OFERTA – POMOCE DLA KLAS MŁODSZYCH
ROZWIJANIE ZMYSŁÓW SŁUCHU, DOTYKU

SPIS TREŚCI:
ROZWIJANIE ZMYSŁÓW
Str. 2 – integracja zmysłowa
Str. 7 – panele sensoryczne
Str. 13 – zmysł słuchu
Str. 17 – inne zmysły i relaks
Str. 18 – emocje i zachowanie w grupie
Str. 22 – sala doświadczania światła
Str. 23 – motywująca organizacja klasy

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

ROZWIJANIE ZMYSŁÓW
S Ł U C H U, D O T Y K U
Integracja zmysłowa:

- Domino fakturowe
Atrakcyjne domino posiada osiem różnych faktur. Zadaniem dzieci jest za pomocą dotyku
szukać takich samych połówek domina.

109,00 zł.

- Dotykowa tabliczka
Szczotka, kamień, drewno - różne materiały czekają na odkrycie. Mają różne masy,
wykończenia, tekstury i kolory.
Materiał: korek wykonany z drewna bukowego (naturalne, barwione, lakierowane), akryl,
włos kozi, drewno balsa, beton, plastik. Deska wykonana z drewna bukowego lakierowanego.
Wymiary: Płytka 20 x 20 x 2 cm, korek o średnicy: 3 cm, długość: 6.5 cm.

399,00 zł.

- Dotykowa tablica do pisania
Do pisania na tablicy wystarczą dziecięce palce. W niekończącej się zabawie dzieci mogą
rysować, ćwiczyć szlaczki i podejmować pierwsze próby w kreśleniu liter. W każdej chwili
wystarczy podnieść winylową klapkę, aby wszystko zmazać.
Wiek: Od 3 lat.
Zawartość:
 wytrzymała drewniana tablica z uchwytem,
 winylowa klapka,
 wym. 32 x 42 cm.

169,00 zł.

- Dotykowe rękawice
329,00 zł.
Interesująca forma zabawy w aktywne dotykanie i pasywne odczuwanie. Każda para rękawic wykonana
jest z materiału o innych właściwościach i strukturze. Dzieci mogą bawić się w parach: jedno dziecko ma
zamknięte oczy, a drugie - głaszcze je rękawicą po twarzy, przedramieniu, karku; zadaniem dziecka
głaskanego może być odszukanie tej rękawicy lub opisanie odczuć. Zabawa uczy wzajemnej współpracy,
zauważania reakcji i emocji drugiej osoby i odpowiedniego reagowania na nią.
Instrukcja podaje wiele wariantów zabawy dla 1-6 dzieci.
Wiek: od 3 lat.
Zawartość:
 10 par rękawic wykonanych z różnych materiałów,
 wym. 21,5 x 16 cm,
 instrukcja.
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- Dotykowe figury geometryczne – płytki szorstkie
Na płytkach umieszczone są kontury najpopularniejszych figur geometrycznych. Kontury
wykonane są z drobnoziarnistego piasku, trwale naklejonego na płytkę. Wodząc palcami po
szorstkim kształcie dzieci poznają figurę wielozmysłowo: widzą ją, dotykają ją, odczuwają
kinestetycznie przez ruch ręki. Od 3 lat Zawartość: 13 płytek drewnianych (13 x 16 cm),
na płytkach umieszczone są wzory z drobnoziarnistego piasku (3 trójkąty, 6 czworokątów,
pięciokąt, sześciokąt, koło i owal)

79,00 zł.

- Fakturowa loteryjka z fotografiami
159,00 zł.
Fotografie umożliwiają wzrokowo - dotykowe skojarzenia odczuwanej faktury i widzianego
przedmiotu. Dzieci mogą dobierać w pary kartoniki o tej samej fakturze, a także modą dobierać
kartonik z fakturą do fotografii przedmiotu.

- Grafomotoryczne wzory szorstkie - małe płytki dotykowe

239,00 zł.

Płytki posiadają nadruk podstawowych wzorów grafomotorycznych z gruboziarnistego piasku.
Praca dziecka z płytkami szorstkimi jest wspaniałym przygotowaniem do pisania, gdyż
przedstawione wzory występują w poznawanych później kształtach liter. Dzieci wodząc
palcami po szorstkim obrysie wzoru odczuwają go nie tylko wzrokowo, ale przede wszystkim
kinestetycznie, poprzez dotyk. Kształty wzorów grafomotorycznych są stopniowane według
trudności, od bardzo łatwych do trudniejszych. Każdą płytkę można używać w układzie
pionowym lub poziomym, w tym obróconym do góry nogami - dzięki czemu uzyskujemy nowe
wzory do ćwiczenia (wzory symetryczne w 2 wariantach, wzory asymetryczne w 4 wariantach).
Propozycje ćwiczeń:
 wodzenie po wzorze, w różnym układzie (zaleca się równoczesne wodzenie palcami
wskazującym i środkowym),
 ćwiczenie wzoru w różnym układzie płytki,
 odwzorowanie wzoru w powietrzu, w piasku (kaszy), na kartce papieru,
 wodzenie po wzorze z zamkniętymi oczami, a następnie odgadywanie wzoru,
 rysowanie wzoru na plecach innego dziecka i jego odgadywanie,
 odkalkowanie wzoru na kartce papieru (na płytce kładziemy papier i delikatnie
rysujemy kredką świecową),
 badanie symetrii wzoru.

- Grawerowane cyfry 0-9
89,90 zł.
Dotykowe poznawanie kształtu cyfr i przeliczanie ilości na konkretach. Płytki posiadają
wygrawerowane kształty cyfr i odpowiadającą liczbie ilość wyżłobień. Dzieci mogą wodzić
po cyfrze palcem lub toczyć kuleczkę. Przeliczając dziecko może dotykać wyżłobień lub wypełniać
koralikami. Doskonały materiał przygotowujący do poprawnego pisania cyfr.
Wiek: Od 5 lat.
Zawartość: 10 płytek drewnianych z cyframi 0-9.
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- Klocki z sensorycznym wypełnieniem
Duże klocki zawierają cztery różne wypełnienia: kuleczki, przeźroczysty akryl, kolorowy
piasek, płyn z brokatem. Klocki uporządkowane są kolorystycznie, to znaczy każdy kształt
wypełniony jest różnym środkiem, jednak jego kolor pozostaje niezmienny (np. czerwień
dla kwadratu).
Wiek: od 18 m-cy
Zawartość:
 16 klocków,
 4 różne kształty,
 4 wypełnienia,
 solidne drewno,
 prostopadłościan o wym. 14 x 7 x 4 cm.

239,00 zł.

32,00 zł.

- Kot w worku
Elementy z grubej tektury umieszczone są w woreczku, dziecko za pomocą dotyku musi
rozpoznać, co przedstawia wylosowany element. Jeśli odgadnie umieszcza żeton na planszy,
na takim samym obrazku jak ten wylosowany.
Wiek graczy: 3-7 lat
Liczba graczy: 1-4

- Klocki baryczne
115,00 zł.
Każda para klocków waży tyle samo, a zadaniem dziecka jest odszukać odpowiednie klocki
i dobrać je w pary. Można również jeden komplet szeregować od najlżejszego do najcięższego
lub odwrotnie. Jedna ścianka zawiera nadruk kolorowych torebek, co umożliwia sprawdzenie
poprawności dopasowania w pary (ten sam kolor).Wiek: od 3 lat Zawartość: 6 par drewnianych
klocków (różny ciężar) - wym. 6 x 5 cm

Krążki sensoryczne - zestaw 1
Materiał sensoryczny, który zaprasza dzieci do odczuwania zarówno rękoma jak i nogami.
Wykonane z kauczuku krążki występują w parach o tej samej fakturze - mały dla dłoni, duży
dla stóp - są bardzo miłe w dotyku. Gra ma na celu nie tylko odczuwanie, ale także opisywanie
odczuwanych wrażeń dotykowych. Warianty gry można swobodnie dopasować do wieku
każdego dziecka.
-

295,00 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
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-

Krążki sensoryczne - zestaw 2

295,00 zł.

Loteryjka 12 faktur
63,00 zł.
Dzieci chętnie badaja różne faktury za pomocą opuszków palców z zamkniętymi oczyma.
Proponujemy "loteryjkę 12 faktur", którą można wykorzystać do zabawy i stymulacji zmysłu
dotyku. Zadaniem dzieci jest dopasować do siebie dwa elementy o takiej samej fakturze.
Każdy materiał jest w innym kolorze, co pozwala sprawdzić poprawność dopasowywania,
a także bawić się tylko w rozróżnianie samych barw.
Poprośmy dzieci o opisanie wrażeń dotykowych lub szukanie przeciwieństw: gładkie - szorstkie,
ciepłe - zimne.
Zawartość:
 solidna drewniana podstawa (35 x 13,5 x 3 cm)
 12 krążków
-

Lotto dotykowe - drewniane kształty
Kontur każdego kształtu nakreślony jest na kartonowych tabliczkach - dzięki czemu dzieci
mogą zapoznać się z elementami układanki (np. grając w loteryjkę i dopasowując elementy
do tabliczek za pomocą wzroku).
Następnie umieszczamy drewniane kształty w woreczku a kartoniki rozdajemy dzieciom.
Każde dziecko sięga po kolei do woreczka i próbuje znaleźć odpowiedni element.
-

129,00 zł.

- Lustrzane pudełko odkryć
399,00 zł.
Miejsce odkryć przestrzennych, wypraw w nieskończoną krainę wyobraźni (równoległe ścianki
lustra odbijają obrazy w przód i w tył w nieskończoność). Dzieci mogą tworzyć tutaj własne
małe światy, a przemieszczając przedmioty - z zaciekawieniem obserwować zmianę ich
zwierciadlanych odbić.
Zawartość:
 4 ścianki lustrzane na sztywnej piance,
 wym. po rozłożeniu 45 x 35 x 35 cm ,
 do przechowywania można złożyć na płasko.

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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Mata sensoryczna z wypełnieniem
549,90 zł.
Chodząc po różnych wypełnieniach lub dotykając ich rękoma, dzieci rozwijają receptory
dotykowe w stopach i dłoniach. W zestawach znajduje się sześć gotowych wypełnień. Dzięki
zamkom błyskawicznym można matę wypełniać dowolnym materiałem:
- duże przedmioty wkładamy bezpośrednio do niebieskich pokrowców
- natomiast drobniejsze umieszczamy dodatkowo w białych poszewkach
Mata wyposażona jest w antypoślizgowy spód i wszyte rączki.
-

- Motoryczny wężyk Tangle – duży z fakturami

89,00 zł.

- Sensoryczne kule
119,00 zł.
Absolutnie wyjątkowe kule, które mogą odrażać dorosłych a które dzieci pokochają. Każda
kula zapewnia odmienne doznania dotykowe wewnątrz (wypełnienie) oraz na zewnątrz
(wypustki lub ich brak). Piłeczki wypełnione są dużymi kulkami, małymi kulkami lub piaskiem.
Dodatkowo w każdej z nich ukryty jest wąż, co zachęca do dotykania i stanowi motywującą
niespodziankę.
Od 3 lat
Zawartość: 3 kulki - różne wypełnienia

- Tactilo - duża gra dotykowa
Wspaniała gra zaprojektowana, aby rozwijać zarówno zmysł dotyku, jak i percepcję wzrokową
dzieci. Zestaw 32 różnych kształtów zachęca do dotykania i porównywania, a każdy kształt
występuje podwójnie.

336,00 zł.

- Tactilo - mała gra dotykowa
Gra dotykowa o podobnych zasadach jak duże Tactilo, przy czym drewniane elementy nie
stanowią par. Karty wykonane z tektury a całość umieszczona w kartonowym pudełku.

159,00 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
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- Tęczowe woreczki dotykowe
566,00 zł.
Estetyczna półeczka z tęczowymi woreczkami będzie ozdobą każdej sali, zapraszając do
zabawy w każdej chwili. Zaletą wiszących woreczków jest nieskończona możliwość
wypełniania ich dowolnymi przedmiotami. Dzieci mogą wyczuwać przedmiot na dwa sposoby:
wkładając rękę od góry do środka woreczka lub chwytając przedmiot przez tkaninę worka od
dołu.

Panele sensoryczne:
- Panel sensoryczny 1 - Dotykam i czuję
895,00 zł.
Pierwsza kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu dotyku wraz z ramką do montażu tworzy
gotowy panel sensoryczny. Dzieciom nie trzeba wiele wyjaśniać - panele zawieszone w
korytarzu lub sali terapeutycznej same zapraszają dzieci do eksperymentowania i zabawy.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
-"woreczki do dotykania" to cztery bawełniane woreczki w tym samym kolorze zamocowane
na sznureczkach, woreczki można napełniać dowolnym materiałem do dotykania
-"cylindry" to płytka z drewnianymi cylindrami o równej średnicy lecz różnorodnej wysokości
-"poduszeczki do naciskania" to cztery kwadratowe gąbki o zróżnicowanej gęstości,
obciągnięte estetycznym bawełnianym materiałem w ciepłych kolorach; każda poduszeczka
stawia rękom inny opór podczas naciskania.
Elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzozowej o wymiarze 30 x 30 cm.
W zestawie dołączona jest ramka do montażu ściennego (nr 070-8061). Po zamontowaniu w
ramkę wsuwamy tabliczki (do 3 sztuk).
Panel "Dotykam i czuję" stanowi część atrakcyjnego programu sensorycznych paneli
ściennych, oferującego ponad 30 różnorodnych tabliczek sensorycznych. Poszczególne
tabliczki można nabywać pojedynczo lub w ekonomicznych panelach. Dzięki zastosowaniu
odrębnej ramki ściennej i tabliczek sensorycznych - łatwo jest skompletować a potem zmienić
zawartość sensorycznego panelu ściennego w zależności od aktualnych potrzeb.

- Panel sensoryczny 2 - Dotykam i czuję
Druga kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu dotyku wraz z ramką do montażu tworzy
gotowy panel sensoryczny. Dzieciom nie trzeba wiele wyjaśniać - panele zawieszone w
korytarzu lub sali terapeutycznej same zapraszają dzieci do eksperymentowania i zabawy.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
- "góra i dolina" to półwałki brzozowe
- "fala materiału 1" to połączenie korka i futerka, o falistej linii łączenia
- "fala materiału 2" to połączenie gumy piankowej i sztucznej trawy, o falistej linii łączenia

785,00 zł.

- Panel sensoryczny 3 - Słyszę i analizuję
895,00 zł.
Pierwsza kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu słuchu wraz z ramką do montażu tworzy
gotowy panel sensoryczny. Dzieciom nie trzeba wiele wyjaśniać - panele zawieszone
w korytarzu lub sali terapeutycznej same zapraszają dzieci do eksperymentowania i zabawy.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
- "dźwiękowe kule" to dwie metalowe wypełnione kule umieszczone w swoich torach,

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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wprawione w ruch toczą się i wydają dźwięki
- "koło turkoczące" to obrotowa tarcza o gumowych wypustkach, do kręcenia tarczą służy
zamocowany uchwyt, gumowe wypustki uderzają o drewniane kołeczki zamocowane poza
tarczą
- "kulki na tarkach" to zestaw pięciu listew o rowkach w różnorodnych odstępach, nad
listwami umieszczono metalowe prowadnice dla drewnianych kuleczek, przesuwając
poszczególne kuleczki dziecko usłyszy rytmiczny stukot w różnych interwałach
Elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzozowej o wymiarze 30 x 30 cm.
W zestawie dołączona jest ramka do montażu ściennego (nr 070-8061). Po zamontowaniu w
ramkę wsuwamy tabliczki (do 3 sztuk).
Panel "Słyszę i analizuję" stanowi część atrakcyjnego programu sensorycznych paneli
ściennych, oferującego ponad 30 różnorodnych tabliczek sensorycznych. Poszczególne
tabliczki można nabywać pojedynczo lub w ekonomicznych panelach. Dzięki zastosowaniu
odrębnej ramki ściennej i tabliczek sensorycznych - łatwo jest skompletować a potem zmienić
zawartość sensorycznego panelu ściennego w zależności od aktualnych potrzeb.
Panel sensoryczny 4 - Słyszę i analizuję
945,00 zł.
Druga kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu słuchu wraz z ramką do montażu tworzy
gotowy panel sensoryczny. Dzieciom nie trzeba wiele wyjaśniać - panele zawieszone w
korytarzu lub sali terapeutycznej same zapraszają dzieci do eksperymentowania i zabawy.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
- "deszcz" to puszka do wytwarzania prawdziwie deszczowych odgłosów, wewnątrz obrotowej
skrzyneczki pomiędzy drucikami umieszczone są kuleczki; całość przykryta przeźroczystą
pleksi
- "tamburyn" to estetyczny tamburyn z naciągniętą naturalną skórą
- "klepoczące żaluzje" to ruchome listewki zamocowane na bocznych prowadnicach,
przesuwając listewki w górę dziecko usłyszy ich klepotanie (uderzają jedna w drugą)
-

- Panel sensoryczny 5 - Widzę i spostrzegam
895,00 zł.
Pierwsza kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu wzroku wraz z ramką do montażu tworzy
gotowy panel sensoryczny. Dzieciom nie trzeba wiele wyjaśniać - panele zawieszone w
korytarzu lub sali terapeutycznej same zapraszają dzieci do eksperymentowania i zabawy.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
-"rolki optyczne" to trzy obrotowe walce pokryte folią o wyrazistych biało-czarnych wzorach
-"folia holograficzna" to tabliczka pokryta folią holograficzną o wyraźnej strukturze
- "peryskop" to tabliczka z dwoma ruchomymi lusterkami (zamocowanymi po bokach)
Elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzozowej o wymiarze 30 x 30 cm.
W zestawie dołączona jest ramka do montażu ściennego (nr 070-8061). Po zamontowaniu w
ramkę wsuwamy tabliczki (do 3 sztuk).
Panel "Widzę i spostrzegam" stanowi część atrakcyjnego programu sensorycznych paneli
ściennych, oferującego ponad 30 różnorodnych tabliczek sensorycznych. Poszczególne
tabliczki można nabywać pojedynczo lub w ekonomicznych panelach. Dzięki zastosowaniu
odrębnej ramki ściennej i tabliczek sensorycznych - łatwo jest skompletować a potem zmienić
zawartość sensorycznego panelu ściennego w zależności od aktualnych potrzeb.
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- Panel sensoryczny 6 - Widzę i spostrzegam
Druga kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu wzroku wraz z ramką do montażu tworzy
gotowy panel sensoryczny. Dzieciom nie trzeba wiele wyjaśniać - panele zawieszone w
korytarzu lub sali terapeutycznej same zapraszają dzieci do eksperymentowania i zabawy.
W zestawie znajdują się następujące tabliczki:
-"ruchome nakładki" to zestaw trzech metalowych prętów z nanizanymi metalowymi
nakładkami, wprawione w ruch opadają w dół, nakładkami można również zakręcać
-"optyczna kratka" to tabliczka pokryta folią z nadrukowanym wzorem kratki (złudzenie
optyczne)
- "rolki barwne" to trzy obrotowe walce pokryte folią o wyrazistych kolorowych pasach

895,00 zł.

Sensoryczny łuk ścienny - czerwone dźwięki
1.370,00 zł.
Atrakcyjne kolorowe panele ścienne zawierają wiele elementów do sensorycznego
odkrywania. Podczas swobodnego eksperymentowania dzieci doskonalą zmysł dotyku,
wzroku i słuchu. Panele te nie są tylko estetyczną ozdobą każdego pomieszczenia, lecz
pierwszą przygodą w samodzielnej zabawie bez wsparcia dorosłego. Każde dziecko może
na miarę swojego wieku i rozwoju bawić się ruchomymi elementami, nabywając śmiałości
i wiary w siebie. Bezpieczne wykonanie - zaokrąglone brzegi, mocowanie elementów,
nietoksyczne lakiery - umożliwiają zabawę dzieciom już od 1 roku życia. Sensoryczne łuki
polecamy przede wszystkim do żłobków i przedszkoli.
Od 1 roku
Materiały: panel ścienny łukowy wykonany z brzozowej sklejki bejcowanej - wym. 140 x 61 cm
- na panelu osadzone są każdorazowo 3 tabliczki sensoryczne: kamyczki, walce o różnej
wysokości, miks powierzchni - wachlarz barw - dzwoneczek - figurki magnetyczne - różne
pałeczki na sznurkach - elementy do montażu ściennego
-

Sensoryczny łuk ścienny – niebieskie morze
1.370,00 zł.
Atrakcyjne kolorowe panele ścienne zawierają wiele elementów do sensorycznego odkrywania.
Podczas swobodnego eksperymentowania dzieci doskonalą zmysł dotyku, wzroku i słuchu.
Panele te nie są tylko estetyczną ozdobą każdego pomieszczenia, lecz pierwszą przygodą
w samodzielnej zabawie bez wsparcia dorosłego. Każde dziecko może na miarę swojego wieku
i rozwoju bawić się ruchomymi elementami, nabywając śmiałości i wiary w siebie. Bezpieczne
wykonanie - zaokrąglone brzegi, mocowanie elementów, nietoksyczne lakiery - umożliwiają
zabawę dzieciom już od 1 roku życia. Sensoryczne łuki polecamy przede wszystkim do żłobków
i przedszkoli.
Od 1 roku
Materiały: panel ścienny łukowy wykonany z brzozowej sklejki bejcowanej - wym. 140 x 61 cm
- na panelu osadzone są 3 tabliczki sensoryczne: metalowa, pierścienie, szkło akrylowe - figurki
magnetyczne - szeleszczące rybki z materiału - chustki szyfonowe - bawełniany sznurek
z różnorodnymi pierścieniami - elementy do montażu ściennego
-
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Sensoryczny łuk ścienny – pomarańczowe kształty
1.247,00 zł.
Atrakcyjne kolorowe panele ścienne zawierają wiele elementów do sensorycznego odkrywania.
Podczas swobodnego eksperymentowania dzieci doskonalą zmysł dotyku, wzroku i słuchu.
Panele te nie są tylko estetyczną ozdobą każdego pomieszczenia, lecz pierwszą przygodą
w samodzielnej zabawie bez wsparcia dorosłego. Każde dziecko może na miarę swojego wieku
i rozwoju bawić się ruchomymi elementami, nabywając śmiałości i wiary w siebie. Bezpieczne
wykonanie - zaokrąglone brzegi, mocowanie elementów, nietoksyczne lakiery - umożliwiają
zabawę dzieciom już od 1 roku życia. Sensoryczne łuki polecamy przede wszystkim do żłobków
i przedszkoli.
Od 1 roku
Materiały: panel ścienny łukowy wykonany z brzozowej sklejki bejcowanej - wym. 140 x 61 cm
- na panelu osadzone są każdorazowo 3 tabliczki sensoryczne: otwory, woreczki dotykowe, rowki
ukośne - sznurki kolorowe - poduszeczki - walce i klocki na sznurkach - elementy do montażu
ściennego.
-

- Okrągła tabliczka – kule
Barwne kule zachęcają do chwytania i puszczania. Jeśli dziecko pociągnie jedną kulę w dół,
wtedy inna podnosi się do góry, ponieważ każde dwie kule połączone są jednym sznurkiem.
Które to kule? Zawartość: średnica 24 cm - wykonane z drewna - bezpieczne farby.

143,00 zł.

- Okrągła tabliczka – śmigiełka
156,00 zł.
Cztery śmigiełka różnej długości kręcą się wokół tego samego punktu środkowego. W czasie
ruchu mieszają się kolory i powstają nowe barwy. Im większa zręczność w kręceniu śmigiełkami,
tym większa radość. Zawartość: średnica 24 cm, wykonane z drewna, bezpieczne farby.

- Okrągła tabliczka – krążki
Dzieci uczą się rozpoznawać różne wielkości tęczowych krążków. Dopasowując krążek do
wgłębienia w tabliczce ćwiczą też koordynację wzrokowo-ruchową. Wszystkie krążki na
swoim miejscu? Wystarczy pociągnąć za sznureczki i zacząć od nowa.
Zawartość: średnica 24 cm, wykonane z drewna, bezpieczne farby.

170,00 zł.
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- Okrągła tabliczka – klepki
Tęczowe klepki rozkładają się niczym wielobarwny wachlarz. Dzieci zafascynuje możliwość
tworzenia rozmaitych kompozycji płaskich i przestrzennych. Oprócz bodźców wizualnych
nieocenione będą również te słuchowe, zwłaszcza małych dzieciom spodoba się stukot
drewna o drewno. Zawartość: średnica 24 cm, wykonane z drewna, bezpieczne farby.

173,00 zł.

- Okrągła tabliczka – kwiatki
Kwiatki mają sześć płatków w tęczowych kolorach. Dzieci mogą kręcić nimi, ustawiać
w dowolnych kombinacjach kolorystycznych, a także równać kolory w rzędzie.
Zawartość: średnica 24 cm, wykonane z drewna, bezpieczne farby.

204,00 zł.

- Tabliczka – Deszcz
359,00 zł.
Puszka do wytwarzania prawdziwie deszczowych odgłosów - wewnątrz obrotowej skrzyneczki
pomiędzy drucikami umieszczone są kuleczki. Całość przykryta przeźroczystą pleksi. Dziecko
obracając puszką zarówno usłyszy miły dla ucha dźwięk, jak i zobaczy przesypywanie się
drobnych elementów.

Tabliczka - Folia holograficzna
Drewnianą płytkę pokryto folią holograficzną o dużym, wyrazistym wzorze. Przyglądanie się
tabliczce pod różnym kątem i przy zmieniającym się oświetleniu jest intrygującym doznaniem
dla oczu dziecka.

115,00 zł.

Tabliczka – Kamyczki
Drobne kamyki krzemowe przymocowane do tabliczki w sposób nieregularny. Pozwala
doświadczyć nierówności powierzchni oraz doznać temperatury kamienia.

129,00 zł.

- Tabliczka - Klepoczące żaluzje
Estetyczne zielone listewki zamocowano na bocznych prowadnicach. Przesuwając listewki
w górę dziecko usłyszy ich klepotanie (uderzają jedna w drugą). Dodatkowo może śledzić
opadający ruch drewienek.

329,00 zł.

-

-
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- Tabliczka - Koło turkoczące
Tabliczka posiada obrotową tarczę o gumowych wypustkach, do kręcenia tarczą służy
zamocowany uchwyt. Podczas obrotów gumowe wypustki uderzają rytmicznie o drewniane
kołeczki zamocowane poza tarczą. Tabliczka stymuluje jednocześnie słuch, jak i wzrok
dziecka. Kręcenie tarczą ćwiczy koordynację ruchów ręki.

249,00 zł.

- Tabliczka - Kulki na tarkach
Tabliczka składa się z pięciu listew o rowkach w różnorodnych odstępach. Nad listwami
umieszczono metalowe prowadnice dla drewnianych kuleczek. Dziecko przesuwając
poszczególne kuleczki usłyszy rytmiczne stukot w różnych interwałach.

329,00 zł.

- Tabliczka - Poduszeczki do naciskania
Cztery poduszeczki z gąbki o różnej gęstości obszyte bawełnianym materiałem o ciepłych
barwach. Naciskanie poduszeczki pozwala odczuć dziecku różny opór, twardość materiału.

249,00 zł.

- Tabliczka - Rolki optyczne
369,00 zł.
Obrotowe rolki pokryto folią w wyraziste wzory biało-czerwone. Wprawione w ruch wolny lub
szybki zmieniają się optycznie, pozwalają na koncentrację wzroku dziecka na tabliczce.

Tabliczka - Ruchome nakładki
Zestaw trzech metalowych prętów z nanizanymi metalowymi nakładkami zamocowano na
drewnianej tabliczce. Nakładki można obkręcać lub podnosić do góry. Wprawione w ruch
kręcą się i opadają, co pozwala skoncentrować wzrok i uwagę dziecka na tych drobnych
elementach.

275,00 zł.

- Tabliczka - Woreczki do dotykania
Cztery bawełniane woreczki w tym samym czerwonym kolorze zamocowane są na
sznureczkach. Woreczki można napełniać dowolnym materiałem. Dotykanie ukrytych
przedmiotów lub struktur stymuluje zmysł dotyku.
wzroku dziecka.

240,00 zł.

-
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Zmysł Słuchu:

- Fotografie i dźwięki - czynności i instrumenty
149,00 zł.
Gra dźwiękowa uczy rozpoznawania 25 odgłosów i kojarzenia ich z fotografią. Najpierw dzieci
odsłuchują dźwięki, poznają ich nazwy i dużą fotografię. Następnie dzieci mogą zagrać w
loteryjkę - słuchają nagrań, a rozpoznane dźwięki zaznaczają na planszy żetonem.

- Fotografie i dźwięki - dom i miasto
Gra dźwiękowa uczy rozpoznawania 25 odgłosów i kojarzenia ich z fotografią. Najpierw
dzieci odsłuchują dźwięki, poznają ich nazwy i dużą fotografię. Następnie dzieci mogą
zagrać w loteryjkę - słuchają nagrań, a rozpoznane dźwięki zaznaczają na planszy żetonem.

149,00 zł.

- Fotografie i dźwięki – zwierzęta i przyroda
Gra dźwiękowa uczy rozpoznawania 25 odgłosów i kojarzenia ich z fotografią. Najpierw
dzieci odsłuchują dźwięki, poznają ich nazwy i dużą fotografię. Następnie dzieci mogą zagrać
w loteryjkę - słuchają nagrań, a rozpoznane dźwięki zaznaczają na planszy żetonem.
Zawartość: płyta CD (nagranie dźwięków i ich nazw w języku angielskim) - 25 kart
dwustronnych 13,5 x 19,5 cm (duża fotografia z jednej strony, a plansza do gry z drugiej
strony) – instrukcja

149,00 zł.

- Lotto dźwiękowe -codzienność
Gra pozwala nauczyć rozpoznawania otaczających nas dźwięków w formie prostej
zabawy. Rozdajemy dzieciom karty z fotografiami (na każdej karcie są trzy obrazki)
oraz żetony. Zadaniem dzieci jest przysłuchiwać się odtwarzanym dźwiękom i umieszczać
żetony na swoich kartkach. Na płycie nagrano 36 dźwięków czterokrotnie, w różnej
kolejności - co pozwala na dłużej zachować uwagę dzieci.

139,00 zł.

Lotto dźwiękowe – sytuacje
Duże plansze przedstawiają kolejno kuchnię, ogród, ulice, park miejski, plażę i las.
Na płycie CD nagrano 48 dźwięków pochodzących z tych miejsc. Zadaniem dziecka jest
przyporządkować dźwięk do sytuacji oraz odnaleźć ,,źródło'' tego dźwięku na planszy.
Dźwięki nagrane są sześciokrotnie : pierwszy raz odrębnie dla każdej planszy (zapoznanie
z dźwiękami), a kolejne pięć razy losowo (gra właściwa).

149,00 zł.

-
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- Puszki szmerowe w podstawie
Doskonalenie słuchu dzieci z pomocą tych puszek zestawu może być intrygujące. Zestaw
zawiera 12 puszek o identycznym wyglądzie, które napełniono różnymi materiałami w taki
sposób, że dwie puszki wydają te same szmery. Niektóre brzmią cicho i delikatnie, inne głośno
i mocno.
Pomoc dydaktyczna może być wykorzystana na wiele sposobów. Klasyczny z nich to
dobieranie puszek parami (tak jak w ćwiczeniach z puszkami Montessori, które są inspiracją
tego produktu). Dziecko potrząsa po kolei puszkami, próbując wyłowić te same szmery
i zestawić je w pary. Jeśli chcemy, aby dziecko mogło pracować samodzielnie – oznaczmy
spód puszki tą samą drobną naklejką (np. kolorowe kółeczka lub różne cyfry). Wtedy
po wykonaniu zadania dziecko może samo sprawdzić, czy dobrze dobrało szmery w pary.

- Dźwiękowe lusterko
Proste w obsłudze urządzenie pozwala nagrać dłuższą, 30-sekundową wiadomość.
Odtwarzanie następuje po przyciśnięciu drugiego guzika. Atutem jest akrylowe lusterko,
w którym dziecko może się przeglądać słuchając nagrania. Można też pisać po nim
suchościeralnym mazakiem. Wiek: od 3 lat
Zawartość:
 1 sztuka,
 wym. 10 x 10,5 x 2 cm,
 nagranie do 30 sekund.

145,00 zł.

45,00 zł.

- Dźwiękowe pudełko - tęczowe
209,00 zł.
Niezwykłe pudełeczka, które można nauczyć mówić. Wbudowany mikrofon pozwala nagrać
10 sekundową wiadomość, która odtwarzać się będzie automatycznie po każdorazowym
podniesieniu pokrywy. Stwarzają one okazję do wielu zabaw edukacyjnych w atrakcyjnej
formie. Nagrywamy polecenie związane z materiałem umieszczonym w środku, np.:
 Wyszukaj okrągłe przedmioty.
 Wyjmij obrazki i ułóż we właściwej kolejności.
 Wyjmij kartoniki i przepisz wyrazy z "rz" wymiennym do zeszytu.
 Wylosuj karteczkę z tematem opowiadania.Zawartość: 6 pudełek z mocnego kartonu - tęczowe
kolory - magnetyczna pokrywa - powierzchnia do zapisu flamastrem suchościeralnym - wym.
15,5 x 12,5 x 7 cm komunikacyjnych tj. mówienie, czytanie, pisanie. Wiele trudności w rozumieniu
lub pisaniu ma swoje źródło w tym, że dzieci nie potrafią odróżnić słyszalnych głosów. Za pomocą
nagranych dźwięków dzieci mogą wyćwiczyć taką umiejętność. Systematyczne ćwiczenia słuchowe
można rozpocząć już od najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym (czyli nawet pomiędzy 2
a 3 rokiem życia), a kontynuować warto jeszcze z dziećmi szkolnymi.
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- Ścieżka dźwiękowa - różne dźwięki
Atrakcyjna gra wspierająca uważne słuchanie i zdolność postrzegania. Na płycie nagrano 36
dźwięków - są one jednocześnie zilustrowane na kolorowych fotografiach. Zadaniem dzieci jest
zaznaczać żetonami na swoich planszach odgłosy słyszane podczas odtwarzania płyty. Nagranie
na płycie jest dwukrotne, za każdym razem w innej kolejności.

59,00 zł.

- Słucham bajek i układam historyjkę
Pomoc dydaktyczna umożliwia samodzielną pracę dziecka z historyjką obrazkową. Dziecko
odsłuchuję nagrany na płycie tekst bajki, a następnie - lub jednocześnie z odsłuchem - układa
obrazki w odpowiedniej kolejności. Ćwiczenie to doskonali dzięcięcą percepcję słuchową,
a także rozwija zrozumienie chronologii zdarzeń. Obrazki zawierają element samokontroli:
wspólny kolor ramki dla danej bajki oraz kolejne numery kart na odwrocie.
Karty można wykorzystać do zabaw dodatkowych, np.:
- Prosimy dziecko, aby samodzielne opowiedziało swoimi słowiami wysłuchaną bajkę.
- Z ułożonego poprawnie ciągu obrazków wyciągamy jedną, a następnie prosimy dziecko, aby
opowiedziało "brakujący fragment bajki".
- Zachęcamy dziecko, aby wymyśliło inne zakończenie bajki.
- Dzieci piszące możemy poprosić o pisemne wykonanie powyższych zadań.
Od 3 lat
Zawartość: 32 kartoniki 7,8 x 11,2 cm - karty tworzą 6 znanych bajek: Pinokio, Kot w Butach,
Kopciuszek, Trzy Świnki, Żółw i Zając, Siedmiomilowe buty - płyta CD z nagraniem tekstu
6 znanych bajek w języku polskim – instrukcja

99,00 zł.

Tajemnicze dźwięki - płyta CD
Zapis 74 dźwięków znanych dzieciom, pochodzących z przedszkola, domu też bliskiego
otoczenia. Dźwięki podzielone zostały ze względu na stopień trudności na 5 grup.
Z pomocą CD można przeprowadzać wiele atrakcyjnych ćwiczeń, które uwrażliwią ucho
dziecka i jego pamięć słuchową. Odgłosy można zgadywać, naśladować, obrazować
rysunkiem. Płyta przewidziana jest na tygodnie pracy z dzieckiem, nie powinno się odtwarzać
wszystkich dźwięków naraz.

53,00 zł.

-

- Zagadki obrazkowo-dźwiękowe: Dźwięki naszego otoczenia

39,00 zł.

Zbiór 20 zagadek składających się ze ścieżki dźwiękowej (trzy dźwięki) i karty ze zdjęciami.
Na początku zabawy wybieramy jedną zagadkę i rozkładamy pomieszane kartoniki przed
dzieckiem. Odtwarzamy odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Dziecko układa kolejne obrazki
i wkłada je do kieszonek. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiązało zagadkę, po odwróceniu planszy
otrzyma nagrodę: obrazek tematycznie związany z zadaniem. Zagadki dotyczą rzeczy znanych
i bliskich dziecku, takich jak czynności higieniczne czy odgłosy z ulicy. Dzięki nim można jednak
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poszerzać wiedzę małego człowieka. Układając obrazki, dziecko może usłyszeć dźwięki,
których do tej pory nie znało, na przykład odgłos pisania na maszynie.
Zawartość:
 20 kolorowych kart A4,
 płyta CD,
 zeszyt,
 plastikowe kieszonki,
 teczka.

- Zagadki obrazkowo-dźwiękowe: Odgłosy przyrody

39,00 zł.

Zbiór 20 zagadek składających się ze ścieżki dźwiękowej (trzy dźwięki) i karty ze zdjęciami.
Na początku zabawy wybieramy jedną zagadkę i rozkładamy pomieszane kartoniki przed
dzieckiem. Odtwarzamy odpowiednią ścieżkę dźwiękową. Dziecko układa kolejne obrazki
i wkłada je do kieszonek. Jeśli dziecko prawidłowo rozwiązało zagadkę, po odwróceniu planszy
otrzyma nagrodę: obrazek tematycznie związany z zadaniem. Zagadki dotyczą rzeczy znanych
i bliskich dziecku, takich jak czynności higieniczne czy odgłosy z ulicy. Dzięki nim można jednak
poszerzać wiedzę małego człowieka. Układając obrazki, dziecko może usłyszeć dźwięki, których
do tej pory nie znało, na przykład odgłos pisania na maszynie.
Zawartość:
 20 kolorowych kart A4,
 płyta CD,
 zeszyt,
 plastikowe kieszonki,
 teczka.

- Zestaw – Historyjki piosenkowo-obrazkowe

37,00 zł.

Zabawy słuchowe. Ćwiczenia dla klas 0 i I-III
Kształtowanie percepcji słuchowej jest bardzo ważne ze względu na jej znaczenie w nabywaniu
umiejętności czytania i pisania. Niniejsza publikacja, przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do
9 lat, ma na celu usprawnianie (rozwijanie) percepcji słuchowej przez ćwiczenia wrażliwości
słuchowej, rytmiczne, słuchu fonemowego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
ćwiczenia koncentracji słuchowej.
-

21,00 zł.

- Zestaw - Trening słuchu
33,00 zł.
Proponowana pozycja jest zbiorem ponad 200 zabaw kształtujących percepcję słuchową w
zakresie wszystkich jej funkcji, pogrupowanych tematycznie, uwzględniających stopniowanie
trudności. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Książka zawiera opisy
zabaw, ilustracje, rebusy, gry potrzebne do ich przeprowadzenia oraz materiał dźwiękowy.
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Inne zmysły i relaks:

Comprimo
495,00 zł.
10 klocków z pianki obszytych czerwonym materiałem wygląda identycznie, jednakże
naciskanie ich rękoma lub nogami pozwala stwierdzić istotne różnice. Mianowicie taką, iż
klocki stawiają różny opór naszemu naciskowi. W jednych się zapadamy, a w innych wcale nie
tak łatwo. Wspaniałe ćwiczenie dozowania siły nacisku, wrażliwości na głębokość i
koncentrację. Polecany w terapii (integracja sensoryczna).
-

Naciskowe memory
299,00 zł.
Odnalezienie par jest dla dzieci ciekawym wyzwaniem. Drewniane sześciany zaopatrzone są w
przycisk, który stawia różny opór. Zadaniem dzieci jest znaleźć dwa sześciany, które naciskane
dają to samo odczucie. Gra wymaga od dzieci koncentracji i wspaniale uwrażliwia ruch
palców.
-

Nasze 5 zmysłów – loteryjka
139,90 zł.
Pierwsza układanka dydaktyczna wprowadzająca dzieci w świat zmysłów. Poszczególne
fotografie przedstawiają sytuacje z życia codziennego, które wymagają od nas wykorzystania
naszych cennych receptorów: słuchu, wzroku, węchu, smaku lub dotyku. Jak okaże się podczas
dyskusji z dziećmi wcale nierzadko korzystamy z więcej niż jednego zmysłu jednocześnie.
-

125,00 zł.

Owoce i ich zapach
Oryginalna gra pozwala poznać 12 owoców nie tylko z wyglądu, ale także nauczyć się
rozpoznawać ich zapach. Zestaw zawiera fotografie owoców w dwóch ujęciach: jako owoc
cały i przepołowiony. Flakoniki skrywają w sobie zapach owoców - zadaniem dzieci jest
dopasować zapach owocu do jego ilustracji.
-

- Puszki baryczne w podstawie
149,00 zł.
Zestaw puszek inspirowany tabliczkami barycznymi stosowanymi przez Marię Montessori.
Puszki pogrupowano w 6 par o różnej wadzie, przy czym puszki tej samej pary ważą tyle samo.
Pomoc dydaktyczna służy rozwijaniu u dzieci zmysłu barycznego. Puszki "ważymy" nie na
wadze, lecz umieszczając je we wnętrzu otwartej dłoni. "Ważenie" odbywa się poprzez lekkie
ruchy pionowe dłoni, przy przy luźnym zgięciu łokci. Dzieci najlepiej odczuwają ciężar puszki
poprzez porównanie, dlatego też umieśćmy najpierw jedną puszkę w jednej dłoni dziecka,
pokażmy mu jak ją ważyć - a następnie połóżmy drugą puszkę w drugą dłoń. Zapytajmy "która
z tych dwóch puszek waży więcej?"
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- Zmysły człowieka
Druga układanka dydaktyczna wprowadzająca dzieci w świat zmysłów. Poszczególne
fotografie przedstawiają sytuacje z życia codziennego, które wymagają od nas wykorzystania
naszych cennych receptorów: słuchu, wzroku, węchu, smaku lub dotyku. Jak okaże się podczas
dyskusji z dziećmi wcale nierzadko korzystamy z więcej niż jednego zmysłu jednocześnie.

99,00 zł.

Emocje i zachowanie w grupie:

- Co oni czują? Układanka
Układanka polegająca na dopasowaniu fotografii twarzy do rysunku symbolizującego stan
uczuć. Każdorazowo trzeba odszukać dziewczynkę, chłopca lub mężczyznę.

99,00 zł.

- Dobre i złe zachowanie - w grupie
Na zasadzie przeciwieństw karty ukazują dobre i złe zachowanie się wobec innych.
Dobieranie obrazków uczy i zachęca do dyskusji.

65,00 zł.

- Dobre i złe zachowanie – bezpieczeństwo

65,00 zł.

- Dobre i złe zachowanie - w domu

65,00 zł.

- Drzewko smutku i radości
Oryginalny w formie zestaw do grupowych ćwiczeń w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.
Do dyspozycji dzieci i nauczyciela dwa duże drzewka: jedno drzewo z miną radosną a drugie
z miną - smutną. W drzewkach wywiercone są dziurki do zatykania listków, na których
napisane są najważniejsze emocje - zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

459,00 zł.

- Stemple - emocje
27,00 zł.
Dziesięć różnych emocji symbolicznie przedstawiają twarze dziewczynki i chłopca. Znajdą wiele
zastosowań w zabawach o aktualnym samopoczuciu.
Wiek: od 3 lat
Zawartość:
 10 drewnianych stempelków,
 śr. 2,5 cm,
 wys. 3,5 cm.
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- Dźwięki pełne emocji - loteryjka z płytą CD
Loteryjka uczy rozpoznawania dźwięków podstawowych emocji. Na płycie znajdują
się nagrania dzieci wyrażających różne emocje. Na początku nauczyciel odsłuchuje płytę
razem z grupą i prezentuje duże karty z fotografią osoby, której twarz wyraża słyszany
stan uczuciowy. Jeśli dźwięki konkretnych emocji są już dzieciom znane, mogą one zagrać
w loteryjkę. Każdy uczestnik otrzymuje planszę, na której znajdują się zdjęcia czterech osób.
Podczas odtwarzania płyty dzieci starają się rozpoznawać słyszane emocje, a następnie
oznaczać żetonami odpowiednie fotografie na swoich planszach.
Pomoc dydaktyczna umożliwia pracę indywidualną lub w grupie 2-12 dzieci.
Zawartość:
- 12 fotografii osób
- 12 plansz do gry
- 60 żetonów z tworzywa - płyta CD z nagraniem
- instrukcja

159,00 zł.

- Ja i moje emocje
Wybierz pasek z obrazkami i przyjrzyj mu się uważnie. Jakie emocje widzisz? Spróbuj
dopasować twarze do każdej sytuacji. Odwracając pasek dziecko może sprawdzić, czy
dobrze rozpoznało emocje. Pomoc pozwala rozpoznawać i rozumieć różne emocje oraz
usprawniać umiejętności językowe. Zawiera 4 podstawowe emocje: szczęśliwy, zły,
smutny, przestraszony.
Zestaw zawiera:
 8 pasków,
 32 małe karty z twarzami,
 drewniane pudełko.
Wymiary:
 paski 36 x 10 cm,
 małe karty 5 x 3 cm.

219,00 zł.

- Miękka laleczka – smutek
Mięciutkie laleczki wprowadzą dzieci łagodnie w świat własnych przeżyć. Emocja jest
dosłownie wyszyta na ich twarzy (dodatkowo napisana w języku na koszulce).
Sprawdzi się zarówno w czasie zajęć grupowych, jak i w kąciku relaksu - dziecko może
przytulić się do tej laleczki, z którą się aktualnie utożsamia.
Można prać w pralce. Wys. 30 cm.

106,00 zł.

- Mój dzień w przedszkolu
Na drewnianej planszy umieszczać można 19 elementów ukazujących kluczowe momenty
dnia dziecka podczas pobytu w przedszkolu, które nauczyciel może akcentować załączonym
gongiem. Pomoc edukacyjna „mój dzień w przedszkolu” sprzyja poznawaniu stałego
następstwa wydarzeń, porządkując rytm dnia. Kolorowe obrazki pozwalają nawet małym
dzieciom orientować się w czasie. Przewidywalność kolejnych kluczowych momentów

360,00 zł.
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- Nasze emocje
17,00 zł.
Celem książeczki jest przybliżenie dzieciom zagadnienia emocji i stanów emocjonalnych
w atrakcyjnej, interaktywnej formie. Polega ona na czytaniu dziecku rymowanek i jednoczesnym
aktywnym oglądaniu oraz interpretowaniu przez malucha związanych z nimi ilustracji.
Może to stanowić dobry wstęp do rozmowy z dzieckiem na temat poszczególnych emocji,
a także ich źródeł i przejawów. Niedokończone rysunki twarzy powinny zachęcić dziecko do
podejmowania prób samodzielnego, graficznego zobrazowania przejawów emocji wyrażanych
mimiką. Książeczka składa się z trzech części. W pierwszej dla porównania podano przykłady
sposobów wyrażania kilku podstawowych stanów emocjonalnych na uproszczonych rysunkach
różnych autorów. Wybrane emocje opisane zostały krótkimi rymowankami, pod którymi
umieszczono krótkie komentarze zawierające wskazówki do rozmowy z dzieckiem. Zadaniem
dziecka jest dorysowanie na niedokończonych rysunkach twarzy swojej interpretacji mimiki
związanej z omówionym stanem emocjonalnym. W drugiej części w formie rymowanek podano
wskazówki na temat możliwych sposobów interpretowania wyglądu poszczególnych elementów
twarzy: ust, brwi i oczu. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie twarzy o brakujące elementy, tak
żeby za pomocą ust, brwi i oczu wyrazić różne rodzaje emocji. Trzecia część zawiera krótkie
rymowane historyjki nawiązujące do stanów emocjonalnych, uczuć i nastrojów dwóch postaci:
Minki i Zuzi. Historyjki ilustrowane są odpowiednimi ikonkami. Zadaniem dziecka jest
narysowanie własnej interpretacji graficznej opisanych w historyjce emocji.

119,00 zł.

Nazywamy emocje - obrazki
Płacz, gniew, śmiech - ludzie pokazują swoje uczucia. Ludzie młodzi i starzy, kobiety
i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy wszystkich ras pokazują wyrazami swoich twarz, jaki
jest ich nastrój. Paleta uczuć obejmuje wszystkie odcienie radości, smutku i strachu,
aż po zdziwienie i nudę.
-

- Nazywamy emocje – historyjki
219,00 zł.
Układając i opisując kolorowe historyjki dzieci poznają różne przyczyny 15 różnych emocji
i uczuć. Pozwala to dostrzegać, rozumieć i wyrażać się na co dzień w grupie rówieśniczej.
Każda seria składa się z ilustracji twarzy wyrażającej emocję, a także z przykładowych czterech
sytuacji, kiedy odczuwanie jej jest typowe. Przedstawione w historyjkach odczucia to: radość,
smutek. złość, strach, ból, obrzydzenie, duma, zaskoczenie, zawiść, wstyd, zazdrość, poczucie
winy, pod denerwowanie, znudzenie i ciekawość.
Wiek: od 4 lat.
Zawartość:
 15 historyjek po 5 kart każda,
 łącznie 75 kolorowych kart 9 x 9 cm,
 instrukcja.
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- Piłeczki "moje emocje", 6 sztuk
Kolorowe piłeczki do przeprowadzania atrakcyjnych zabaw ruchowych w grupie, a także
do obserwacji psychologicznej. Każda piłeczka wyraża inną emocję.

95,00 zł.

- Poznajemy emocje - kukiełki z płytą CD
Poznawanie świata emocji poprzez przedstawienie teatralne z wykorzystaniem sympatycznych
bohaterów. Pacynki są dwustronne i symbolizują osiem podstawowych emocji. Dołączona
płyta CD zawiera nagranie dwóch scenek w języku polskim, co umożliwia samodzielną
zabawę. W komplecie znajduje się także kilka kart do ćwiczeń i kolorowania.

219,00 zł.

- Problemy i jak je rozwiązać – historyjki obrazkowe
115,00 zł.
Dzieci przeżywają wiele codziennych sytuacji konfliktowych albo jako uczestnik, albo jako
obserwator. Przedstawione historyjki omawiają wybrane trudne sytuacje, przy czym zakończenie
może być dowolne. Dobierając kartę z rozwiązaniem według własnego uznania dzieci tworzą
osobiste historie, często wynikające z ich doświadczenia życiowego.
Dzięki temu seria "Problemy i jak je rozwiązać" jest wspaniałym narzędziem do rozmów
i inspiracją do wartościowej dyskusji. Dzieci uczą się, że odmienne reakcje mogą prowadzić
albo do szczęśliwego zakończenia albo mogą pogłębiać sytuację konfliktową.
Tematyka:
 niebezpieczna gra,
 kłótnia,
 izolacja,
 przemoc,
 porwanie,
 wypadek.

- Przemocy powiedz NIE! - historyjki obrazkowe
Bohaterami historyjek o przemocy są zwierzęta, jak to i w baśniach i przypowieściach bywa.
Pozwala to na stworzenie dystansu, jeżeli dana tematyka dotyczy nas bezpośrednio. Taka
konstrukcja umożliwia łatwiejszą identyfikację z postaciami opowieści, gdyż nie są oni
określeni ani co do płci, ani co do wieku.

115,00 zł.

- Rozwiązujemy konflikty - kłamstwa
Kolorowe ilustracje opisują sytuacje konfliktowe. Dla każdej historyjki przewidziane są dwa
zakończenia - pozytywne (pożądane) i negatywne (prowadzące do konfliktu). Atutem serii jest
płyta CD z nagraniem tekstu opisującego sytuację oraz instrukcja metodyczna.

155,00 zł.
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- Rozwiązujemy konflikty - w domu

155,00 zł.

- Rozwiązujemy konflikty - w szkole

155,00 zł.

Sentimage - historyjki obrazkowe o uczuciach
159,00 zł.
Krótkie opowieści ukazują codzienne zdarzenia, które wywołują u uczestników określone
emocje. Radość z wygranych zawodów, smutek z powodu ucieczki kanarka, zdziwienie i
napięcie podczas oglądania występów akrobatów na trapezie w cyrku, obrzydzenie podczas
ugryzienia robaczywego jabłka, radość z odwiedzin w szpitalu, zazdrość o zwycięstwo głównej
nagrody i wiele, wiele innych.
-

- Stemple – emocje
Dziesięć różnych emocji symbolicznie przedstawiają twarze dziewczynki i chłopca.
Znajdą wiele zastosowań w zabawach o aktualnym samopoczuciu.
Wiek: od 3 lat
Zawartość:
 10 drewnianych stempelków,
 śr. 2,5 cm,
 wys. 3,5 cm.

27,00 zł.

Sala doświadczania świata:

- Kij deszczowy Rainmaker 50 cm / śr. 5 cm
Kij wydaje tak uspokajający dźwięk, iż nawet niecierpliwe dzieci słuchają, aż do "ostatniej
kropli". Trzymając kij można poczuć delikatne wibracje. Wykonane z naturalnych surowców
- wyschniętych kaktusów (bez wycinania rosnacych roślin!).
- Kij deszczowy Rainmaker 75 cm / śr. 7 cm

89,00 zł.

189,00 zł.
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Motywująca organizacja klasy:

- Być razem - historyjki obrazkowe
Strach, odwaga, kreatywność, poczucie humoru i solidarność. Barwne historyjki obrazkowe
ukazują młodsze dzieci w codziennych sytuacjach, w czasie których poznają one swoje
pragnienia i uczucia oraz konfrontują je z zachowaniem rówieśników. Samodzielnie lub
wspólnie z innymi bohaterowie odnajdują rozwiązania w różnych sytuacjach stanowiących
emocjonalne wyzwanie. Społeczne zachowania i uważność na drugiego człowieka poruszane
są w każdej historyjce, co ważne - w sposób delikatny oraz zrozumiały dla małego odbiorcy.
Zanim obejrzymy poszczególne historyjki zapoznajemy się z bohaterami tych wydarzeń.
Na sześciu kolorowych kartach wszystkie postacie trzymają się za ręce. Możemy zachęcić
dzieci, aby nadały bohaterom dowolne imiona – co ułatwi im potem identyfikowania się
z omawianymi przebiegami zdarzeń. Istotnym walorem zestawu jest karta "przemyślenie
dalszej akcji". Pozwala ona dzieciom zatrzymać się w opowiadaniu i zwerbalizować swoje
uczucia, lęki lub nadzieje z perspektywy bohaterów.
Wiek: 4-8 lat
Zawartość: 11 historyjek po 5-7 kart każda - łącznie 74 kolorowe karty 9 x 9 cm – instrukcja

99,00 zł.

- Kontroler upływu czasu
Zarządzenie czasem w klasy lub domu nigdy nie było prostsze. Dzieci uczą się planowania i
intensywnej pracy nad zadaniem. Kontroler wyposażony w trzy światła jest widoczny z
każdego miejsca w sali (wyświetlanie w półokręgu 180 st.).

149,00 zł.

- Sygnalizator kontroli poziomu hałasu
Nauczyciel ustawia na regulatorze akceptowalny poziom hałasu w zależności od rodzaju
prowadzonych zajęć. Dopóki klasa zachowuje się zgodnie z ustaleniami, sygnalizator świeci
kolorem zielonym. Jeśli poziom hałasu rośnie, sygnalizator zapala światło żółte lub czerwone,
a także może dodatkowo wydawać dźwięki ostrzegawcze.

329,00 zł.

- VARIMAGES - kreatywne historyjki o szkole
Tematyka kolejnego zestawu VARIMAGES poświęcona jest scenkom szkolnym. Dzieci
zachęcane są do opowiadania o swoim pierwszym dniu w szkole, obowiązkach związanych
z odrabianiem zadań domowych, a także poznają sytuacje konfliktowe na przerwie.

90,00 zł.
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W ofercie przedstawione są tylko przykłady
pomocy dydaktycznych.
Oferta na inne pomoce w następnych plikach.
Nasza oferta jest o wiele szersza.
Zapraszamy także na naszą stronę:

www.bismw.com.pl
W większości asortyment przedstawiony w tej ofercie
jest importowany – oferta na niego obowiązuje
do wyczerpania zapasów magazynowych.

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

UWAGA:
Cennik ważny od 01 kwietnia 2021 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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