czy terapeutycznych. Na pewno doskonale sprawdzą się także w trakcie zabaw
w domu dając dzieciom możliwość łatwej i przyjemnej nauki.

- To już potrafię 1
zagadnienia z matematyki:
 dodawanie i odejmowanie do 12,
 dodawanie i odejmowanie trzech liczb,
 dopełnianie do 20,
 dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami,
 obrazowe przedstawianie działań,
 utrwalanie znaków: >, =, <,
 dobieranie działań do ilustracji.
zagadnienia ze środowiska społeczno – przyrodniczego:
 rozpoznawanie zwierząt,
 łączenie w pary części roślin,
 ochrona środowiska,
 zawody rodziców,
 gdzie mieszkają zwierzęta,
 dawniej i dziś.
zagadnienia z języka polskiego:
 pojęcie głoski i jej pozycja w wyrazie,
 dopasowanie nazwy obrazka do właściwego układu spółgłosek i samogłosek,
 wstawianie brakującej litery w wyrazie,
 łączenie w pary rymujących się wyrazów,
 dobieranie sylab tak, aby powstał wyraz,
 dobieranie wyrazów przeciwstawnych

19,50 zł.
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- To już potrafię 2
zagadnienia z matematyki:
 odszukiwanie działań z poprawnym wynikiem,
 zastępowanie dodawania mnożeniem.
 odszukiwanie błędnie zapisanych działań,
 dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
 mnożenie i dzielenie w zakresie 100,
 przemienność mnożenia.
zagadnienia ze środowiska społeczno – przyrodniczego:
 kwiaty ogrodowe i warzywa,
 rozpoznawanie ptaków,
 rośliny ozdobne,
 środki transportu.
zagadnienia z języka polskiego:
 zasady zmiękczeń spółgłosek,
 zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,
 dobieranie do rzeczowników wyrazów oznaczających czynność,
 dobieranie do przymiotników rzeczowników,
 przysłowia polskie,
 uzupełnianie luk w tekście.

19,50 zł.

- To już potrafię 3
zagadnienia z matematyki:
 obrazowe przedstawienie działań matematycznych: dodawania i mnożenia,
 mnożenie jako suma jednakowych składników,
 obliczanie brakującego składnika, odjemnej, czynnika i dzielnika,
 doskonalenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i
dzielenia,
 obliczanie obwodu prostokąta lub brakującego boku,
 zadania tekstowe,
 działania z niewiadomą,
 działania matematyczne z wykorzystaniem znaków: >,=,<,
zagadnienia ze środowiska społeczno-przyrodniczego:
 wiadomości dotyczące historii Polski, tradycji, symboli narodowych, wybitnych
Polaków,
 warzywa uprawiane w ogrodzie,
 pory roku w przysłowiach ludowych,
 zagadki dotyczące zawodów,
 rozpoznawanie owoców,
 znajomość podstawowych znaków drogowych,
zagadnienia z języka polskiego:
 czytanie tekstu ze zrozumieniem: pojedynczych zdań, przysłów, zagadek i tekstów
literackich znanych autorów: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Tuwima,
 uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami wynikającymi z kontekstu i logicznego
następstwa zdarzeń,
 uogólnianie różnych pojęć, określanie ich wspólnym słowem, np.: mały, wielki,
średni, to wielkości,
 analiza i synteza słuchowa wyrazów i rozwój słuchu fonematycznego,
 ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z niewymiennymi: rz, ż, ó, u, ch, h,
 ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z zakończeniami: arz, aż, uje,
 ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z wymiennymi: rz, ż, ó, u,

19,50 zł.
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rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, przymiotników, czasowników,
określanie pytań, na które odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki,
określani liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników,
pisownia wyrazów ze spółgłoskami na końcu, np. lew bo lwy.
Książeczki To już potrafię przeznaczone są dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawierają
bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia:
matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego, oparte na
założeniach programowych nauczania zintegrowanego. Poznawanie, opanowanie i utrwalanie
materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego
stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może
bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji
uczenia się.






- To już potrafię 4
19,50 zł.
Czwarta książeczka z serii To już potrafię przeznaczona jest dla dzieci w klasach II-III; zawiera
bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco – sprawdzający, oparty na założeniach
programowych nauczania zintegrowanego, który obejmuje:
- zagadnienia matematyczne: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, mnożenie i dzielenie
w zakresie 50, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe, quiz matematyczny;
- zagadnienia środowiska społeczno – przyrodniczego: wyróżnianie części rośliny,
rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach, odczytywanie nazw
miesięcy w systemie rzymskim, odczytywanie wskazań zegara, quiz przyrodniczy;
- zagadnienia związane z kształceniem językowym: ćwiczenie poprawności pisowni wyrazów
z: u, ó i spółgłoskami miękkimi, posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami związanymi ze
strukturą i funkcja teatru, wyróżnianie rzeczowników, przymiotników i czasowników,
przysłowia ludowe: wiosna, lato, uzupełnianie tekstu-czytanie ze zrozumieniem, łączenie
rzeczowników z przymiotnikami, quiz czytelniczy.
Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość
osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania
i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzaniu ich zainteresowań
poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

- Ułamki 1
19,50 zł.
1
1
Z zagadnieniem ułamków spotykamy się, na co dzień. Kupujemy /2 kg jabłek, czy /4 m wstążki.
Zrozumienie pojęcia ułamka i podstawowych operacji matematycznych przeprowadzanych na
ułamkach, podyktowane jest nie tylko koniecznością wynikającą z programu nauczania, ale przede
wszystkim potrzebą praktyczną.
Książeczka Ułamki przeznaczona jest dla starszych uczniów nauczania zintegrowanego. Jest to bogaty
zbiór ćwiczeń i zadań tekstowych, który przybliża dzieciom pojęcie ułamka i doskonali umiejętność
posługiwania się ułamkami w konkretnych sytuacjach, dodawania i odejmowania ułamków zwykłych,
porównywania i określania ich wielkości, dopełniania do całości, a także zmianę ułamków na liczby
całkowite i odwrotnie, uczy doboru i utrwala właściwą terminologię.
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- W świecie zwierząt 1
19,50 zł.
W świecie zwierząt 1 to kolejna książeczka z serii PUS przeznaczona dla przedszkolaków.
Jak wyglądają i jak nazywają się zwierzęta, które żyją w lesie, w jeziorze, na łące, w dżungli,
w oceanie, w wiejskiej zagrodzie, w parkach miast i w naszych domach? Które zwierzęta żyją
na lądzie, w powietrzu, a które w wodzie ? Które są małe a które duże ?
W książeczce W świecie zwierząt dziecko znajdzie odpowiedź na wiele z tych pytań, utrwali
nazwy zwierząt i nauczy się je rozpoznawać.

- Wędrówki Mrówki Kiki
Wędrówki Mrówki KIKI to książeczka przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Dzięki zabawowej formie prezentowanych zabaw dzieci poznają swoje najbliższe otoczenie,
świat przyrody i zagadnienia z nim związane:
 różnice pomiędzy zwierzętami a roślinami – kształtowanie umiejętności odróżniania,
 zwierzęta z wiejskiej zagrody – ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi ,
 poznają odgłosy zwierząt – przyporządkowywanie odgłosów do zwierząt,
 poznają naturalne środowiska przyrodnicze – woda, powietrze, ziemia - jako
środowiska w którym żyją zwierzęta,
 dowiedzą się co jedzą zwierzęta,
 gdzie żyją - domki zwierząt,
 zapoznają się charakterystycznymi cechami zwierząt – np.: „Które zwierzę ma wąsy”

19,50 zł.

- Wiolinek i Nutka
19,50 zł.
W tajemniczej krainie zaprzyjaźnią się z Nutką i Wiolinkiem. Dowiedzą się, gdzie mieszkają
dźwięki, co to jest gama, gdzie zapisujemy nuty, jak liczna jest ich rodzina, ile nut może
zamieszkać w jednym takcie, co to jest melodia i wiele innych ciekawych wiadomości.
Czeka je wspaniała zabawa. Przez dziurkę od klucza będą rozpoznawać instrumenty, rozwiązywać
rebusy używając nazw solmizacyjnych. Poznają muzykujące dzieci z całego świata.
Może taka przygoda zachęci je do nauki gry na jakimś instrumencie.
Forma zabawy jest najlepiej dostosowanym do potrzeb rozwojowych procesem uczenia się. Dlatego
zawarte w książeczce zabawy przybliżają dzieciom nie tylko zagadnienia teorii muzyki, ale przede
wszystkim służą ćwiczeniu i utrwalaniu umiejętności matematycznych, np. dodawania i odejmowania
ułamków, rozwijają spostrzegawczość, pamięć i koncentrację oraz przyczyniają się do doskonalenia
logicznego myślenia.
Materiał ćwiczeniowy zalecany do ukierunkowanej pracy terapeutycznej w gabinetach
logopedycznych i poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

19,50 zł.

- Wyliczanki Rymowanki 1
Wyliczanki - rymowanki to bogato ilustrowany zbiór rymowanych wierszyków dla dzieci,
wyliczanek i krótkich piosenek.
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Wyliczanki, rymowanki towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Przekazywane z pokolenia Ceny z VAT
na pokolenie stanowią niezapomniany element z dzieciństwa – uczymy się ich jako dzieci,
pamiętamy jako dorośli.
Rymowanki mają istotny wpływ na kształtowanie się pamięci oraz zasobu słownictwa dziecka,
poszerzają je i utrwalają, pobudzając wyobraźnię. Zabawa z wypowiadaniem wyliczanek i
rymowanek poprawia wymowę i jest zalecana przez logopedów.
Pierwsza książeczka z serii PUS Wyliczanki – Rymowanki inspiruje do tworzenia własnych,
nowych wyliczanek i rymowanek, a zawarty w niej materiał językowy służy doskonaleniu
umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz poprawnego pisania.

19,50 zł.

- Wyliczanki Rymowanki 2

- Wyprawka pierwszoklasisty
80,00 zł.
Wyprawka Pierwszoklasisty PUS to praktyczny komplet na dobry początek, zawierający dwie
tematyczne książeczki z serii PUS dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym:
1. To już potrafię 1
2. 100 pytań i odpowiedzi 1
oraz plastikowe pudełko z 12 kwadratowymi klockami, nazywane Zestawem Kontrolnym.
Klocki służą do zabawy manualnej – do układania w pudełku w oparciu o ćwiczenia zawarte
w książeczkach PUS. W końcowej fazie, poprzez porównanie wzoru ułożonego w Zestawie
Kontrolnym z wzorem znajdującym się w książeczce, dziecko otrzymuje informację
o poprawności wybranych odpowiedzi. To daje mu możliwość samokontroli, czyli
samodzielnego sprawdzania, czy ćwiczenie zostało rozwiązane poprawnie.

80,00 zł.

-Wyprawka przedszkolaka
Wyprawka Przedszkolaka PUS to praktyczny komplet na dobry początek, zawierający
dwie tematyczne książeczki z serii PUS przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym:
1. Abecadło 1
2. Dla przedszkolaków 1
oraz plastikowe pudełko z 12 kwadratowymi klockami, nazywane Zestawem Kontrolnym.
Klocki służą do zabawy manualnej – do układania w pudełku w oparciu o ćwiczenia zawarte
w książeczkach PUS. W końcowej fazie, poprzez porównanie wzoru ułożonego w Zestawie
Kontrolnym z wzorem znajdującym się w książeczce, dziecko otrzymuje informację
o poprawności wybranych odpowiedzi. To daje mu możliwość samokontroli, czyli
samodzielnego sprawdzania, czy całe ćwiczenie zostało rozwiązane dobrze.

- Zgadywanki Jesień

19,50 zł.
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- Zgadywanki Lato

19,50 zł.

- Zgadywanki Wiosna

19,50 zł.

- Zgadywanki Zima
19,50 zł.
Rozwiązywanie zagadek jest dobra i wartościową rozrywką. Zagadka podsuwa problem,
który najpierw trzeba przeanalizować, a następnie wskazać jego rozwiązanie.
Rozwiązywanie zagadek uczy twórczego i logicznego myślenia, pobudza wyobraźnię,
wzbogaca słownictwo i wiedzę.
Istotnym elementem zabawy są rymowanki, w które często ujęty jest tekst zagadki. Dzieci
z wielką przyjemnością odgadują zgadywanki, ponieważ wiedzą, że ich treść jest celowo
niejasna, a samo poszukiwanie odpowiedzi jest zabawą.
Książeczka Zgadywanki realizuje wiele istotnych w nauczaniu początkowym celów
dydaktycznych:
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
- poznawanie zjawisk przyrodniczych,
- poznawanie otoczenia bliskiego dziecku,
- rozpoznawanie miesięcy i pór roku po zjawiskach i charakterystycznych cechach związanych
z przyrodą.
Ciekawe i zabawowe formy ćwiczeń nie sprawiają kłopotu nawet najmłodszym dzieciom,
skutecznie zachęcają do doskonalenia znajomości języka angielskiego.

55,50 zł.

- Skrzynka PUS
Skrzynka PUS wykonana jest z drewna, pomalowana czerwoną, ekologiczną farbą.
Służy do przechowywania książeczek, wyrabia nawyk porządku, a przy tym efektownie
eksponuje się w domu, klasie i sklepie.

SYSTEM EDUKACJI PALETA:
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- Zestaw kontrolny Paleta
68,00 zł.
Zestaw Kontrolny PALETA to pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym.
Składa się z okrągłej podstawy o średnicy 27 cm wykonanej z drewna i 12 drewnianych klocków
w sześciu kolorach.
Dziecko rozwiązuje zadania poprzez umieszczenie drewnianych klocków w odpowiednich
nacięciach na palecie. Strony kontrolne tarcz pozwalają dziecku sprawdzić poprawność
wykonanych zadań. Do malowania i lakierowania zastosowano farby ekologiczne, nieszkodliwe
dla zdrowia.

- Tarcze ćwiczeń B1
Tarcze ćwiczeń B1 to komplet 12 tarcz przeznaczonych do realizacji przez nauczyciela lub
ucznia własnego tematu dotyczącego np. zagadnień gramatycznych, ortograficznych, czy
językowych. Do kompletu dołączona jest szczegółowa instrukcja metodyczna

26,00 zł.

- Tarcza ćwiczeń JP1
26,00 zł.
Tarcze ćwiczeń JP1. Nauka czytania to komplet 12 tarcz ćwiczeń do Systemu Edukacji Paleta
z zadaniami z zakresu edukacji językowej dla dzieci wieku wczesnoszkolnym. Zestaw ćwiczeń
zastosowanych w tarczach JP 1 pozwoli dzieciom zaznajomić się z:
1. odczytywaniem wyrazów 1-sylabowych o złożonej budowie,
2. uzupełnianiem wyrazów samogłoskami,
3. tworzeniem z sylab wyrazów 2- i 3-sylabowych o złożonej budowie,
4. uzupełnianiem wyrazów spółgłoskami miękkimi,
5. kojarzeniem obrazków z wyrazami określającymi liczebniki i różne formy rzeczowników
6. wyodrębnianiem liter rozpoczynających nazwy obrazków,
7. utrwalaniem pojęcia sylaby i określaniem jej pozycji w wyrazie,
8. odczytywaniem wyrazów zawierających dwuznaki,
9. odczytywaniem wyrazów 1- i 2- sylabowych,
10. uzupełnianiem wyrazów brakującymi sylabami,
11. tworzeniem wyrazów 2- i 3- sylabowych i ich łączeniem z właściwymi obrazkami,
12. odczytywaniem wyrazów oznaczających nazwy czynności i łączenie ich z obrazkami,
13. zabawy językowe – odszukiwanie wyrazów 1-sylabowych w wyrazach dłuższych.
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- Tarcza ćwiczeń JP2
26,00 zł.
Komplet 12 tarcz ćwiczeń do Systemu Edukacji Paleta z zadaniami z zakresu edukacji
językowej dla dzieci wieku wczesnoszkolnym. Zestaw ten pozwoli dzieciom zaznajomić się z:
1. odczytywaniem wyrazów 1-sylabowych o złożonej budowie,
2. uzupełnianiem wyrazów samogłoskami,
3. tworzeniem z sylab wyrazów 2- i 3-sylabowych o złożonej budowie,
4. uzupełnianiem wyrazów spółgłoskami miękkimi,
5. kojarzeniem obrazków z wyrazami określającymi liczebniki i różne formy rzeczowników,
6. wyodrębnianiem liter rozpoczynających nazwy obrazków,
7. utrwalaniem pojęcia sylab i określaniem pozycji w wyrazie,
8. odczytywaniem wyrazów zawierających dwuznaki,
9. odczytywaniem wyrazów 1- i 2- sylabowych,
10. uzupełnianiem wyrazów brakującymi sylabami,
11. tworzeniem wyrazów 2- i 3- sylabowych i ich łączeniem z właściwymi obrazkami,
12. odczytywaniem wyrazów oznaczających nazwy czynności i łączenie ich z obrazkami,
13. zabawy językowe – odszukiwanie wyrazów 1-sylabowych w wyrazach dłuższych.

- Tarcze ćwiczeń M1
Tarcze ćwiczeń M1 to komplet 12 tarcz ćwiczeń do "Palety" przeznaczonych dla dzieci w
klasach od 0 do III. Obejmują podstawowe działania arytmetyczne:
 dodawanie i odejmowanie w zakresie pierwszej, a następnie drugiej dziesiątki,
 dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
 działania z jedną niewiadomą,
 dopełnianie do pełnych dziesiątek.

26,00 zł.

- Tarcze ćwiczeń M2
Tarcze ćwiczeń M2 to komplet 12 tarcz ćwiczeń do "Palety" przeznaczonych dla dzieci w
klasach od 0 do III. Obejmują podstawowe działania arytmetyczne tj. mnożenie i dzielenie
przez 3, 6, 9.
Wykonywanie kolejnych zadań doskonali, nie tylko pamięciowe opanowanie umiejętności
liczenia, ale przede wszystkim zdolność formułowania wniosków i dochodzenia do wyniku
samodzielnie, tak żeby abstrakcyjna dla dzieci wiedza była łatwiej przyswajalna.
Wszystkie tarcze zostały opracowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, po to, żeby
dziecko zachęcone sukcesem przy rozwiązywaniu pierwszych zadań, chętnie podejmowało
próby rozwiązywania kolejnych.

26,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 31 z 55

Ceny z VAT

- Tarcze ćwiczeń M3
Tarcze ćwiczeń M3. Mnożenie i dzielenie w zakresie 50 to komplet 12 tarcz ćwiczeń do
Systemu Edukacji Paleta, przeznaczonych dla dzieci w klasach od I do III.
Doskonali nie tylko pamięciowe opanowanie umiejętności liczenia, ale przede
wszystkim zdolność formułowania wniosków i dochodzenia do wyniku samodzielnie.
Dzięki temu abstrakcyjna dla dzieci wiedza staje się łatwiej przyswajalna. Wszystkie
tarcze zostały opracowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, po to, żeby
dziecko zachęcone sukcesem przy rozwiązywaniu pierwszych zadań, chętnie
podejmowało próby rozwiązywania kolejnych.

26,00 zł.

- Tarcze ćwiczeń M4
Tarcze ćwiczeń M4. Mnożenie i dzielenie w zakresie od 50 do 100 to komplet 12 tarcz
ćwiczeń do Systemu Edukacji Paleta, przeznaczonych dla dzieci w klasach od I do III.
To bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco – sprawdzający, obejmujący mnożenie
i dzielenie w zakresie 100.
Tarcze ćwiczeń M4. Mnożenie i dzielenie od 50 do 100
w przystępnej i zabawowej formie przybliżają i utrwalają podstawy techniki rachunkowej,
a także rozwijają matematyczne zainteresowania najmłodszych.

26,00 zł.

- Tarcze ćwiczeń M5
26,00 zł.
Tarcze ćwiczeń M5. Mnożenie i dzielenie, działania mieszane to komplet 12 tarcz ćwiczeń
do Systemu Edukacji Palet. Komplet ten przeznaczony jest dla dzieci w klasach
od 0 do III. Tarcze obejmują działania arytmetyczne takie jak mnożenie i dzielenie
oraz działania mieszane.
Tarcze ćwiczeń M5. Mnożenie i dzielenie, działania mieszane
w przystępnej, bo zabawowej formie przybliżają i pomagają utrwalać podstawy techniki
rachunkowej, a także rozwijają matematyczne zainteresowania dzieci.
Wykonywanie kolejnych
zadań doskonali nie tylko pamięciowe opanowanie umiejętności liczenia, ale przede wszystkim
zdolność formułowania wniosków i dochodzenia do wyniku samodzielnie, tak żeby abstrakcyjna
dla dzieci wiedza była łatwiej przyswajalna. Wszystkie tarcze zostały opracowane zgodnie
z zasadą stopniowania trudności po to, żeby dziecko zachęcone sukcesem przy rozwiązywaniu
pierwszych zadań, chętnie podejmowało próby rozwiązywania kolejnych.

- Tarcze ćwiczeń P1
26,00 zł.
Tarcze ćwiczeń P1 to komplet 12 tarcz do Palety przeznaczony dla dzieci w klasach 0-III.
Służy utrwaleniu i usystematyzowaniu podstawowych pojęć języka plastyki: potoczne nazwy
barw, cechy barw - jakość, jasność, nasycenie i temperatura - linia jako podstawowy element
rysunku, forma plastyczna. Ćwiczenia zawarte na tarczach przybliżają dzieciom różne funkcje
nazw kolorów: opisowa i symboliczna.
Pogłębiają wiedzę dzieci o figurach geometrycznych: prostych i złożonych, przybliżają
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pojęcie modułu, jako pojedynczego elementu struktury przedmiotu. Rozwijają koncentrację, Ceny z VAT
uwagę i spostrzegawczość.

- Tarcze ćwiczeń S1
26,00 zł.
Tarcze ćwiczeń S1 to zbiór 12 tarcz ćwiczeń obejmujący swym zakresem zagadnienia dotyczące
środowiska:
 rozpoznawanie zwierząt i roślin,
 wyróżnianie ich charakterystycznych cech,
 przyporządkowanie miesięcy porom roku,
 wiadomości dotyczące obiegu wody w przyrodzie,
 warstwowa budowa lasu.
Tarcze S1 przybliżają dzieciom zagadnienia ekologiczne:
 ochrona wybranych gatunków roślin i zwierząt,
 parki narodowe i obszary zagrożenia ekologicznego w Polsce.
Oryginalne rozwiązania graficzne pomagają dzieciom samodzielnie znaleźć właściwą
odpowiedź.
Barwne ilustracje dostarczają dziecku właściwych wrażeń estetycznych, rozwijają
wrażliwość i inspirują do własnych prób plastycznych.

- Tarcze ćwiczeń S3
Tarcze ćwiczeń S3 to komplet 12 tarcz tematycznie dotyczących środowiska. Dzieci uczą się
rozpoznawania zwierząt i roślin, wyróżniania ich charakterystycznych cech,
przyporządkowania miesięcy porom roku; zdobywają interesujące wiadomości dotyczące
obiegu wody w przyrodzie i poznają warstwową budowę lasu. Ćwiczenia przybliżają
dzieciom zagadnienia ekologiczne, poświęcone ochronie wybranych gatunków roślin i
zwierząt, parkom narodowym i obszarom zagrożenia ekologicznego w Polsce. Oryginalne
rozwiązania graficzne nie dają dziecku gotowych odpowiedzi, a jednak w trafny sposób na
nie naprowadzają. Barwne ilustracje dostarczają dziecku właściwych wrażeń estetycznych,
rozwijają wrażliwość i inspirują do własnych prób plastycznych.

26,00 zł.

- Tarcze ćwiczeń S4
26,00 zł.
Tarcze ćwiczeń S4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to komplet 12 tarcz do Systemu Edukacji
PALETA, obejmujących ćwiczenia z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze. Ćwiczenia są
przedstawione w formie obrazkowej i są przystosowane do możliwości percepcyjnych dziecka od
7 roku życia. Obejmują następujące zagadnienia:
 znaki drogowe
 numery alarmowe
 zasady udzielania pierwszej pomocy
 prawidłowe wyposażenie roweru
 podstawowe przepisy ruchu drogowego
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- Tarcze ćwiczeń WP1
Tarcze WP1 to komplet 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie
obrazkowej, przystosowanych do możliwości percepcyjnych dziecka od 4 lat:
 wyszukiwanie podobieństw, różnic i brakujących elementów,
 porządkowanie elementów w całości,
 rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie i dobieranie obrazków według określonych
cech, takich jak: wielkość, kształt, barwa, przeznaczenie,
 wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami,
 łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących,
 tworzenie prostych ciągów logicznych,
 wyodrębnianie i porównywanie zbiorów,
 łączenie w pary obrazków przedstawiających postaci z bajek z ich atrybutami.

26,00 zł.

- Tarcze ćwiczeń WP2
Tarcze WP2 to komplet 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie
obrazkowej, przystosowanych do możliwości percepcyjnych dziecka od 4 lat:
 wyszukiwanie podobieństw, różnic i brakujących elementów,
 porządkowanie elementów w całości,
 rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie i dobieranie obrazków według określonych
cech, takich jak: wielkość, kształt, barwa, przeznaczenie,
 wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami,
 łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących,
 tworzenie prostych ciągów logicznych,
 wyodrębnianie i porównywanie zbiorów,
 łączenie w pary obrazków przedstawiających postaci z bajek z ich atrybutami.

26,00 zł.

- Tarcze ćwiczeń WP3
26,00 zł.
Tarcze ćwiczeń WP3 do Systemu Edukacji PALETA to komplet 12 tarcz ze zbiorem zabaw
ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, przystosowanych do możliwości percepcyjnych
dziecka od 4 lat. Występują w nich postaci chłopca i dziewczynki – Gutka i Balbinki, znanych
już dzieciom z książeczek PUS pt. „Gutek i Balbina”.
Tarcze ćwiczeń WP3 to zadania z zakresu:
1. wyszukiwanie podobieństw, różnic i brakujących elementów,
2. porządkowanie elementów w całości,
3. rozpoznawanie kolorów,
4. klasyfikowanie i dobieranie obrazków według określonych cech, takich jak: wielkość,
kształt, barwa, przeznaczenie,
5. analizowanie obrazków przedstawiających konkretne sytuacje.
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- Tarcze ćwiczeń WP4
26,00 zł.
Tarcze ćwiczeń WP4. SAMO to komplet 12 tarcz ćwiczeń do Systemu Edukacji PALETA
ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, adresowanych do dzieci w wieku
przedszkolnym.
Ćwiczenia zawarte w komplecie tarcz WP4 opierają się na:
 wyszukiwaniu podobieństw, różnic i brakujących elementów,
 porządkowaniu elementów w całości,
 rozpoznawaniu kolorów,
 klasyfikowaniu i dobieraniu obrazków według określonych cech, takich jak:
wielkość, kształt, barwa, przeznaczenie,
 wyszukiwaniu podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami.

- Tarcze ćwiczeń WP5
Tarcze ćwiczeń WP 5. Piotruś Pan to komplet 12 tarcz ćwiczeń do Systemu Edukacji Paleta
ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej z zakresu:
1. wyszukiwanie podobieństw, różnic i brakujących elementów,
2. porządkowanie elementów w całości,
3. rozpoznawanie kolorów,
4. klasyfikowanie i dobieranie obrazków według określonych cech, takich jak:
wielkość, kształt, barwa, przeznaczenie,
5. wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami.

26,00 zł.

- Tarcze ćwiczeń WP6
Tarcze ćwiczeń WP6. Z księgi 1000 i 1 nocy to komplet 12 tarcz ćwiczeń do Systemu
Edukacji Paleta ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej z zakresu:
1. wyszukiwania podobieństw, różnic i brakujących elementów,
2. porządkowania elementów w całości,
3. rozpoznawania kolorów,
4. klasyfikowania i dobierania obrazków według określonych cech, takich jak:
wielkość, kształt, barwa,
5. wyszukiwania podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami.
Tarcze ćwiczeń WP6. Z księgi 1000 i 1 nocy
mogą być wykorzystywane zarówno w trakcie zajęć w przedszkolu i szkole, jak i w domu.

26,00 zł.

- Tarcze ćwiczeń WPK
Tarcze ćwiczeń WPK to komplet dwunastu kontrolnych tarcz ćwiczeń obejmujący zbiór
zabaw ogólnorozwojowych zawartych w WP1 oraz WP2. Ćwiczenia zaprezentowane są w
formie obrazkowej, przystosowane do możliwości percepcyjnych dziecka od 5 lat:
wyszukiwanie podobieństw, różnic, brakujących elementów, porządkowanie elementów w
całości, klasyfikowanie i dobieranie przedmiotów według określonych cech, takich jak:
wielkość, kształt, barwa, tworzenie prostych ciągów logicznych.

26,00 zł.
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- Paleta - Wyprawka pierwszoklasisty
Paleta Wyprawka Pierwszoklasisty to praktyczny komplet na dobry początek, a w nim:
Zestaw Kontrolny, czyli okrągła podstawa wykonana z drewna z 12 drewnianym klockami w
6 kolorach, 2 tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz (WPK) ze zbiorem zabaw dla dzieci
od 6 lat, opartych na podstawowych założeniach programowych nauczania zintegrowanego:
 dodawanie i odejmowanie w zakresie 20,
 łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących,
 rozpoznawanie i utrwalanie nazw zwierząt, owoców i warzyw,
 rozpoznawanie liter alfabetu – pierwsze litery nazw obrazków,
 łączenie sylab w proste wyrazy,
 łączenie wyrazów jednosylabowych z obrazkami.
PALETA, zalecana przez pedagogów i psychologów, jest systemem skutecznej edukacji,
który rozwija u dziecka spostrzegawczość i koncentrację, uczy myślenia i zapamiętywania
oraz kształtuje osobowość i charakter.

80,00 zł.

- Paleta - Wyprawka przedszkolaka
Paleta Wyprawka Przedszkolaka, to praktyczny komplet na dobry początek, a w nim: Zestaw
Kontrolny, czyli okrągła podstawa wykonana z drewna z 12 drewnianym klockami w 6
kolorach, 2 tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz (WP1) ze zbiorem zabaw w formie
obrazkowej przystosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
od 4 lat :
 rozpoznawanie kolorów,
 dobieranie obrazków według określonych cech: wielkości, kształtu, barwy,
przeznaczenia,
 wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami,
 łączenie w pary obrazków logicznie do siebie pasujących.
PALETA, zalecana przez pedagogów i psychologów, jest systemem skutecznej edukacji,
który rozwija u dziecka spostrzegawczość i koncentrację, uczy myślenia i zapamiętywania
oraz kształtuje osobowość i charakter.

80,00 zł.

ZESTAWY – PRAMIDA:

- Piramida język angielski JA1
37,00 zł.
Piramida to wspaniała zabawa połączona z nauką. Rozwija ona u dziecka zdolność myślenia
i zapamiętywania, uczy wytrwałości i wzmacnia koncentrację oraz umiejętność obserwacji.
Pomaga też skutecznie przezwyciężyć trudności w procesie uczenia się. Jednocześnie zachęca
i motywuje dziecko do dalszej nauki.
Budowanie piramidy
jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino, w której gracz dokłada element do elementu,
ale nie z dwóch, a z trzech stron. Kolorowe linie brzegowe oraz gwiazdki na łączeniach trójkątów
stanowią element samokontroli, który daje dziecku pewność, że zadania zostały rozwiązane
poprawnie. W efekcie prawidłowego rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy duży trójkąt,
czyli właśnie tytułową piramidę.
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Piramida język angielski JA1
Ceny z VAT
to zbiór 30 zadań dla dzieci młodszych, rozpoczynających naukę języka angielskiego. Zakres
słownictwa obejmuje takie zagadnienia jak:
kolory,
liczby od 1 do 10,
owoce i warzywa.
W zestawie znajduje się 25 trójkątów.
Piramida jest rekomendowana
przez logopedów, pedagogów i psychologów jako wartościowy materiał edukacyjno – terapeutyczny.
Może być stosowana w przedszkolach, szkołach, na kursach językowych dla dzieci, a także
w edukacji domowej. Można sięgnąć po nią, gdy chcemy, aby dziecko utrwaliło poznane wcześniej
słownictwo.

- Piramida Logopedyczna L1

37,00 zł.

- Piramida Logopedyczna L2

37,00 zł.

Głoski ś - ź - ć - dź

Głoski b-p, d-t, w-f
Piramida Logopedyczna jest materiałem ćwiczeniowym szczególnie przydatnym dla
logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie
opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się,
mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.
Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często
wynikiem niedojrzałości lub mikro uszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę
bodźców słuchowych. Powodują wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych
artykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się
dzieci z dysleksją i z dysortografią.
Budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino, w efekcie
rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy imponującą piramidę

37,00 zł.

- Piramida matematyczna M1
Dodawanie do 100
Piramida matematyczna M1 to nieoceniona pomoc, która dzięki swojej zabawowej formie
służy poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby i dodawania.
Rozwiązywanie zadań nie służy pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej
propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności formułowania wniosków i
samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania. Taki model uczenia się sprzyja
stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność emocjonalną.
Dzięki prawidłowemu rozwiązaniu 45 zadań dzieciom uda się stworzyć imponującą piramidę,
która zrekompensuje wysiłek umysłowy poniesiony przy dodawaniu. Zabawa i nauką z
piramidą z pewnością przyniosą wymierne korzyści w szkole, domu i w przyszłym życiu
codziennym.
W zestawie znajduje się 36 trójkątów.

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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- Piramida matematyczna M2

37,00 zł.

Tabliczka mnożenia
Piramida matematyczna M2 to nieoceniona pomoc, która dzięki swojej zabawowej formie
służy poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby i mnożenia.
Rozwiązywanie zadań nie służy pamięciowemu opanowaniu umiejętności mnożenia. Jest
raczej propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności formułowania wniosków
i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania. Taki model uczenia się sprzyja
stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność emocjonalną.
Dzięki prawidłowemu rozwiązaniu 63 zadań dzieciom uda się stworzyć imponującą
piramidę, która zrekompensuje wysiłek umysłowy poniesiony przy mnożeniu, a wielkość
ułożonej piramidy na pewno wzbudzi uśmiech i zadowolenie każdego dziecka.
Zabawa i nauką z piramidą z pewnością przyniosą wymierne korzyści w szkole, domu i w
przyszłym życiu codziennym.
W zestawie znajduje się 49 trójkątów

37,00 zł.

- Piramida matematyczna M3. Odejmowanie do 100

Piramida matematyczna M3. Odejmowanie do 100 to wspaniała zabawa połączona z nauką,
ponieważ rozwija u dziecka zdolność do myślenia i zapamiętywania. Uczy wytrwałości,
wzmacnia koncentrację i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w procesie uczenia się.
Budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino, w efekcie rozwiązania
wszystkich zadań otrzymujemy imponującą piramidę.
Piramida to nieoceniona pomoc, która dzięki swojej zabawowej formie służy poznawaniu podstaw
techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby i odejmowania. Rozwiązywanie zadań nie służy
pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej propozycją aktywnej nauki, opartej
na kształceniu zdolności formułowania wniosków i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania.
Taki model uczenia się sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i wzmacnia ich
odporność emocjonalną.
Piramida matematyczna M3. Odejmowanie do 100
Dzięki prawidłowemu rozwiązaniu 45 zadań dzieciom uda się stworzyć imponującą piramidę, która
zrekompensuje wysiłek umysłowy poniesiony przy odejmowaniu. Zabawa i nauką z piramidą
z pewnością przyniosą wymierne korzyści w szkole, domu i w przyszłym życiu codziennym.
W zestawie znajduje się 36 trójkątów.
Piramida
jest rekomendowana przez logopedów, pedagogów i psychologów jako wartościowy materiał
edukacyjno-terapeutyczny. Może być wykorzystywana jako narzędzie dodatkowe na lekcjach
w szkole, na zajęciach terapii pedagogicznej oraz w edukacji domowej.

- Piramida matematyczna M4. Dodawanie i odejmowanie do 100
37,00 zł.
Piramida matematyczna M4. Dodawanie i odejmowanie do 100 to wspaniała zabawa połączona
z nauką, ponieważ rozwija u dziecka zdolność do myślenia i zapamiętywania. Uczy wytrwałości,
wzmacnia koncentrację i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w procesie uczenia się.
Budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino, w efekcie rozwiązania
wszystkich zadań otrzymujemy imponującą piramidę.
Nieoceniona pomoc, jaką jest piramida matematyczna M4, dzięki swojej zabawowej formie sprzyja
poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby, dodawania i odejmowania.
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Rozwiązywanie zadań nie służy tu pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej
propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności formułowania wniosków
i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania. Taki model uczenia się sprzyja stymulowaniu
uzdolnień matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność emocjonalną. Ćwiczy cierpliwość
i wytrwałe dążenie do celu. Dzięki prawidłowemu rozwiązaniu wszystkich zadań i ułożeniu
`wszystkich elementów dzieci otrzymują dużą piramidę. To rekompensuje wysiłek umysłowy
poniesiony przy żmudnym dodawaniu i odejmowaniu. Zabawa i nauką z piramidą z pewnością
przynoszą wymierne korzyści w szkole, domu i w życiu codziennym.
W zestawie znajduje się 49 trójkątów.
Rekomendowana przez logopedów, pedagogów i psychologów piramida matematyczna M4 jest
wartościowym materiałem edukacyjno-terapeutycznym. Może być stosowana jako narzędzie
wspomagające na lekcjach matematyki, na zajęciach kół zainteresowań, ale i na zajęciach
wyrównawczych oraz w edukacji domowej.

- Piramida metemtyczna M5. Mnożenie i dzielenie do 100
37,00 zł.
Piramida M5. Mnożenie i dzielenie do 100 to forma ciekawej zabawy połączonej z nauką, która
skutecznie rozwija u dziecka zdolność myślenia i zapamiętywania. Piramida uczy też wytrwałości,
wzmacnia koncentrację, dlatego pomaga przezwyciężyć trudności pojawiające się w procesie
uczenia się. Budowanie piramidy jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino – gracz
dokłada element do elementu, ale nie z dwóch, a z trzech stron. Kolorowe linie brzegowe oraz
gwiazdki na łączeniach trójkątów stanowią tu element samokontroli. W efekcie prawidłowego
rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy dużą, imponującą piramidę.
Piramida M5. Mnożenie i dzielenie do 100
zawiera 63 działania na mnożenie i dzielenie w zakresie do 100. Jest więc nieocenioną pomocą
edukacyjną, która dzięki swojej ciekawej formie sprzyja poznawaniu podstaw techniki rachunkowej
oraz utrwaleniu pojęcia liczby, jak i zasad mnożenia i dzielenia. Rozwiązywanie zawartych
w piramidzie zadań nie służy pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej
propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności formułowania wniosków
i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania. Taki model uczenia się sprzyja stymulowaniu
uzdolnień matematycznych u dzieci, a także wzmacnia ich odporność emocjonalną. Dzięki
prawidłowemu rozwiązaniu wszystkich 63 zadań dzieciom uda się stworzyć imponującą piramidę,
która zrekompensuje wysiłek umysłowy poniesiony przy wykonywaniu działań. Zabawa i nauka
z piramidą z pewnością przyniesie korzyści w szkole, ale i w domu i w życiu codziennym.
Układanie piramidy razem z rodzicami albo rodzeństwem może być ciekawym sposobem
wspólnego spędzania czasu.
W zestawie znajduje się 49 trójkątów.
Ta ciekawa pomoc edukacyjna
jest rekomendowana przez logopedów, pedagogów i psychologów jako wartościowy materiał edukacyjnoterapeutyczny. Dlatego też może być stosowana jako materiał uzupełniający na lekcjach matematyki w
szkole, ale i na zajęciach wyrównawczych, na zajęciach kół matematycznych oraz w edukacji domowej.

- Piramida ortograficzna P1
37,00 zł.
Piramida ortograficzna P1 to wstęp do nauki zasad ortograficznych, stanowi wartościową
pomoc w nauce reguł pisowni języka polskiego.
Dzięki nauce poprzez zabawę dzieci szybko przyswajają tak trudne reguły ortograficzne. W
tej pomocy dzieci na podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż,
ch, h, w drugiej zaś Piramidzie Ortograficznej P2 dzieci poznają zasady pisowni wymiennej.
W zestawie znajduje się 25 trójkątów.
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- Piramida ortograficzna P2
37,00 zł.
Piramida ortograficzna P2 to kontynuacja Piramidy P1, zawarty materiał ćwiczeniowy
utrwala poznane zasady ortograficzne dzięki zastosowaniu przykładów z :
ó, u, rz, ż, ch, h wymiennych.
Stanowi wartościową pomoc w nauce reguł pisowni języka polskiego. Dzięki nauce poprzez
zabawę dzieci szybko przyswajają tak trudne reguły ortograficzne.
W tej pomocy dzieci na podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz,
ż, ch, h - wymiennej.
W zestawie znajduje się 25 trójkątów.

MATEMATYKA KONKRETNA:
- Korale Matematyczne 100
24,50 zł.
Korale matematyczne 100 to 100 drewnianych korali, nawleczonych na sznurek dziesiątkami,
w kolorze czerwonym i niebieskim, przeznaczone do wykonywania działań matematycznych
w zakresie 100. Doskonałe do ćwiczeń z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Stanowią
skuteczną formę liczydła.

- Korale matematyczne 20
Korale matematyczne 20 to 20 drewnianych korali w kolorze czerwonym i niebieskim,
stanowią sprawdzony i praktyczny system nauki liczenia. Można ustawiać je na sznurku w
dowolnej pozycji tak, by nie przesuwały się po nim samoistnie, ponieważ nawleczone są na
grubym, porowatym sznurku. Niebieska i czerwona farba, którą pomalowane są korale, jest
nieszkodliwa dla zdrowia. Potwierdza to atest Państwowego Zakładu Higieny.

19,50 zł.

- Wieszak na korale Matematyczne
49,50 zł.
Estetycznie wykonany z drewna, na 30 sznurków Korali 20 lub 100. W klasie przymocowany
jest do ściany, przez co Korale utrzymywane są w należytym porządku i są łatwo dostępne.

- Magiczny trójkąt matematyczny w pudełku
kartonowym
Magiczny Trójkąt Matematyczny to okrągła, drewniana podstawa z sześcioma wgłębieniami
z jednej (Mały Trójkąt) i dziesięcioma wgłębieniami z drugiej strony (Duży Trójkąt).
W komplecie znajduje się 10 krążków dwustronnie oznaczonych liczbami od 1 do 10
(w kolorze czerwonym i niebieskim) oraz zestaw 200 kart pracy (kupowane jako osobne
pozycje): 100 dla Małego i 100 dla Dużego

79,00 zł.

Strona 40 z 55

Zaletą Magicznego Trójkąta jest możliwość dokonywania obliczeń w pamięci, dowolnego
manipulowania krążkami, dobierania różnych wartości, a nawet stosowania „metody prób i
błędów”. Taki sam układ krążków może być zastosowany do uzyskania innego wyniku.
Obserwując liczby w różnych układach geometrycznych można odkryć jednakową sumę
liczb aż 14 razy ( duży trójkąt)!.
Dlaczego Magiczny Trójkąt ?
Jest pomocną w nauce matematyki łamigłówką, która łączy w sobie naukę i zabawę.
Stanowi wartościowe uzupełnienie w utrwalaniu umiejętności rachunkowych:
 dodawania i odejmowania w zakresie 25,
 rozkładania liczb na składniki (dwa i więcej),
 dopełniania do 10,20 oraz żądanej liczby,
 porównywania różnicowego.
Podstawowy zakres dodawania i odejmowania do 25 można rozszerzyć do 250 lub 2500
dodając w pamięci jedno lub dwa zera.
Zaletą Magicznego Trójkąta jest możliwość dokonywania obliczeń w pamięci, dowolnego
manipulowania krążkami, dobierania różnych wartości, a nawet „metody prób i błędów”.
Po dokonaniu właściwych obliczeń można też poszukać odpowiedzi na pytania typu:
 jakie wyniki są możliwe przy danym układzie wartości,
 jak jest możliwa najmniejsza i największa suma boków,
 dlaczego dana liczba nie może być wynikiem

- Magiczny trójkąt matematyczny- zestaw
kart do dużego trójkąta
Zestaw kart do dużego trójkąta to 100 kart

- Magiczny trójkąt matematyczny- zestaw
kart do małego trójkąta
Zestaw kart do małego trójkąta to 200 kart pracy z Magicznym Trójkątem. Magiczny Trójkąt
łączy w sobie naukę i zabawę. Jest wspaniałym uzupełnieniem w utrwalaniu umiejętności
rachunkowych: dodawania w zakresie 25, rozkładania liczb na składniki (dwa i więcej),
dopełniania do 10, 20 oraz zadanej liczby, porównywania różnicowego. Karty w książeczce
pogrupowane są według stopnia trudności, co umożliwia pracę na kilku poziomach w
zależności od możliwości dziecka.

Ceny z VAT

16,50 zł.

16,50 zł.

PUZZLE EDUKACYJNE:

- Puzzle Edukacyjne Bocian Klemens KLE-KLE
32,00 zł.
PUZZLE EDUKACYJNE to wspaniała zabawa łącząca naukę i samokontrolę z ideą układania
puzzli, po złożeniu tworzą obrazek, który stanowi dla dziecka nagrodę, utwierdza je w przekonaniu
że nauka czytania i pisania może być pasjonującym doświadczeniem zapewniającym mu sukces.
Puzzle Edukacyjne - "Bocian Klemens Kle - Kle" to nauka poprzez zabawę, zawiera materiał
ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci,
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które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem
Ceny z VAT
artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności
w czytaniu i pisaniu.
Puzzle Edukacyjne to przede wszystkim wspaniała zabawa, dzięki której dzieci :
 utrwalają prawidłową wymowę;
 nabierają pewności wysławiania;
 zdobywają i utrwalają wiedzę;
 rozwijają spostrzegawczość i wyobraźnię;
 kształtują umiejętność określania stosunków przestrzennych pomiędzy elementami;
 rozwijają umiejętność logicznego myślenia i zapamiętywania;
 wzmacniają koncentrację.
Zabawę w grupie rozpoczynamy od rozdzielenia elementów pomiędzy grających. Jeden element
kładziemy stroną z zadaniem do góry. Rozwiązujemy zadanie szukając odpowiedzi na planszy,
a następnie kładziemy na niej odwrotnie, czyli stroną zadaniem do dołu pasujący element.
W komplecie znajdują się 2 zestawy ćwiczeń oraz 2 komplety puzzli.
Zestaw I - służy do ćwiczeń słuchowych w przyporządkowywanie zwierzętom i rzeczom
wydawanych przez nie odgłosów, zapisanych w formie fonetycznej.
Dzieci od najmłodszych lat rozpoznają i porównują głosy zwierząt, pojazdów i odruchowo
naśladują je, przez co usprawniają narządy artykulacyjne mowy.
Zestaw II - służy jako materiał językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: j, ł, ch, n,
m ich poprawnego czytania, pisania oraz dzielenia wyrazów na sylaby.

- Puzzle Edukacyjne Od Litery Do Słowa

32,00 zł.

- Puzzle Edukacyjne Wacek Dzidek Anastazy

32,00 zł.

nauka pisania i czytania

szereg s-z-c-ć-dź
Praca z tym materiałem oparta w głównej mierze na grach i zabawach, umożliwia dziecku
rozwiązywanie różnych zadań logicznych bez ich werbalizacji i przygotowuje dziecko do
nauki arytmetyki geometrii.
Gry i zabawy są ukierunkowane przez samą swą strukturę na rozwój myślenia
abstrakcyjnego, w czym niemałą rolę odgrywa naturalna potrzeba racjonalizacji
postępowania, uproszczenia i usprawnienia manipulacji, eliminowania zbytecznych
czynności.
Nie można też pominąć czynników estetycznych i przyjaznych dziecku materiałów, z których
są wykonane. Same klocki są plastikowe, ale do ich przechowywania służy estetyczne
drewniane 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
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ZABAWY TWÓRCZE NIKI:

Ceny z VAT

- Klocki BIO
Klocki BIO to zestaw 8 drewnianych prostokątów, które służą do odwzorowywania ćwiczeń
z załączonej książeczki. Dzięki stopniowaniu trudności Klocki BIO fascynują i przykuwają
uwagę wszystkich bez względu na wiek.
 Przedszkolaki bawią się i uczą.
 Dzieci i młodzież stawiają czoła wielu trudnym wyzwaniom.
 Dorośli i dla nich to niekiedy "trudny orzech do zgryzienia".
Książeczka zawiera zestaw ćwiczeń z podziałem na cztery różne stopnie trudności:
 Zestaw ćwiczeń A - 2 klocki na dobry początek,
 Zestaw ćwiczeń B - zabawy geometryczne,
 Zestaw ćwiczeń C - rzuty,
 Zestaw ćwiczeń D - konstrukcje złożone.

62,00 zł.

- Klocki GEO
Klocki GEO to siedem różnokształtnych brył geometrycznych w sześciu kolorach:
 czerwonym,
 niebieskim,
 zielonym,
 żółtym,
 fioletowym,
 białym,
 czarnym,
trwale połączone z sześciennych klocków wykonanych z drewna; wymiary
jednego klocka 30 x 30 x 30 mm.
Klocki umieszczone są w drewnianym, estetycznym i trwałym pudełku o wymiarach
138 x 138 x 80mm.
Klocki GEO to wspaniała i wartościowa zabawa dla dzieci i dorosłych; bawi i uczy.
Kształtuje umiejętność określania stosunków przestrzennych, rozwija wyobraźnię,
stymuluje i uwrażliwia na odbiór sensoryczny.
Służy również jako materiał ćwiczeniowy do ukierunkowanej pracy terapeutycznej.
Do zestawu klocków dołączona jest książeczka zawierająca 70 ułożeń z uwzględnieniem
wzrastającego stopnia trudności.
Z wzorów wyodrębnić można trzy grupy:
 przedstawienie pojedynczych kolorowych klocków;
 ułożenia z dwóch kolorowych klocków,
 konstrukcje z większej ilości klocków, bez zaznaczenia kolorów.

135,00 zł.

- Stonoga Agata
62,00 zł.
STONOGA AGATA to zabawa dla najmłodszych dzieci. Składa się z 18 pierścieni wykonanych
z drewna o średnicy 35 mm, w 6 kolorach, do nawlekania na odpowiednio sztywny sznurek
oraz drewnianej kostki z 6 kolorami umożliwiającej wiele gier. W zabawie ze Stonogą Agatą
podstawową wartość stanowi obserwowanie w połączeniu z manipulowaniem. Stonoga Agata
stanowi cenny materiał edukacyjny, którego zastosowanie ma skuteczny wpływ na rozwój
twórczych umiejętności dziecka, ponieważ z poszczególnych klocków można komponować
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wiele kolorystycznych wzorów, zróżnicowanych pod względem ilości klocków, długości i koloru.
Ceny z VAT
Zabawa ze Stonogą Agatą daje możliwość dokonywania operacji myślowych, począwszy od
prostego postrzegania na konkretach, poprzez porównywanie, wykrywanie różnic i podobieństw
w wielkości, ilości i stosunkach przestrzennych, kończąc na łączeniu w grupy.

MOZAIKA:

- Mozaika (w drewnianym pudełku)
62,00 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. W zabawie z Mozaiką podstawową wartość stanowi
obserwowanie w połączeniu z manipulowaniem, możliwość obrysowywania i odwzorowywania.
MOZAIKA to 40 drewnianych klocków, trójkątów i rombów: czerwonych, zielonych, niebieskich,
żółtych i pomarańczowych. Do kompletu klocków opracowana została książeczka z serią czterdziestu
ośmiu wzorów o wzrastającym stopniu trudności w połączeniu z przemyślaną kombinacją kolorów.

- Mozaika (w kartonowym pudełku)

46,00 zł.

- Mozaika XXL
225,00 zł.
Któż z nas nie zna Mozaiki, jedni zetknęli się z nią w przedszkolu inni w szkole a jeszcze
inni otrzymali ją w prezencie, teraz jest już nowa Mozaika w rozmiarze XXL to aż 250
drewnianych elementów w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym
i białym, podobnie jak jej "mniejsza siostra" opakowana jest w estetycznym i trwałym drewnianym
pudełku o wymiarach 295 mm x 215 mm x 75mm.
Mozaika pomaga dzieciom rozwijać:
 umiejętności manualne,
 twórcze myślenie, koordynację wzrokowo – ruchową,
 wykrywania różnic i podobieństw,
 zdolność analitycznego myślenia,
 koncentrację uwagi,
 wytrwałość i dyscyplinę

- Mozaika. Podręcznik metodyczny
29,00 zł.
Mozaika to pomoc dydaktyczna, która doskonale sprawdza się zarówno w pracy indywidualnej,
jak i grupowej w przedszkolach i szkołach oraz na zajęciach terapeutycznych. Służy rozwijaniu
zainteresowań i twórczości dziecka, ale można ją też zastosować przy diagnozowaniu jego uzdolnień.
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MYŚLENIE LOGICZNE:

Ceny z VAT

- Drążki edukacyjne
169,00 zł.
Gra wchodzi do grupy zabawek wspomagających rozwój talentów dzieci w wieku
Przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwijają zdolności twórcze oraz spostrzegawczość,
koncentracja i umiejętność obserwowania, analizowania i wyciągania wniosków, a także tworzenia
logicznych struktur i kombinacji. Podstawową zasadą wszystkich rodzajów zabaw twórczych
jest stopniowanie poziomu trudności, tzn. „przechodzenie od rzeczy łatwych do trudnych”
oraz „samodzielność odpowiadająca umiejętnościom”. Drążki edukacyjne to doskonała zabawa
dla dzieci najmłodszych. Służą jako pomoc edukacyjna i materiał do zajęć terapeutycznych.
Zestaw zawiera:
 6 drewnianych drążków
 40 drewnianych klocków w 5 kolorach (żółtym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym
i niebieskim)
 drewnianą podstawę służącą do ustawiania drążków
 drewniane pudełko pełniące funkcję opakowania
 komplet plansz z 40 wzorami w skali 1 : 1, opartymi na przemyślanej kombinacji klocków,
uwzględniającymi zasadę stopniowania trudności. Wzory są podzielone na 4 grupy w
zależności od rodzaju klocków i poziomu trudności.

- Klocki Dienesa
39,00 zł.
Klocki Dienesa to środek dydaktyczny przeznaczony do rozwoju logicznego myślenia i do nauki
matematyki.Ułatwiają one aktywizację wyobraźni dzieci, umożliwiają wizualizację pojęć
abstrakcyjnych i obserwację zależności między nimi. Dzięki temu wiedza zdobyta przez dzieci
jest bardziej trwała i daje umiejętność jej praktycznego stosowania.
Klocki Dienesa mają zastosowanie w realizacji takich zagadnień jak:
 wyodrębnianie cech wielkościowych oraz ich porównywanie
 zaznajomienie z nazwami prostych figur geometrycznych
 klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych
 wyodrębnianie zbiorów, których elementy spełniają określone warunki
 określanie warunków spełnianych przez elementy danego zbioru
 podział zbioru na podzbiory
 wyznaczanie części wspólnej, sumy i różnicy zbiorów
 pojęcie zbioru pustego
 kształtowanie pojęcia relacji i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem relacji równoliczności
zbiorów
Do kompletu klocków dołączone są również plansze z innymi, nieco trudniejszymi przykładowymi
zadaniami, ćwiczeniami i zabawami, które można zaproponować dziecku. Można traktować je jako
inspirację do wymyślania własnych zadań.
Należy złożyć 2 plansze oznaczone tym samym symbolem literowym krótszym bokiem tak, aby
kropki znajdujące się w narożnikach plansz, znalazły się tuż obok siebie.
Dzięki temu otrzymujemy dużą planszę, na której znajdują się wzory zadań pokazujące klocki
w naturalnej wielkości. Dziecko może kłaść klocek na wskazanym wzorze i w ten sposób rozwiązać
całe zadanie.

- Liczmany drewniane. Klocki edukacyjne
Liczmany drewniane to 102 sześcienne kostki o długości boku 2 cm w 6 różnych
kolorach. Kostki zapakowane są w estetyczne, wygodne i trwałe drewniane pudełko, które
ułatwia ich porządkowanie i przechowywanie. Służą do przeliczania, nauki kolorów,
grupowania, wykonywania działań matematycznych na konkretach, tworzenia budowli
przestrzennych oraz pierwszych prób kodowania, czyli programowania.

102,00 zł.
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Do zestawu
Ceny z VAT
dołączony jest komplet plansz z przykładowymi zadaniami, które:
 umożliwiają ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
 doskonalą dokładność i precyzję ruchów, ułatwiają naukę liczenia
 pomagają zrozumieć pojęcie zbioru i podzbioru,
 wyzwalają własną kreatywność dzieci poprzez odnajdywanie nowych wzorów ułożenia,
pomagają kształtować wyobraźnię przestrzenną.
Plansze zostały podzielone na trzy grupy:
 Mandale – układanie klocków w płaszczyźnie według podanego wzoru kolorystycznego
 Budowle – układanie klocków w przestrzeni według wzoru
 Bryły – budowanie budowli zgodnie z przedstawionym rzutem

- Memo przestrzenne. Owoce i warzywa
265,00 zł.
MEMO przestrzenne. Owoce i warzywa to materiał do rozwoju logicznego myślenia
przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To zabawka, gra
i jednocześnie uniwersalna pomoc edukacyjna. Umożliwia prowadzenie zabaw edukacyjnych
dla jednego dziecka, dla pary, a nawet większej liczby dzieci.
Celem tej zabawki jest kształcenie u dzieci spostrzegawczości, umiejętności zapamiętywania, nauka
kolorów oraz nazw owoców i warzyw, rozpoznawanie i kojarzenie kształtów, a także wspomaganie
rozwoju koncentracji uwagi i logicznego myślenia.
Dzieci młodsze mogą za jej pomocą ćwiczyć sprawność manualną i małą motorykę. Gra może być
wykorzystywana także przez DZIECI NIEWIDOME I NIEDOWIDZĄCE, które za pomocą figurek
poprzez dotyk mogą uczyć się rozpoznawania i porównywania kształtów.
MEMO przestrzenne. Owoce i warzywa
może być również przydatne w terapii dzieci, a nawet osób starszych z innymi rodzajami
niepełnosprawności.
Wszystkie elementy MEMO przestrzennego wykonane są z drewna; są wygładzone
i wyszlifowane z wielką dbałością o szczegóły, dzięki czemu są bardzo bezpieczne i przyjazne
nawet dla najmłodszych dzieci. Elementy kolorowe pomalowane są farbami przyjaznymi dla
środowiska naturalnego. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością.

- Memo przestrzenne. W świecie zwierząt
265,00 zł.
To zabawka, pomoc edukacyjna i jednocześnie gra przeznaczona dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Umożliwia prowadzenie zabaw edukacyjnych dla jednego
dziecka, dla pary, a nawet większej liczby dzieci.

- Tangram kolisty
55,00 zł.
Tangram kolisty jest jedną z form klasycznej, liczącej sobie ponad 3 tys. lat układanki logicznej,
wywodzącej się z Chin. Kształt podstawowy stanowi tu koło podzielone na 10 części, wśród
których znajdują się 4 trójkąty i 6 wycinków koła. Można z nich tworzyć różne wzory.
Prezentujemy kilkanaście możliwych ułożeń przedstawiających zwierzęta, rośliny, postaci
ludzkie czy znane wszystkim przedmioty. Każdy może tworzyć również własne wzory.
Klasyczny tangram popularnością dorównuje szachom czy warcabom.
Ma kształt kwadratu podzielonego na 7 elementów (tzw. tanów) – figur geometrycznych,
z których przy zachowaniu określonych zasad – tworzy się obrazy przedstawiające postacie
ludzi, zwierząt, rośliny, przedmioty, często zgodnie z załączonymi wzorami.
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- Układanka dla najmłodszych. Na straganie
47,00 zł.
Układanka dla najmłodszych. Na straganie przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych.
Opiera się na zasadzie nauki poprzez zabawę i na ważnym elemencie samokontroli.
Rozwiązując zadanie dziecko jednocześnie samo sprawdza jego poprawność. To motywuje je do
dalszego działania. Zadaniem dziecka jest poprawne ułożenie obrazków przedstawiających
owoce i warzywa. Każdy obrazek składa się z 4 części w kształcie kwadratów. Po poprawnym
ułożeniu wszystkich elementów dziecko otrzyma 12 obrazków z owocami i warzywami.
Dodatkowym elementem samokontroli są ramki na brzegach kwadratów, które po prawidłowym
ułożeniu całego obrazka powinny dać zamknięty wzór.

- Układanka dla najmłodszych. Wśród zwierząt
47,00 zł.
Układanka dla najmłodszych „Wśród zwierząt” opiera się na zasadzie nauki poprzez zabawę
i na ważnym elemencie samokontroli. Rozwiązując zadanie dziecko jednocześnie samo
sprawdza jego poprawność. To motywuje je do dalszego działania. Układanka przeznaczona jest
dla dzieci najmłodszych, których zadaniem jest poprawne ułożenie obrazków przedstawiających
zwierzęta. Każdy obrazek składa się z 4 części w kształcie kwadratów. Po poprawnym ułożeniu
wszystkich elementów dziecko otrzyma 12 obrazków ze zwierzętami. Dodatkowym
elementem samokontroli są ramki na brzegach kwadratów, które po prawidłowym ułożeniu
całego obrazka powinny dać zamknięty wzór.

GRY I ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE:

- Domi – dopełnianie do 100
59,00 zł.
DOMI – dopełnianie do 100 to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy
dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy
w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 100 i dopełniania
do 100. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności
i biegłości wykonywania działań matematycznych.
DOMI – dopełnianie do 100 to materiał edukacyjny służący do ćwiczenia:
 rozróżniania pojęć: suma, różnica
 dopełnia do pełnych dziesiątek w zakresie 100
 wykonywania prostych obliczeń
 dodawania kilku liczb w zakresie 100
 zapisywania odpowiednich formuł matematycznych
 obliczania i dobierania brakujących składników
 wykorzystywania związku dodawania z odejmowaniem do ustalenia wartości niewiadomej
liczby
 obliczania sumy i różnicy w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
 ustalania dowolnym sposobem wartości liczby stanowiącej dopełnienie do 100

- Domi – dopełnianie do 30

59,00 zł.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 47 z 55

Ceny z VAT

- Domi – dopełnianie do 50

59,00 zł.

- Domi – świat SAMO
59,00 zł.
DOMI – świat SAMO, to materiał edukacyjny służący do:
 stymulowania rozwoju percepcji i pamięci wzrokowej
 doskonalenia sprawności umysłowych takich jak np.: porównywanie, logiczne myślenie,
wnioskowanie
 rozwijania umiejętności określania relacji wielkościowych
 doskonalenia refleksu i szybkości w odnajdywaniu właściwych obrazków

- Domi – ukryte wyrazy
59,00 zł.
DOMI – ukryte wyrazy to materiał edukacyjny służący:
 doskonaleniu koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 usprawnianiu percepcji słuchowej oraz zdolności analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 wzbogacaniu zasobu słownictwa
 wspomaganiu początkowej nauki czytania

- Domi – wyrazy dwusylabowe
DOMI – wyrazy dwusylabowe, to materiał edukacyjny służący do:
 odróżniania pojęcia: sylaba, wyraz
 rozpoznawania sylab otwarte i łączenia ich w proste wyrazy dwusylabowe w oparciu
o obrazki
 tworzenia poprawnych form wyrazów dwusylabowych z sylab mieszanych
 czytania wyrazów o prostej budowie sylabowej
 układania klocków DOMI zgodnie z podaną lub z odkrytą zasadą

59,00 zł.

- Domi – wyrazy jednosylabowe
DOMI – wyrazy jednosylabowe, to materiał edukacyjny służący do:
 rozpoznawania i nazywania przedstawionych przedmiotów
 wyraźnego wypowiadania nazw przedmiotów
 całościowego odczytywania wyrazów jednosylabowych i łączenia ich z
odpowiednimi obrazkami
 układania klocków DOMI zgodnie z podaną lub z odkrytą zasadą

59,00 zł.

- Dzieciaki grzeczniaki – Dom
34,00 zł.
Dzieciaki Grzeczniaki – Dom to prosta, a jednocześnie atrakcyjna gra edukacyjna należąca do
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serii „Dzieciaki Grzeczniaki”, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Ceny z VAT
Gry z tej serii mogą być wykorzystywane przez rodziców do zabaw w domu, jak również przez
pedagogów i psychologów jako narzędzie edukacyjno-terapeutyczne w przedszkolu, szkole,
świetlicy, placówce wychowawczej.
Oparte są na układaniu 60-elementowych puzzli, które po złożeniu tworzą serię scenek znanych
dzieciom z codziennego życia.

- Dzieciaki grzeczniaki – Kino

34,00 zł.

- Dzieciaki grzeczniaki – Obiad

34,00 zł.

- Dzieciaki grzeczniaki – Plac zabaw

34,00 zł.

- Dzieciaki grzeczniaki – Spacer

34,00 zł.

- Dzieciaki grzeczniaki – Zakupy

34,00 zł.

- Emocje – nazywam, rozumiem, wyrażam.
Planszowa gra terapeutyczna
130,00 zł.
Nieodzowne narzędzie pracy dla terapeutów, psychologów, pedagogów, trenerów, coachów
i wszystkich tych, którzy na co dzień mają do czynienia z osobami z trudnościami w wyrażaniu
emocji. Sprawdzi się w gabinetach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w gabinetach
terapeutycznych, w gabinetach pedagogów szkolnych. Powinna znaleźć się we wszystkich tych
miejscach, gdzie trafiają dzieci z problemami wychowawczymi lub mające za sobą trudne
przeżycia czy doświadczenia. Zaproszenie ich do gry i w jej trakcie rozmowa o tym, co dla nich
trudne i bolesne, może pomóc nawiązać z nimi dobry kontakt lub uzyskać od nich ważne informacje.
Takie miejsca to na przykład tzw. przyjazne pokoje przesłuchań, izby dziecka czy wszelkie centra
pomocy dzieciom i rodzinom.

- Entliczek Pentliczek
109,00 zł.
Entliczek Pentliczek przypomina labirynt wycięty w przemyślany sposób w drewnianej sklejce.
W jego wycięciach o kształtach literopodobnych umieszczone są 24 pary połączonych ze sobą
drewnianych kulek w sześciu kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, żółtym
i pomarańczowym. Pary kolorowych kulek można przesuwać ścieżkami labiryntu po jego obydwu
stronach, dlatego drewnianą podstawę Entliczka Pentliczka można ustawić pionowo lub poziomo.
Entliczek Pentliczek zawiera książeczkę, która obrazuje 10 rożnych wzorów do odtworzenia,
opartych na przemyślanej kombinacji ułożeń kolorowych kulek oraz 8 czarno – białych schematów
do samodzielnego projektowania rozwiązań kolorystycznych.
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- KUBIK – gra logiczna
55,00 zł.
KUBIK – gra logiczna należy do grupy gier, których celem jest rozwijanie i ćwiczenie myślenia
matematycznego.

45,00 zł.

- Labirynt
Uniwersalna gra logiczna dla graczy powyżej 6. roku życia.
Charakteryzuje się prostymi zasadami, ale mocno aktywizuje wszystkich graczy. To chyba
jedyna gra planszowa, w którą jednocześnie może grać nawet 35 osób. Założenia gry zostały
opracowane przez pedagogów pracujących na co dzień z dziećmi i mających wieloletnie
doświadczenie w pracy z nimi. Są odbiciem treści zawartych w podstawie programowej
nauczania zintegrowanego. Dzięki temu z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako
uzupełniający materiał dydaktyczny.

55,00 zł.

- Literowe zagadki

Literowe zagadki to gra planszowa przeznaczona dla 2-4 graczy powyżej 6. roku życia.
Opiera się na prostych zasadach, bawi i uczy, a także pomaga dzieciom nabyć i utrwalić podstawowe
wiadomości o literach.
Dzięki niej dzieci kilkuletnie, które spotykają się z pojęciem litery oraz samogłoski i spółgłoski poprzez
zabawę utrwalają swoją wiedzę. Dodatkowo gra pomaga ćwiczyć kojarzenie, zapamiętywanie i logiczne
myślenie. Przeznaczona jest głównie dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, choć może być także
przydatna w pracy z uczniami mającymi trudności w zakresie czytania, pisania lub ortografii.
Pokonując kolejne etapy gracze:
zapamiętują poszczególne litery oraz ich graficzne obrazy
uczą się rozróżniać spółgłoski i samogłoski
utrwalają ich nazwy
ćwiczą kojarzenie i logiczne myślenie
uczą się budować nowe wyrazy i poszerzają zasób słownictwa
ćwiczą czytanie i znajomość ortografii.
Gra „Literowe Zagadki” oprócz walorów edukacyjnych ma także charakter towarzyski i uczy właściwego
podejścia do rywalizacji. Może być wykorzystywana w domu, w szkole, świetlicy lub na zajęciach
wspomagających czy terapeutycznych. Doskonale sprawdzi się w edukacji domowej.
Opakowanie zawiera:

planszę
220 dwustronnych kart z pytaniami
4 kolorowe pionki
kostkę do gry
arkusze punktacji.
Autorką pomysłu gry jest Sylwia Gallos.
Przewidywany czas trwania rozgrywki uzależniony jest od wieku i liczby graczy, średnio
wynosi ok. 20 – 40 minut.
Gra „Literowe zagadki” otrzymała wyróżnienie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w XV
edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku” w kategorii gier dla dzieci w wieku 7 – 14 lat.
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- Mistrz GETRIKO

46,00 zł.

Mistrz GETRIKO to uniwersalna gra logiczna dla graczy powyżej 8. roku życia. Może w nią
grać od 1 do 6 osób.
Gra polega na manipulowaniu i układaniu kolorowych trójkątów w taki sposób, żeby otrzymać
wzór (witraż) zgodny z wylosowaną kartą, przy czym każdy z graczy ma inną kartę i zmierza
do ułożenia innego wzoru.
Celem gry jest ćwiczenie spostrzegania i tzw. myślenia kombinatorycznego. Wielokrotne obracanie
trójkątów prowadzi bowiem do gromadzenia doświadczeń, które stanowią podstawę kształtowania
orientacji przestrzennej, intuicji geometrycznej i wyobraźni. Uczy planowania swoich ruchów i
przewidywania ruchów przeciwnika.
Wyraz „GETRIKO”
jest utworzony z połączenia sylab: GE – tzn. geometryczna, TRI – tzn. oparta na trójkątach,
KO – tzn. kombinatoryka. Oznacza to, że Mistrz GETRIKO to mistrz kombinatoryki opartej
na trójkątach. Gra Mistrz GETRIKO może być doskonałą rozrywką intelektualną i towarzyską,
a przede wszystkim pomocą edukacyjną służącą rozwojowi dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Opakowanie zawiera: 48 wzorów, 7 kolorowych trójkątów równobocznych, instrukcję.

- MoMo – gra logiczna
46,00 zł.
MoMo to gra logiczna, której celem jest rozwijanie i ćwiczenie myślenia logicznego
i kombinatorycznego.
MoMo jest uniwersalną grą dla 2 – 6 graczy powyżej 6. roku życia. Polega ona na manipulowaniu
kolorowymi patyczkami i na układaniu ich w taki sposób, aby odtworzyć wzór z wylosowanej karty.
Podczas rozgrywki gracze ćwiczą koncentrację, intuicje geometryczne, orientację na płaszczyźnie
oraz myślenie kombinatoryczne.
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. A zdobywa się je za ułożenie patyczków
zgodnie z wylosowanym wzorem. W swojej kolejce gracz może zmienić położenie tylko 1 patyczka.
I właśnie za ten prawidłowo ułożony wzór dostaje się punkty. Jak je liczymy? Za ułożenie patyczków
w takim samym kształcie, jaki pokazuje karta, gracz otrzymuje 2 punkty. A jeśli jeszcze kolor
któregoś z patyczków pasuje do ułożenia z karty, to za każdy taki kolor gracz otrzymuje po 1 punkcie.
Zebrane punkty zapisujemy na osobnej kartce i losujemy kolejną kartę. Wygrywa gracz, który
zdobędzie najwięcej punktów.
MoMo – na czym polega atrakcyjność gry?
Ponieważ każdy gracz ma w ręku kartę z innym wzorem, dąży do innego celu. Czyli przekładając
patyczki tak, aby pasowały do naszego wzoru, jednocześnie przeszkadzamy innym graczom
i utrudniamy
otrzymanie wzoru z karty, którą wylosowali oni.
MoMo – mały bohater z egipskiej pustyni
Grze towarzyszy opowieść o małym chłopcu o imieniu Momo, który odnalazł na pustyni tajemnicze
kości. Do kogo one należały? Skąd się tam wzięły? Kto pomoże chłopcu rozwikłać tę zagadkę? Tego
wszystkiego dowiecie się z załączonej do gry instrukcji.
Znajdziecie w niej także propozycje i opisy innych wersji tej gry.
Zabawy dla dzieci młodszych
Niektóre elementy gry mogą być wykorzystywane w zabawach z młodszymi dziećmi. Mogą one na
przykład za pomocą patyczków po prostu odtwarzać wzory z kolejnych kart. Potem tę zabawę można
utrudnić poprzez układanie wybranych wzorów z pamięci albo na czas. Tego typu zabawy świetnie
wpływają na rozwój koncetracji i umiejętności analizy wzrokowo-ruchowej; pozwalają też ćwiczyć
małą motorykę.
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- ODKRYCIA poznać i zrozumieć siebie
154,00 zł.
ODKRYCIA to gra pomocna zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej, w środowisku
terapeutycznym oraz szkolnym. Gra jest także doskonałym narzędziem dla rodziców, którzy
doświadczają trudności komunikacyjnych w relacji ze swoimi dziećmi oraz dla tych, którzy
chcieliby lepiej poznać swoje dzieci i dla wszystkich bez wyjątku, którzy chcieliby lepiej
poznać samych siebie. W komplecie znajduje się książeczka, a w niej instrukcja jak delikatnie
i z wyczuciem zadawać skuteczne pytania. Grający, zgodnie z instrukcją, wykonuje zadania
z każdego pola na które trafi jego pionek. Niektóre pola zawierają konkretne pytanie do niego,
podczas gdy na innych polach bierze się kartę z ilustracją i opowiada własną interpretację
obrazka. Przez cały czas pozostali gracze mogą korzystać ze specjalnych kart - PYTANIA,
dzięki którym mogą zadawać graczowi od 1 do 3 pytań na temat jego historii życia. Każdy,
kto stanie pionkiem na pole ŻYCZEŃ wypowiada 3 życzenia. A kto pierwszy dotrze do zamku,
wygrywa.
W skład gry wchodzą:
 kolorowa plansza do gry,
 30 kart ilustrowanych,
 4 karty do zadawania pytań,
 2 karty do indywidualnej historii,
 4 drewniane pionki - kolorowe zwierzątka,
 drewniana kostka do gry,
 książeczka z instrukcją gry

- Paluszek – kulki zapasowe

14,50 zł.

- PALUSZEK podręcznik metodyczny
29,00 zł.
"Podręcznik metodyczny PALUSZEK" jest to propozycja kierowana do rodziców, nauczycieli,
pedagogów i terapeutów oraz wszystkich tych, którzy podsuwają dzieciom grę - układankę
PALUSZEK. Podręcznik stanowi inspirującą pomoc przy wykorzystaniu PALUSZKA w domu,
szkole czy poradni specjalistycznej. Zawiera podpowiedzi i wskazówki, jak na wiele różnych
sposobów można bawić się i uczyć z PALUSZKIEM. Autorem podręcznika jest Maria Krupska nauczyciel nauczania początkowego, doświadczony pedagog i doradca metodyczny.

- Paluszek – zabawka edukacyjna
Ukierunkowana na kształcenie i rozwój zdolności manualnych (palce obu rąk) oraz rozwój
zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul mózgowych, koordynację ruchowo
– wzrokową.

47,00 zł.
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- Studnia Jakuba
89,00 zł.
Materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Uczy cierpliwości i zręczności, doskonali
koncentrację uwagi. Składa się z 60 drewnianych drążków w sześciu kolorach o średnicy
10 mm i długości 180 mm oraz jednej drewnianej kostki z kolorowymi ściankami.
Drążki służą do odtwarzania, poprzez układanie kształtów liter, cyfr, znaków, figur
geometrycznych. Umożliwiają tworzenie wielu własnych gier, poprzez zliczanie,
przyporządkowywanie kolorom wartości. Studnia Jakuba jest doskonałym materiałem
do zabaw: układania drążków jeden na drugim, budowania własnych konstrukcji, wystukiwania
rytmów i wielu innych.
Przykład 1. Budowanie Studni Jakuba.
Uczestnicy zabawy, (co najmniej dwóch graczy) otrzymują równe ilości drążków, następnie
rzucają po kolei kostką i układając drążki budują Studnię, tak, aby nie zburzyć jej konstrukcji.
W przypadku, jeśli któremuś z graczy spadną drążki ze studni zabiera wszystkie, które dotknęły
podłoża. Wygrywa ten, który pierwszy pozbędzie się swoich drążków. Pozostali uczestnicy
zabawy zliczają drążki, które im pozostały i sumują nadane drążkom wartości,
np.: czerwony – 10 pkt., niebieski – 8 pkt., fioletowy – 6 pkt., zielony – 4 pkt.,
pomarańczowy – 2 pkt., żółty – 1 pkt.
Przykład 2. Odszukiwanie figur geometrycznych.
Dziecko otrzymuje kartkę z wzorem do odtworzenia. Po ułożeniu wzoru odnajduje jak
najwięcej figur geometrycznych, nazywa je i wskazuje części wspólne.
Przykład 3. Odtwarzanie kształtów.
Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanymi cyframi, literami lub znakami. Zadanie polega
na ich odtworzeniu.
Przykład 4. Poprawianie wzorów.
Dziecko otrzymuje kartkę z błędnie narysowanym wzorem. Zadanie polega na odtworzeniu
wzoru przy pomocy drążków, eliminując występujące w nim błędy.
Przykład 5. Rozbudowywanie wzorów.
Na bazie prostej figury geometrycznej dziecko tworzy układankę przedstawiającą konkretny
przedmiot.

- TRES – gra strategiczna
75,00 zł.
Tres – gra strategiczna wywodzi się z popularnej, wszystkim znanej gry w kółko i krzyżyk.
Przeznaczona jest dla 2 graczy, których zadaniem jest zajmowanie na przemian pól na planszy
poprzez nakładanie krążków w swoim kolorze na umieszczone na niej drążki. Każdy gracz
dąży do tego, aby jak najszybciej zająć 3 miejsca w 1 linii: poziomo, pionowo, na skos w
płaszczyźnie lub w przestrzeni jednocześnie utrudniając to samo przeciwnikowi. Wygrywa
ta osoba, która jako pierwsza ułoży 3 swoje krążki w jednej linii. Dzięki temu, że gracze
mogą układać swoje linie również na wysokość, gra jest dużo ciekawsza i bardziej
emocjonująca. Tres wymaga skupienia i koncentracji. Pozwala ćwiczyć spostrzegawczość,
myślenie logiczne i strategiczne.
Zawartość:

drewniana podstawa

24 krążki w dwóch kolorach: 12 żółtych + 12 czerwonych

instrukcja

drewniane pudełko o wymiarach: 145 x 145 x 90 mm.
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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
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 15 listopada 2021 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 54 z 55

Ceny z VAT

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 55 z 55

