OFERTA – POMOCE DLA KLAS MŁODSZYCH
SPOSTRZEGANIE, MIĘDZYKULTUROWOŚĆ,
BEZPIECZEŃSTWO

SPIS TREŚCI:
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA
STRONA
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LOGICZNE MYŚLENIE
PERCEPCJA WZROKOWA
ORIENTACJA PRZESTRZENNA
MIĘDZYKULTUROWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO

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

MYŚLENIE I SPOSPRZEGANIE
MIĘDZYKULTUROWOŚĆ
B E Z P I E C Z E Ń S T WO
LOGICZNE MYŚLENIE:
- Bystre oczko - 7 gier
Atrakcyjna i emocjonująca zabawa w wyszukiwanie obrazków. Zestaw zawiera dwustronne
plansze i dużą liczbę tafelków z obrazkami, które posłużą do zorganizowania różnorodnych
zabaw w parach, grupach lub dla całej klasy. Gra podstawowa polega na losowaniu kartonika
i jak najszybszym odnalezieniu takiego samego obrazka na planszy.

59,00 zł.

- Co przybyło? Seria 1 - logiczne historyjki obrazkowe
Szukaj różnic pomiędzy kolejnymi obrazkami i nazywaj, co przybyło. Układanka ćwiczy
spostrzegawczość i rozwija słownictwo dzieci.

119,00 zł.

-

Co przybyło? Seria 2 - logiczne historyjki obrazkowe

Czarna owca - obrazki do logicznego argumentowania
Oryginalny zestaw obrazków uczy logicznego myślenia, klasyfikowania, szukania różnic i
podobieństw. Wspaniała zabawa i trening umiejętności argumentowania. Zestaw składa się z
serii obrazków po 5 kart. Każda seria przedstawia przedmioty, zwierzęta lub osoby, które na
pierwszy rzut oka można przyporządkować wspólnemu pojęciu (np. ptaki).
-

119,00 zł.

89,00 zł.

- Combino - dopełniamy obrazki
284,00 zł.
Atrakcyjna nakładanka logiczna rozwija dziecięce spostrzeganie i słownictwo. Na każdej
Planszy zadaniowej widzimy osiem obrazków, którym czegoś brakuje. Zabawa polega na
wyszukaniu spośród 48 kafelków z przezroczystej pleksi odpowiedniego dopełnienia obrazka,
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np. muchomorowi - kapelusza, żółwiowi - skorupy, odkurzaczowi - węża, wskazówkom zegara
- tarczy itd. Możemy wykorzystać do ćwiczeń językowych w zadawanie pytań i tworzenie
odpowiedzi pełno zadaniowych, np. Czego brakuje królikowi? Królikowi brakuje uszu.
Wiek: 4-6 lat
Zawartość: 6 plansz zadaniowych (wym. 14 x 28 cm) - 48 przezroczystych tafelków
z odpowiedzią (wym.7 x 7 cm) - karty i tafelki wykonane z grubego tworzywa (grub. 2,5 mm)
- drewniane pudełko z przegródkami i pokrywą (wym. 20 x 34 x 6 cm) - instrukcja.

- Ćwiczenia pamięci - cz.1 – koncentracja
65,00 zł.
Pomoc dydaktyczna rozwija proces koncentracji, uwagi i pamięci dzieci. Zaproponowane
zadania stymulują mechanizmy prawo i lewopółkulowe oraz wpływają na integrację pracy
obu półkul mózgu. Ćwiczenia pamięci symultanicznej stymulują półkulę prawą, przetwarzającą
bodźce globalnie, holistyczne. Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej natomiast stymulują przetwarzanie
informacji element po elemencie w lewej półkuli mózgu, która m.in. ujmuje relacje między
elementami. Ten rodzaj zapamiętywania warunkuje uczenie się języka oraz czytania. Instrukcja
metodyczna zawiera siedem propozycji ćwiczeń, a każde przedstawione jest w wersji łatwej
i trudniejszej.
Od 4 lat
Zawartość: 6 dużych plansz "znajdź różnicę" (21 x 30 cm) - 2 plansze sytuacyjne "sklep/ulica"
(wym. 21 x 30 cm) - 3 karty z obrazkami - 12 tafelków z obrazkiem (5 x 5 cm) - 24 krążki
z obrazkiem (12 par, śr. 4 cm) - 8 kart postaci "różnice" - 15 kart - 26 pasków zadaniowych
"czego brakuje" - 16 pasków zadaniowych "sekwencje" - instrukcja

- Differento - znajdź różnicę
115,00 zł.
Kolorowe i atrakcyjne obrazki tworzą 30 par, na których dany motyw przedstawiony jest dwa
razy z pominięciem lub dodaniem elementów. Karty pogrupowane są w 6 seriach, w których
liczba różnic rośnie stopniowo od 3 do 8, a jednocześnie wzrasta poziom trudności w ich
odnalezieniu. Praca z obrazkami może odbywać się na kilka sposobów - indywidualnie, w
parach lub małych grupach; poprzez obserwację lub opis słowny; jako ćwiczenie lub
emocjonująca gra.

- Dokończ rytm
179,00 zł.
Starannie zaprojektowane ćwiczenia uczą dzieci odszukiwania odpowiednich obrazków i
układania ich w sekwencyjne rytmy. Załączone karty zadaniowe przedstawiają 72 rytmy dwu- i
trójelementowe o rosnącym stopniu trudności. Zadaniem dzieci jest dokończyć rozpoczęty
rytm, układając wyszukane obrazki na karcie.

- Kolejność zdarzeń
Atrakcyjna zabawa dla dzieci poszerzająca słownictwo i rozwijająca logiczne myślenie.

181,00 zł.
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Zadaniem uczestników jest odszukać trzy karty tworzące powtarzalną sekwencję - pochodzenie
(owca), surowiec (wełna), produkt końcowy (sweter). Układanka wpływa doskonale na rozwój
umysłowy dzieci, doskonali logiczne myślenie - zarówno w zabawie indywidualnej, jak
i grupowej.

- Logiczna ramka - co przybyło?
Układanka doskonali umiejętność szeregowania zdarzeń w czasie. Odpowiednie ułożenie
elementów jest dla małego dziecka skomplikowanym procesem myślowym: spostrzeganie,
porównywanie, klasyfikowanie, szeregowanie, kierunkowość (układanie od lewej do prawej).

65,00 zł.

- Logiczna ramka - gdzie są zwierzątka?
Układanka przedstawia małe zwierzątka w różnych miejscach, np. widać kotka śpiącego w
kojcu, bawiącego się za kojcem, siedzącego obok i chowającego się pod kojec. Podobnie
ruchliwe są inne małe zwierzątka

65,00 zł.

- Logiczna ramka - Sekwencje zdarzeń
65,00 zł.
Prosta loteryjka wspaniale rozwija zdolność sekwencyjnego myślenia i przewidywania.
Zaprojektowana specjalnie dla dzieci w przedziale wiekowym 2 - 4 lata, zawierająca
4 różne historyjki. Zabawa polega na ułożeniu każdej z czterech historyjek w logiczną
całość, np. chłopiec przed wyjściem na dwór ubiera po kolei - skarpetkę - spodnie - buty
- czapkę. Szeregowanie obrazków to doskonała okazja do ćwiczeń językowych i rozwijania
płynności wypowiedzi dziecka. Starsze dzieci mogą takie historyjki opisać - zaproponujmy,
aby do każdej serii obrazków przygotowały opowiadanie, bądź podpisy pod poszczególnymi
tafelkami.
Wszystkie elementy wykonane z trwałych i estetycznych materiałów: tafelki z grubego tworzywa
umieszczone w drewnianej podstawie. Dzięki temu układanka starczy na wiele lat mądrej zabawy,
łatwo ją uporządkować i wyczyścić.
Układanka jest częścią zestawu 8 różnych układanek.
 logiczne myślenie
 umiejętność szeregowania zdarzeń w czasie
 ćwiczenia językowe
Zawartość:
 4 serie obrazków po 4 karty
 łącznie 16 kart z estetycznego, trwałego tworzywa o grubości 0,25 cm
 wymiar karty 7,5 x 7,5 cm
 drewniana ramka o wymiarach 34 x 34 cm
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- Logiczna ramka - takie same postawy ciała
Niezwykle ciekawa, dwuwarstwowa układanka przedstawiająca dzieci w różnych postawach.
Każdy element układanki jest powtórzony. Na obrazkach ukazano czworo dzieci, każde w 4
tych samych pozycjach.
najwięcej na polu gry owocem do góry.
 30 drewnianych sześcianów z kolorowymi owocami (blok 4 cm)
 solidna skrzynka bukowa 28 x 23 cm
 wszystkie elementy estetycznie wykończone i lakierowane
 instrukcja

- Patrz uważnie - logiczne historyjki obrazkowe
17 serii obrazków zaprasza do szukania błędów. Tylko ten, kto dostrzeże najmniejsze różnice
pomiędzy obrazkami, myśli logicznie i potrafi wyciągać odpowiednie wnioski - może
wytropić błąd. Omyłki dotyczą przebiegu akcji lub postaci bohaterów, ukazują przedmioty
w fałszywym kontekście lub dotyczą cech niemożliwych z natury rzeczy. Praca z obrazkami
gwarantuje również intensywne ćwiczenia językowe: dyskusja, umiejętność argumentowania,
zdolność precyzyjnego wysławiania się.

79,00 zł.

115,00 zł.

- Pomyśl, odszukaj i pogrupuj
75,00 zł.
Loteryjka skojarzeń dla grupy 2-6 dzieci lub do zabawy indywidualnej. Każde dziecko zostaje
kierowcą jednego z 6 autobusów. Ich zadaniem jest odszukać wszystkich pasażerów zgodnie ze
wskazaną cechą, np. noszących czapki z daszkiem, noszących czapki z pomponem, czytających
książkę, trzymających kwiaty.

- Przedtem, potem, pomiędzy - logiczne obrazki
Zestaw przedstawia, w jaki sposób i za przyczyną czego zmieniły się rzeczy lub osoby.
Zadaniem dzieci jest uporządkować serie w logiczną sekwencję, a także wyjaśnić
zilustrowaną sytuację. Najpierw dziecko odszukuje obrazki przedstawiające ta sama rzecz
(np. czystą i zarysowaną kartkę papieru). Następnie analizuje zaszłą zmianę i szuka
przyczyny, znajdując kartę "pomiędzy" (np. kredki).

79,00 zł.
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- Sokole oko - 8 gier
Atrakcyjna i emocjonująca zabawa w wyszukiwanie obrazków. Zestaw zawiera dwustronne
plansze i dużą liczbę tafelków z obrazkami, które posłużą do zorganizowania różnorodnych
zabaw w parach, grupach lub dla całej klasy. Gra podstawowa polega na losowaniu kartonika
i jak najszybszym odnalezieniu takiego samego obrazka na planszy.

29,00 zł.

- Zawody i narzędzia pracy
85,00 zł.
Układanka pozwala poznać narzędzia pracy dla 12 zawodów, do każdej karty z postacią należy
dobrać 4 ilustracje przedmiotów. Układankę można opracować w grupie 2 - 12 dzieci lub
indywidualnie.

-Łączenie w pary
128,00 zł.
Układanka doskonaląca spostrzegawczość i słownictwo. Prosta układanka, która pozwoli dziecku
na wspaniałą zabawę, polegającą na odszukiwaniu i skojarzeniu kart w pary. Gra zawiera 32 karty
łączące się w pary, np: traktor - przyczepa. Jest to znakomita zabawa dla małych dzieci, obrazki
są żywe, wyraźne i przyciągające oko. Karty zostały wykonane z estetycznego tworzywa, trwałego
i bezpiecznego - rogi kart zaokrąglone. Całość zestawu umieszczona jest w drewnianym pudełku
z pokrywką.

PERCEPCJA WZROKOWA:
- Bystre kształty
Gra dokonali spostrzegawczość i koncentrację. Po rzucie trzema kostkami gracze wyszukują
tafelki, które pokazują wylosowane figury. Wygrywa ten gracz, który pierwszy wyłoży swoje
tafelki na planszę.

89,00 zł.

- Bystre ucho i oko - Kontur i cień
Dostrzeganie obrysu i cienia obrazków poprzez odpowiednie przyporządkowanie.
Wiek: 5-8 lat
Zawartość: 48 kolorowych kart (7,9 x 12 cm) - karty pogrupowane są w 3 serie o rosnącym
poziomie trudności - instrukcja z propozycją 10 gier
Seria gier "Bystre ucho i oko" rozwija percepcję wzrokową i słuchową przy jednoczesnym
doskonaleniu precyzji wypowiedzi ustnej i umiejętności komunikacji. Każda z gier odnosi
się do innego zagadnienia. Wspólną charakterystyką gier jest fakt, że karty tworzą 24 pary
pogrupowane w trzy serie o rosnącym stopniu trudności. Załączone instrukcje zawierają
propozycje przeprowadzenia 10 różnych gier językowych z wykorzystaniem tych kart.
W czasie emocjonującej zabawy dzieci doskonalą kompetencje kluczowe dla ich startu
szkolnego

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

57,00 zł.

- Bystre ucho i oko - Małe ilości

57,00 zł.

- Bystre ucho i oko - Orientacja w lewo i prawo

57,00 zł.

- Bystre ucho i oko – Przyporządkowanie

57,00 zł.

- Bystre ucho i oko - Zwierciadlane odbicia

57,00 zł.

CAMBIO - percepcja wzrokowa
Gra składa się z 6 plansz o 16 obrazkach o stopniowanym poziomie trudności. Na każdej
planszy występuje 8 różnych obrazków, a każdy z nich posiada swoją parę. Obrazki z tej
samej planszy są bardzo często do siebie łudząco podobne, lecz nie są identyczne. Ułożenie
drobnych elementów względem siebie powoduje niewielkie zróżnicowanie obrazków, w tym
obejmujące trudne dla wielu dzieci rozróżnienie kierunkowości elementów na płaszczyźnie
(zwierciadlane odbicie, strona prawa i lewa, dół i góra).

129,00 zł.

- Ćwiczę koncentrację
Ćwiczę koncentrację - zestaw ćwiczeń mający na celu doskonalenie zdolności koncentracji i
uwagi. Poszczególne ćwiczenia oparte są na zasadzie precyzyjnego łączenia punktów i
odwzorowania kształtów. Zróżnicowany stopień trudności pozwala na wykorzystanie w
pracy z dziećmi w wieku od 8 do 14 lat.

32,00 zł.

-
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- Dobieranka – Schematy
22,00 zł.
Proste konturowe rysunki czarno-białe ćwiczą ważną umiejętność rozpoznawania przedmiotu
na podstawie schematu. Można je wykorzystywać do ćwiczeń pamięci wzrokowej (Czego nie
ma?), nauki rysowania schematycznego, rysowania z pamięci i na polecenie. Załączone plakietki
z wyrazami służą ćwiczeniom w globalnym czytaniu wyrazów.
Zawartość: 18 obrazków schematycznych (7,5 x 7,5 cm) - 19 plakietek z wyrazami (3 x 7,5 cm)
- wszystkie elementy z trwałego, lakierowanego kartony (grub. 2 mm) - instrukcja z propozycjami
7 ćwiczeń

- Dobieranka - Taki sam
Podczas pracy z tą pomocą dzieci uczą się wyszukiwać takie same elementy poprzez
dobieranie lub z pamięci. Można ćwiczyć także zapamiętywanie ciągów obrazków
i rysowanie wzorów geometrycznych z pamięci. Są to ćwiczenia wstępne do
zapamiętywania sylab i wyrazów jednosylabowych.
Zawartość: 36 kartoników (5 x 5 cm) - kartoniki podzielone są na trzy serie: obrazki
kolorowe, obrazki konturowe czarno-białe oraz wzory geometryczne parami podobne
do siebie - wszystkie elementy z trwałego, lakierowanego kartonu (grub. 2 mm) - instrukcja
z propozycjami 5 ćwiczeń

14,00 zł.

- Dobieranka – Wzory
10,00 zł.
Wskazany rodzaj wzorku (paski, kratka, kropki, plamki) należy odnaleźć w kształtach
wypełnionych tym wzorem. Dodatkowo posortowane kartoniki z obrazkami można podpisać
plakietkami z wyrazami. Można ćwiczyć pytania, np.: Co jest w kratkę? Jaki to wzór" lub
polecenia, np.: Narysuj jajko w kropki!, Podaj jajko w plamki!.
Zawartość: 16 kartoników obrazkowych (5 x 5 cm) - 4 plakietki z wyrazami (3 x 7,5 cm)
- wszystkie elementy z trwałego, lakierowanego kartonu (grub. 2 mm) - instrukcja z propozycjami
5 ćwiczeń

- Dobieranki - ćwiczenia percepcji wzrokowej
49,00 zł.
Atrakcyjna pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym,
geometrycznym, literowym, sylabowym i wyrazowym. Ćwiczenia doskonalą percepcję
i pamięć wzrokowej, które są bardzo ważne w opanowaniu przez dzieci umiejętności pisania
i czytania. Pomoce służą także sprawnemu rozpoznawaniu liter i zauważaniu drobnych różnic
między nimi, doskonaleniu spostrzegawczości, wyrobieniu sprawności całościowego ujmowania
wyrazu, usprawnieniu koordynacji wzrokowo-ruchowej i czasowo-przestrzennej. Ćwiczenia
podzielone są na dwie części: obrazkowo-geometryczną oraz literowo-sylabowo-wyrazową.
40 dwustronnych kart A4 (z elementami do wyciskania) - zeszyt z obrazkami (44 strony) – teczka
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- Domino – konstrukcje
Kolejne domino na doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie koncentracji uwagi i
logicznego myślenia. Na zasadzie popularnej gry w domino należy dobrać kostkę z ilustracją
pojedynczych luźnych klocków do ilustracji budowli z nich złożonych.

- Dyktanda graficzne
W książce znajduje się 40 rysunków, które uszeregowane zostały według stopnia trudności.
Rysunki te powstają po połączeniu linią prostą punktów w polach oznaczonych literami
i cyframi (np. A1, D4). Mogą one stanowić podstawę do dalszych ćwiczeń, np. kolorowania,
dorysowywania elementów, opowiadania.

58,00 zł.

14,00 zł.

- Gra cieni - rozwijanie percepcji wzrokowej
209,00 zł.
Gra na dwóch poziomach trudności w formie lubianej loteryjki. Na kolorowych planszach
zamieszczono kolorowe ilustracje. Młodsze dzieci w czasie gry wyszukują tafelki z identyczną
ilustracją i dokładają do swoich plansz. Możemy w tej zabawie też stopniować trudność:
nauczyciel losuje tafelek i nazywa go (ćwiczenie słownictwa i koncentracji uwagi), tafelki leżą
obrazkiem do dołu w czasie losowania przez dzieci (ćwiczenie pamięci).
W komplecie znajdują się też tafelki prezentujące cienie do kolorowych ilustracji, które dzieci
przypasowują do obrazków na planszy. Ten wariant doskonali percepcję wzrokową.
Wiek: 3-6 lat
Liczba graczy: 1-4
Zawartość: 4 plansze 28 x 14 cm - 64 tafelki 7x7 cm (2 serie: obrazki kolorowe i cienie obrazków)
- plansze i tafelki wykonane z tworzywa - drewniane pudełko

- Gra Musta - fascynujące wzory
80,00 zł.
Niezwykle oryginalna gra wspiera spostrzeganie i percepcję wzrokową dzieci i młodzieży.
Podstawą układania wszystkich wzorów w tej grze jest jeden wzór wyjściowy. Założenie
to zdumiewa coraz bardziej każdego, kto zetknie się z naszą grą "Musta". Ileż ciekawych
i pięknych wzorów powstaje z tego pierwotnego!
Wzór podstawowy nadrukowany został zarówno na planszy, jak i na foliach. Każdy gracz
otrzymuje zestaw składający się z jednej planszy i dwóch folii. Dodatkowo w zestawie
znajdują się karty zadaniowe z gotowymi wzorami. Każdy z tych wzorów powstaje poprzez
przesuwanie, obracanie lub odzwierciedlanie wzoru na folii względem planszy. Trudniejsze
wzory wymagają równoczesnego składania planszy i dwóch folii.
Na wstępie należy zachęcić dzieci do swobodnego eksperymentowania, do tworzenia własnych
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wzorów - co pozwoli na zapoznanie się ze zauważanymi zmianami obrazu na planszy podczas
przesuwania folii. Dopiero potem wprowadzamy karty zadaniowe, z wyjaśnieniem jakie ruchy
folią prowadzą do uzyskania określonego wzoru.
Każdy odniesiony sukces z udanego ułożenia wzoru sprawia dzieciom wielką frajdę, a tym
samym motywuje do rozwiązywania trudniejszych zadań. Ułożenie wzoru wymaga nie tylko
doskonałej spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia, ale także spokojnych i precyzyjnych
ruchów ręki. Przesunięcie folii nawet o milimetr powoduje natychmiastową zmianę obrazu.
Od 6 lat
Liczba graczy: 1-2
Zawartość: 5 duże plansze (20 x 20 cm) - 8 folii (20 x 20 cm) - 21 kart wzorami (10 x 10 cm)
- instrukcja - trwałe pudełko

- Identyczne czy podobne?
19,00 zł.
Pomoc służy kształceniu sprawności analizatora wzrokowego. Głównym celem pracy z tymi
materiałami jest ćwiczenie umiejętności spostrzegania różnic w kompozycjach złożonych z tych
samych elementów. Umiejętność ta jest niezwykle przydatna podczas nauki czytania i pisania,
pozwala bowiem odróżniać litery o zbliżonym kształcie, różniące się przede wszystkim
położeniem na płaszczyźnie. Na każdej z 20 kart znajduje się 12 par kartoników. Na każdym
z nich przedstawiono te same przedmioty ? jeden, dwa lub trzy, w zależności od poziomu
trudności. Obrazki różnią się położeniem przedmiotów względem siebie i względem brzegów
kartonika. Dorosły rozsypuje na stole tyle par obrazków, ile uzna za właściwe. Zadaniem
dziecka jest dobranie obrazków w pary i włożenie ich do plastikowych kieszonek.
20 kolorowych kart A4 - zeszyt (20 stron) - plastikowe kieszonki – teczka
125,00 zł.

Kosmiczne twarze - gra na postrzeganie
Wymagająca niebywałej koncentracji i spostrzegawczości gra oparta na lubianym przez
dzieci motywie "obcych z kosmosu". Plansza usiana jest przybyszami o nieziemskim
wyglądzie. Gracz potrząsa ruletką i uzyskuje informację o szukanej twarzy - kolorze skóry,
oczach, nosie i ustach. Teraz wystarczy już tylko... odnaleźć przybysza. Wygrywa ten, kto
pierwszy zidentyfikuje pięć twarzy (każde poprawne wskazanie premiowane jest
"ludzikiem").
-

- Postrzeganie kierunku – układanka
187,00 zł.
Zadaniem dziecka jest odszukać pary obrazków - jeden przedstawiony jest na planszy,
a drugi należy odnaleźć wśród pojedynczych tafelków. Dobieranie obrazków wymaga od
dziecka uważnej obserwacji. Ilustracje przedstawiają ten sam przedmiot (np. samolot), który
ukazany jest w różnych położeniach. Analiza kierunku skierowania przedmiotu lub postaci
na obrazku jest dla dziecka intensywnym ćwiczeniem. Układanka rozwija orientację kierunkową
na płaszczyźnie, percepcję i pamięć wzrokową. Ilustrację można wykorzystać do ćwiczeń
językowych w zakresie przyimków i wyrażeń przyimkowych. Pomoc dydaktyczna może służyć
jednocześnie ośmiorgu dzieciom.Od 3 lat
Zawartość: 8 plansz (wym. 14 x 28 cm) - 64 tafelki z pojedynczym obrazkiem (wym. 7 x 7 cm)
- plansze i tafelki wykonane z estetycznego, grubego tworzywa - drewniane pudełko – instrukcja
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55,00 zł.

- W dobrym kierunku
Prosta gra pozwala ćwiczyć orientację kierunkową na płaszczyźnie. Zadaniem graczy jest
przemieszać się po planszy zgodnie ze wskazaniem dwóch kostek: liczbowej i kierunkowej.

-Kosmiczne twarze –gra na postrzeganie
125,00 zł.
Wymagająca niebywałej koncentracji i spostrzegawczości gra oparta na lubianym przez
dzieci motywie "obcych z kosmosu". Plansza usiana jest przybyszami o nieziemskim
wyglądzie. Gracz potrząsa ruletką i uzyskuje informację o szukanej twarzy - kolorze skóry,
oczach, nosie i ustach. Teraz wystarczy już tylko... odnaleźć przybysza. Wygrywa ten, kto
pierwszy zidentyfikuje pięć twarzy (każde poprawne wskazanie premiowane jest "ludzikiem").
Wiek: od 4 lat
Zawartość:
 plansza ze 120 twarzami,
 1 ruletka,
 20 żetony,
 instrukcja.

- Rozpoznajemy zwierzęta – układanka
80,00 zł.
Sympatyczne ilustracje zwierząt są zachętą do poszukiwania detali i cech charakterystycznych.
Zadaniem dzieci jest odnaleźć do każdej ilustracji całej postaci zwierzęcia po dwa kartoniki
przedstawiające jego fragment, np. łapę, głowę, płetwę, skrzydło, dziób. Podczas wyszukiwania
obrazków trzeba nie tylko skoncentrować uwagę i patrzeć dokładnie, lecz także szukać logicznych
powiązań pomiędzy obrazkami. Karty można wykorzystać do poszerzania słownictwa w zakresie
cech charakterystycznych wybranych spośród 25 przedstawionych zwierząt.
Od 4 lat
Zawartość: 25 serii po 3 karty każda - czyli łącznie 75 kart o wym. 9 x 9 cm z trwałej tektury
- instrukcja – pudełko

-Bystre oczko
Atrakcyjna i emocjonująca zabawa w wyszukiwanie obrazków. Zestaw zawiera dwustronne
plansze i dużą liczbę tafelków z obrazkami, które posłużą do zorganizowania różnorodnych
zabaw w parach, grupach lub dla całej klasy. Gra podstawowa polega na losowaniu kartonika
i jak najszybszym odnalezieniu takiego samego obrazka na planszy.

59,00 zł.
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-Bystre ucho i oko –kontur i cień
Dostrzeganie obrysu i cienia obrazków poprzez odpowiednie przyporządkowanie.
Wiek: 5-8 latZawartość: 48 kolorowych kart (7,9 x 12 cm) - karty pogrupowane
są w 3 serie o rosnącym poziomie trudności - instrukcja z propozycją 10 gierSeria gier
"Bystre ucho i oko" rozwija percepcję wzrokową i słuchową przy jednoczesnym
doskonaleniu precyzji wypowiedzi ustnej i umiejętności komunikacji. Każda z gier odnosi
się do innego i zagadnienia. Wspólną charakterystyką gier jest fakt, że karty tworzą 24 pary
pogrupowane w trzy serie o rosnącym stopniu trudności. Załączone instrukcje zawierają
propozycje przeprowadzenia 10 różnych gier językowych z wykorzystaniem tych kart.
W czasie emocjonującej zabawy dzieci doskonalą kompetencje kluczowe dla ich startu
szkolnego.

57,00 zł.

-Percepcja wzrokowe – gra karciana
Karciana gra o motywach nawiązujących do pomocy dydaktycznej CAMBIO.
Na grę składa się sześć kompletów kart o zróżnicowanym poziomie trudności.
W ramach jednego kompletu znajdziemy 24 karty z sześcioma różnymi motywami,
przy czym każdy motyw występuje czterokrotnie (każdorazowo na tle innego koloru).
Podczas gry zadaniem dziecka jest wyszukać cztery identyczne motywy
(każdy z innym kolorem tła) lub odmienne motywy na tym samym kolorze tła
(każdy motyw inny). Załączone karty "zdarzeń" wzbogacają grę o element losowy,
nadając jej emocjonujący przebieg. Niektóre obrazki z tego samego kompletu są do
siebie łudząco podobne, lecz nie są identyczne. Ułożenie drobnych elementów względem
siebie powoduje niewielkie zróżnicowanie obrazków, w tym obejmujące trudne dla wielu
dzieci rozróżnienie kierunkowości elementów na płaszczyźnie (zwierciadlane odbicie,
strona prawa i lewa, dół i góra).
Zawartość:
 144 karty z motywami (6 serii po 24 karty każda),
 20 kart dodatkowych (16 kart "zdarzenie" i 4 karty "joker"),
 wym. kart 6 x 9 cm,
 instrukcja.

59,90 zł.

- Trener pamięci - zestaw z ramką - poziom 2a
109,00 zł.
Atrakcyjna gra rozwijająca percepcję i pamięć wzrokową, zdolność koncentracji uwagi
oraz kojarzenia. Przed rozpoczęciem gry umieszczamy dwie plansze w kratowanej ramce,
na której układamy 16 ruchomych "okienek". W czasie zabawy dzieci wyszukują pary
pasujących do siebie obrazków, podnosząc każdorazowo dwa "okienka". Parę obrazków
stanowią dwa identyczne obrazki albo dwa obrazki logicznie ze sobą powiązanie.
W podstawie umieszczamy zawsze dwie karty i możemy to czynić zamiennie, co uniemożliwia
dzieciom "grę z pamięci".

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 12 z 26

Ceny z VAT
Tematyka zadań z tego zestawu:
 orientacja w przestrzeni
 kierunek, kształt i kontury
 przeciwieństwa, obrazy zwierciadlanie odbite i symetria
 rozkład liczby 10 i 20
 obrazkowe części ułamkowe.
Wiek: 5-8 lat
Zawartość: ramka do gry z 16 ruchomymi okienkami (z mocnego tworzywa, wym. 21 x 21 cm)
- 16 laminowanych plansz - instrukcja.

Układam trójkąty
Zajmująca układanka rozwijająca spostrzeganie, logiczne myślenie i orientację kierunkową.
Zadaniem dziecka jest odwzorować motyw przedstawiony na karcie za pomocą tafelków.
Karty stopniują trudność - ilość potrzebnych tafelków i ich podobieństwo. Dzieci mogą
zaprojektować również własne wzory, tworząc przy tym kolejne karty dla kolegów.

155,00 zł.

Układam wzory w koła
Zajmująca układanka rozwijająca spostrzeganie, logiczne myślenie i orientację kierunkową.
Zadaniem dziecka jest odwzorować motyw przedstawiony na karcie za pomocą kafelków.
Karty stopniują trudność - ilość potrzebnych kafelków i ich podobieństwo. Dzieci mogą
zaprojektować również własne wzory, tworząc przy tym kolejne karty dla kolegów.

125,00 zł.

-

-

- Magiczne przelewanki duże – spirale
Seria wysoce atrakcyjnych przezroczystych pojemników z ukrytą niespodzianką. Dzieci będą
zafascynowane obserwowaniem tego, co dzieje się w środku po obróceniu pojemnika.
Pojemniki można obserwować pod światło, można umieszczać na podświetlanym blacie dla
zwiększenia efektu.
Duże krople wypływają z górnego pojemniczka i toczą się w dół spiralną drogą. W czasie
wędrówki zderzają się czasem ze sobą i łączą w większe krople.
Wiek: Od 3 lat.
Zawartość:
 3 pojemniki z tworzywa (z cieczą w 3 kolorach),
 wys. 15 cm,
 śr. 5 cm

99,00 zł.

- Układanka Schubitrix – Preciso
63,00 zł.
Dwie układanki doskonale rozwijają zdolność postrzegania i percepcję wzrokową.
Zadaniem dzieci jest odnalezienie dwóch identycznych pojazdów (statków lub traktorów),
co tylko z pozoru wydaje się łatwym zadaniem. Pojazdy posiadają wiele drobnych elementów,
które są odmiennie wybarwiane. Przy układaniu należy też zwrócić uwagę na skierowanie
pojazdu w lewo lub w prawo.
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Zawartość: 2 układanki na 18 dużych, dwustronnych elementach (bok trójkąta 8,5 cm)
SCHUBITRIX jest oryginalna w formie układanka, w której obowiązują reguły podobne
do gry w domino. Elementy układanki są jednak trójkątne - na każdym z boków zapisane
są zadania lub odpowiedzi. Zadaniem dzieci jest takie ułożenie trójkątów, aby dopasować
odpowiedzi do zadań i to w taki sposób, aby wszystkie stykające się elementy pasowały
do siebie wzdłuż każdego boku. Powstała figura umożliwia szybką samokontrolę
poprawności wykonania wszystkich zadań.

166,00 zł.

- Farmerskie kosze
Bardzo atrakcyjny zestaw do zabaw edukacyjnych oraz tematycznych zabaw w role.
Dzieci nauczą się rozpoznawać i nazywać kolory w czasie sortowania zdrowych
przedmiotów do koszyków. Wszystkie warzywa i owoce pozostają względem siebie
w proporcji.
Wiek: Od 3 lat.
Zawartość:
 25 owoców i warzyw z mocnego tworzywa,
 5 koszyków z tworzywa (śr. 14 cm - wys. 10 cm),
 10 naklejek,
 instrukcja.

ORIENTACJA PRZESTRZENNA:

- Budowanie cieni - dodatkowe karty
149,00 zł.
Trudniejsze karty do układania z klockami z gry podstawowej
Wiek: od 7 lat
Seria "Budowanie cieni" to oryginalna, pobudzająca wyobraźnię przestrzenną gra
w architekta i budowniczego - w skład której wchodzi gra podstawowa i zestawy
uzupełniające. Kontury budowli na kartach zamieszczone są jednocześnie na 3 kartach,
rzut z góry i dwa rzuty z przylegających do siebie boków (tworzących narożnik).
Wzorcowe karty wykonane są w skali 1:1 (wielkość oryginalna) - co ułatwia dzieciom
sprawdzenie poprawności wykonania budowli (wystarczy spojrzeć z dwóch boków
i z góry na zbudowany obiekt).
Karty stopniowane są według rosnącej trudności, prowadzą więc dziecko krok po kroku
od łatwych zadań do coraz to trudniejszych. Istotną zaletą jest możliwość samodzielnej
pracy dziecka, co ułatwia jego koncentrację i wiarę we własne możliwości (nie jest potrzebny
dorosły, którego rozumienie przestrzeni jest już dojrzałe i który chętnie "pomógłby" dziecku
w budowaniu).
Chętne dzieci mogą same zabawić się w architekta - rysując na załączonej siatce blanko projekt
własnej budowli. To z pozoru łatwe zadanie wymaga od dziecka niebywałej koncentracji,
umiejętności planowania (ma przecież do dyspozycji ograniczoną ilość klocków o określonym
kształcie) i intensywnie trenuje wyobraźnię przestrzenną (aby dobrze narysować dziecko musi
uprzednio wyobrazi sobie, jak wygląda obiekt z trzech różnych stron). Zadanie, które wciągnie
niejednego dorosłego.
 20 kart z trudniejszymi wzorami
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Budowanie cieni - dodatkowe kształty i karty
Zestaw zawiera dodatkowe kształty i nowe karty, które zawierają trudniejsze modele
do odwzorowywania, co powala rozszerzyć ćwiczenia przestrzenne z zestawem pomocy
dydaktycznych "Budowanie cieni".

289,00 zł.

Budowanie cieni - gra przestrzenna
Oryginalna, pobudzająca wyobraźnię przestrzenną gra w architekta i budowniczego.
Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikły budowle, a pozostały jedynie ich
tajemnicze kontury. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie jak wyglądał budynek, którego
cienie widnieją na kartach.

639,00 zł.

Budowanie cieni - wersja mini
Mini wersja popularnej gry przestrzennej "Budowanie cieni". Zasady i cele dydaktyczne
identyczne jak w dużej grze - stosowane klocki i karty są jednakże mniejsze o połowę.
Zapakowane w poręczne, trwałe i estetyczne kartonowe pudełko

289,00 zł.

-

-

-

- Budujemy szkielety brył - karty pracy 1
Karty pracy przedstawiają modele zbudowane za pomocą kuleczek i patyczków z pomocy
dydaktycznej "Budujemy szkielety brył"

57,00 zł.

Budujemy szkielety brył - karty pracy 2
Karty pracy przedstawiają modele zbudowane za pomocą kuleczek i patyczków z pomocy
dydaktycznej "Budujemy szkielety brył

57,00 zł.

-

Cubo - karty zadaniowe, seria 1
Seria kart zadaniowych do pracy z sześcianami. Każdy kolejny zestaw kart proponuje
zadania o wyższym stopniu trudności. Zadania na kartach polegają na odwzorowaniu
przestrzennej konstrukcji za pomocą sześcianów. Po ułożeniu dziecko może sprawdzić
poprawność ułożenia - na odwrocie znajduje się informacja o tym, ile sześcianów powinno
leżeć na każdym polu.

27,00 zł.

- Cubo - karty zadaniowe, seria 2

27,00 zł.

- Cubo - karty zadaniowe, seria 3

27,00 zł.

- Cubo - karty zadaniowe, seria 4

27,00 zł.

- Cubo - karty zadaniowe, seria 5

27,00 zł.

-

Strona 15 z 26

Ceny z VAT

Cubo - klocki drewniane 1,2 cm - 150 sztuk
Cubo składa się z 150 drewnianych sześcianów. Klocki można wykorzystać jako liczmany
do przeliczania lub jako kostki do przestrzennych zabaw tematycznych.

69,00 zł.

- Lusterko narożne drewniane
Duże lusterko narożne zaopatrzone jest w drewnianą podstawę i dwa umieszczane w niej
lusterka. Doskonałe do zabawy i obserwacji zwielokrotnionego odbicia lustrzanego.

35,00 zł.

-

- Mata - ulice miasta
119,00 zł.
Na macie rozrysowano uproszczony schemat miasteczka - są ulice i numerowane budynki.
W czasie ćwiczeń można wykorzystać zagadnienia tj. : liczenie, liczby parzyste i nieparzyste,
przyimki ( obok, naprzeciwko, pomiędzy).
Wymiar 120 x 45 cm

129,00 zł.

- Prawa strona - lewa strona
Zestaw dydaktyczny pozwala zaznajomić dzieci z ich prawą i lewą stroną, a także
nazywaniem tych stron u innych osób. 32 fotografie przedstawiają klauna z różnymi
przedmiotami, które raz znajdują się po jego prawej a raz po jego lewej stronie. Sam klaun
na jednej stronie fotografii pokazany jest z przodu, a na drugiej stronie z tyłu.

- Sześciany drewniane kolorowe - 100 sztuk
Kolorowe duże klocki wykonane z estetycznego drewna. Wiele zabaw dydaktycznych
z dzieckiem możemy przeprowadzić za pomocą tego prostego materiału. Oto kilka
propozycji:
- sortujemy klocki według kształtów
- układamy z klocków proste rytmy ABAB, a potem bardziej skomplikowane AABB,
ABCABC
- rytmy możemy układać w poziomie, ale również w pionie jako wieże
- układamy z klocków proste budowle, a zadaniem dziecka jest ich wierne odtworzenie
(zarówno układ klocków, jak ich kolor)

65,00 zł.

- Układam modele przestrzennie
179,00 zł.
Na fotografiach przedstawione zostały różne układy brył i patyczków. Zadaniem dziecka
jest odtworzyć widziany model za pomocą rzeczywistych elementów. Za pomocą zestawu
można również ćwiczyć rozpoznawanie brył przez dotyk, a także rozwijać słownictwo w
zakresie przyimków.
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W dobrym kierunku
Prosta gra pozwala ćwiczyć orientację kierunkową na płaszczyźnie. Zadaniem graczy jest
przemieszać się po planszy zgodnie ze wskazaniem dwóch kostek: liczbowej i kierunkowej.
-

Z przodu - z boku - z tyłu
Seria zdjęć pozwala obejrzeć na fotografiach tą samą osobę przedmiot z różnej perspektywy
- z boku, z przodu i z tyłu. Zadaniem dzieci jest pogrupować zdjęcia według tego samego
schematu. Układanka może być punktem wyjścia do dalszych zabaw edukacyjnych.
Kartoniki wykonane są z grubej, laminowanej tektury.

79,00 zł.

-

Międzykulturowość:

- Dzieci Świata - 20 dużych plansz
137,00 zł.
Piękne, fotograficzne plansze dużego formatu mogą być doskonałym wprowadzeniem do wielu
ćwiczeń i dyskusji na lekcjach przyrody. Zainteresowanie się geografią i kulturą innych narodów
będzie przyjemniejsze, jeśli rozpoczniemy je z perspektywy dzieci żyjących w innych krajach.
Zajęcia takie nie tylko zachęcą do poszukiwania dodatkowych informacji, lecz także nauczą
tolerancji dla odmienności obyczajów i wyglądu.
Instrukcja zawiera kilka propozycji ćwiczeń, a także krótką informację o każdym państwie.

- Afrykańskie deshiki i kuki
Wykonana w przepiękne wzory długa koszula dashiki oraz nakrycie głowy kukaszybko
przenoszą nas w klimat afrykańskiej Ghany. Wykonane z bawełny.Od meksykańskiej
haftowanej bluzki z kwiecistą spódnicą, po krótkie kimono japońskie, nasze realistyczne
kostiumy pozwalają dzieciom doświadczyć odzieży różnych kultur świata! Przebrania te są
dziecinnie proste w zakładaniu i zdejmowaniu, co pozwala przy okazji ćwiczyć samodzielne
ubieranie się (różne zapięcia). Ogromnym ułatwieniem jest to, że wszystkie stroje można prać
w pralce. Stroje pasują na dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

144,00 zł.

- Duze memory - dzieci i dorośli świat
Memory ukazuje dzieciom różnorodność etniczną ludzi z całego świata, zarówno dzieci
jak i dorosłych w różnym wieku. Zadaniem dzieci jest zebrać jak najwięcej par wśród
zakrytych kartoników. Fotografie można wykorzystać do rozmów o tym, że prawa
człowieka są dla wszystkich z nas takie same, niezależnie od koloru skóry.
Wiek: od 3 lat
Zawartość: 34 kartoniki z grubej tektury - wym. 9 x 9 cm

69,00 zł.
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- Duże mamory – zabytki świata
Lubiana przez dzieci gra w memory posłuży poznaniu najbardziej znanych miejsc
na całym świecie. Na kartonikach zamieszczono pary takich samych fotografii.
Zadaniem dzieci jest zebrać jak najwięcej par wśród zakrytych kartoników.
Wiek: od 3 lat.
Zawartość: 34 kartoniki z grubej tektury - wym. 9 x 9 cm.

69,00 zł.

- Figurki – cuda świata
Seria przepięknych, ręcznie malowanych figurek. Każda replika jest wykonana
realistycznie z dbałością o detale i zawiera angielską nazwę od spodu. Wysokość
figurek zmienia się w zależności od tematyki i wynosi ok. 4-7,5 cm. Figurki
dostarczane są w zamykanych tubach.
Wiek: Od 3 lat.
Zawartość: 7 figurek.

59,00 zł.

-Japoniskie kimono happy
167,00 zł.
Bogate w detale, doskonałej jakości kimono spodoba się nie tylko chłopcom. Japoński strój
to symbol wartości kultury japońskiej. Wykonany z bawełny.Od meksykańskiej haftowanej
bluzki z kwiecistą spódnicą, po krótkie kimono japońskie, nasze realistyczne kostiumy
pozwalają dzieciom doświadczyć odzieży różnych kultur świata! Przebrania te są dziecinnie
proste w zakładaniu i zdejmowaniu, co pozwala przy okazji ćwiczyć samodzielne ubieranie
się (różne zapięcia). Ogromnym ułatwieniem jest to, że wszystkie stroje można prać w pralce.
Stroje pasują na dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

- Kaftan mandżurski
Tradycyjny strój chiński z guzikami i pętelkami do zapinania. Uwagę przyciąga piękna,
intensywna barwa. Wykonany z poliestru. Od meksykańskiej haftowanej bluzki z kwiecistą
spódnicą, po krótkie kimono japońskie, nasze realistyczne kostiumy pozwalają dzieciom
doświadczyć odzieży różnych kultur świata! Przebrania te są dziecinnie proste w zakładaniu
i zdejmowaniu, co pozwala przy okazji ćwiczyć samodzielne ubieranie się (różne zapięcia).
Ogromnym ułatwieniem jest to, że wszystkie stroje można prać w pralce. Stroje pasują na
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

134,00 zł.
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-Kostium etniczny – indyjska kurtka z szalem
Wyszywana kurta i szal to strój typowy dla kultury hinduskiej. Koszula zaopatrzona jest
w haftki i oczka do zapinania. Wykonany z bawełny.Od meksykańskiej haftowanej bluzki
z kwiecistą spódnicą, po krótkie kimono japońskie, nasze realistyczne kostiumy pozwalają
dzieciom doświadczyć odzieży różnych kultur świata! Przebrania te są dziecinnie proste w
zakładaniu i zdejmowaniu, co pozwala przy okazji ćwiczyć samodzielne ubieranie się
(różne zapięcia). Ogromnym ułatwieniem jest to, że wszystkie stroje można prać w pralce.
Stroje pasują na dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

162,00 zł.

-Nigeryjski strój ślubny
188,00 zł.
Długa spódnica iro z bluzką buba i zawojem zwanym gele to typowy ślubny strój w Nigerii.
Wykonane z bawełny (spódnica regulowana w pasie haftkami). Od meksykańskiej
haftowanej bluzki z kwiecistą spódnicą, po krótkie kimono japońskie, nasze realistyczne
kostiumy pozwalają dzieciom doświadczyć odzieży różnych kultur świata! Przebrania
te są dziecinnie proste w zakładaniu i zdejmowaniu, co pozwala przy okazji ćwiczyć
samodzielne ubieranie się (różne zapięcia). Ogromnym ułatwieniem jest to, że wszystkie
stroje można prać w pralce. Stroje pasują na dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

- Przszyszywanka - dzieci różnych ras
Pomoc dydaktyczna rozwija małą motorykę, a także dostarcza wiedzy o otaczającym
nas świecie.

93,00 zł.

- Puzzle duże – dzieci świata
146,00 zł.
Komplet czterech układanek przedstawiających 4 twarze dzieci z różnych kontynentów.
Atutem puzzli są wzorcowe plansze z portretami wszystkich dzieci, która ułatwia układanie
i jest przydatna w zajęciach. Puzzle wykonane są z giętkiego tworzywa, co gwarantuje
trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu. Zawartość: 4 układanki po 20 elementów
każda (z giętkiego tworzywa) - 4 ramki z tworzywa (wym. 31 x 21 cm) - 4 plansze kontrolne
(z tworzywa)
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- Mini wizjer – dookoła świata cz1
Szybka podróż dookoła świata w obrazie 3D. Zaglądając w wizjer dziecko przygląda
się pięknym fotografiom, czując się zanurzone w tym obrazie. Obsługa przeglądarki
jest prosta, gdyż wystarczy wsunąć tarczę ze zdjęciami, a potem przyciskiem przesuwać
kolejne slajdy. Tematyka obejmuje zróżnicowaną tematykę: ludzi, zabytki, kuchnia, kultura,
zwierzęta, domostwa.
Wiek: od 3 lat
Zawartość:
 wizjer z mocnego tworzywa (szer. 12 cm)
 6 kartonowych tarcz (łącznie 42 zdjęcia)
 kraje: Chiny, Francja, Grecja, Indie, Meksyk, Nigeria

89,00 zł.

- Mini wizjer – dookoła świata cz2
Szybka podróż dookoła świata w obrazie 3D. Zaglądając w wizjer dziecko przygląda
się pięknym fotografiom, czując się zanurzone w tym obrazie. Obsługa przeglądarki
jest prosta, gdyż wystarczy wsunąć tarczę ze zdjęciami, a potem przyciskiem przesuwać
kolejne slajdy. Tematyka obejmuje zróżnicowaną tematykę: ludzi, zabytki, kuchnia,
kultura, zwierzęta, domostwa. Wiek: od 3 latZawartość: wizjer z mocnego tworzywa
(szer. 12 cm) - 6 kartonowych tarcz (łącznie 42 zdjęcia) - kraje: Australia, Brazylia,
Egipt, Włochy, Japonia, Rosja

89,00 zł.

- Memory - flagi państw
Gra zawiera 80 kartoników z ilustracjami flag i podpisem nazwy państwa. Każdorazowo dwa
kartoniki tworzą parę i na odszukaniu największej liczby par polega zadanie gry w memory.
Dodatkowo kartoniki można wykorzystać do sortowania, gdyż każdy kontynent reprezentuje
inny kolor tła (np. Europa na niebieskim tle).
 40 par różnych znaków (łącznie 80 kartoników 5,5 x 5,5 cm)
 instrukcja

35,00 zł.

- Memory - odkryj świat
Lubiana przez dzieci gra w memory posłuży poznaniu najbardziej znanych miejsc na całym
świecie. Na kartonikach zamieszczono pary takich samych fotografii. Zadaniem dzieci jest
zebrać jak najwięcej par wśród zakrytych kartoników.
 40 par różnych znaków (łącznie 80 kartoników)
 wymiar kartonika 5,5 x 5,5 cm
 instrukcja

29,00 zł.
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- Przyszywanka - dzieci różnych ras
Pomoc dydaktyczna rozwija małą motorykę, a także dostarcza wiedzy o otaczającym nas
świecie.

93,00 zł.

- Świat wokół nas - Święta i obyczaje

25,00 zł.

Bezpieczeństwo:

Bądź bezpieczny na każdego dni
219,00 zł.
Materiał dydaktyczny omawia ważną dla edukacji dzieci tematykę zachowania
bezpieczeństwa w sytuacjach dnia codziennego. Duże plansze magnetyczne prezentują
czytelne dla małego odbiorcy ilustracje różnych miejsc w domu (kuchnia, pokój, łazienka
i ogród). Na obrazkach sytuacyjnych można umieszczać magnetyczne tafelki przedmiotów
mogących stwarzać zagrożenie. Dodatkowo w zestawie znajdują się karty, które takie właśnie
niebezpieczne zdarzenia ilustrują. Duże plansze, ruchome elementy magnetyczne i karty
umożliwiają przeprowadzenie wielu atrakcyjnych ćwiczeń edukacyjnych. Od 3 lat.
-

- Bezpieczeństwo na drodze – puzzle
Kolorowe puzzle zachęcają do dyskusji i refleksji nad bezpieczenym zachowaniem się na
drodze. Środkowa ilustracja ukazuje potencjalne zagrożenia i niebezpieczne sytuacje w ruchu
ulicznym. Zadaniem dziecka jest odszukać mały obrazek, na którym ukazana jest prawidłowa
i bezpieczna sytuacja. Prowadząca linia wskazuje, o jaką sytuację na dużej ilustracji chodzi.

37,90 zł.

- Bezpieczna podróż - gra
Gra przeznaczona jest dla dwóch osób i sprawdza ich wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Pierwszy gracz odczytuje pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. Jeśli drugi
gracz odpowie prawidłowo, przesuwa swój pionek o jedno pole. Kto pierwszy dotrze do celu?

9,00 zł.

- Kołnierz odblaskowy
Kołnierz wyposażony w odblaskowe taśmy naszyte z przodu i z tyłu. Kołnierz zwiększa
bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły lub przedszkola.
Wykonany z poliestru. Odpowiedni dla dzieci w wieku 3-8 lat.

11,00 zł.
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- Memory - znaki drogowe
33,00 zł.
Gra składa się z 80 kartoników pogrupowanych w pary, mające na jednej stronie takie same
obrazki w parze. Dzieci podczas emocjonującej zabawy poznają najważniejsze znaki drogowe.
Na pudełku wymienione są nazwy wszystkich użytych znaków: zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych.
schemat.

- Prawo jazdy rowerowe
34,00 zł.
Doskonała i emocjonująca zabawa, która jest znakomitym pretekstem dla dzieci do wstępnego
poznania zasad ruchu drogowego. Każdy z uczestników gry, poruszając się po jej torze, poznaje
znaczenie znaków drogowych i zasady prawidłowego postępowania podczas jazdy (ucząc się na
własnych błędach). Różnorodne pytania z odpowiedziami oraz przyznawane punkty sprawiają,
że gra łączy naukę i zabawę w bardzo atrakcyjny dla graczy sposób.
Od 7 lat
Liczba graczy: 2-3
Zawartość: plansza do gry (33 x 42 cm) - 55 kart pytań (6 x 9 cm) - 32 znaki drogowe
- 24 żetony - 4 karty gry - klepsydra - 4 pionki - 2 kostki – instrukcja

9,00 zł.

- Akademia bezpiecznego zachowania
Książka zawiera szereg cennych zasad i wskazówek, dzięki którym młodzi czytelnicy
nauczą się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, a także jak zachować się w obliczu
zagrożenia. Poszczególne działy dotyczą takich zagadnień, jak: zasady ruchu drogowego,
pierwsza pomoc, niebezpieczeństwo w szkole, w Internecie, podczas wakacji, przemoc,
zagrożenia ze strony zwierząt.

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym – gra
119,00 zł.
Kolorowe kartoniki przedstawiają różne sytuacje, z jakimi dzieci mogą się spotkać włączając
się do ruchu drogowego. Gracze rzucają kolejno kostką, która wskazuje znak drogowy.
Zadaniem dziecka jest teraz dopasować ilustrację pasującą do wylosowanego znaku,
a także uzasadnić swój wybór. W ten zabawowy sposób dzieci oswajają się z mową
znaków i poznają elementarne zasady bezpieczeństwa na drodze. Na odwrocie kartoników
znajdują się symbole umożliwiające samokontrolę poprawności dopasowania. Od 3 lat
Zawartość: 6 kartoników "znak drogowy" - 21 kartoników "sytuacja" - kostka (bok. 3,5 cm)
- płyta CD z kolorowankami do wydrukowania - instrukcja.
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-Dobra postawa- uczucia ,zdrowie, bezpieczeństwo
Na każdej planszy przedstawione są różne dzieci w tej samej sytuacji. Nie każde z nich
zachowuje się prawidłowo. Zadaniem dzieci jest przeanalizować każdą ilustrację i wybrać
tę jedną, która przedstawia postawę niegodną naśladowania. Swój wybór dzieci zaznaczają
czerwonym krzyżykiem, a potem mogą samodzielnie sprawdzić poprawność swojego wyboru.
Zachęcajmy dzieci do omówienia analizowanych sytuacji i uzasadnienia swojego wyboru.
Wiek: Od 4 lat.

99,00 zł.

- Dobre i złe zachowanie - bezpieczeństwo
65,00 zł.
Na zasadzie przeciwieństw karty ukazują dobre i złe zachowanie się w przypadku zagrożeń.
Dobieranie obrazków uczy i zachęca do dyskusji.
Za pomocą kart można przeprowadzić przykładowo następujące ćwiczenia:
ŁĄCZENIE W PARY
Rozłożone na stole karty można dobierać w pary według różnych sekwencji:
 wziąć jakąkolwiek kartę i szukać pary do niej,
 wziąć kartę ze złym zachowaniem i szukać pasującej do niej karty z dobrym zachowaniem,
 wziąć kartę z dobrym zachowaniem i szukać pasującej do niej karty ze złym zachowaniem.
KLASYFIKOWANIE
Karty można sortować i klasyfikować w zależności od tego, czy pokazują dobre, czy złe
zachowanie.
WYPOWIEDŹ USTNA
 Używając kart ze złym zachowaniem gracz powinien opowiedzieć jego zawartość za
 pomocą zdań przeczących, np. „Nie rzucamy papierków na podłogę".
 Używając kart z dobrym zachowaniem gracz opisuje ilustrację w formie zdania
 twierdzącego, np.„Papierki wrzucamy do śmietnika.”

- Mata podłogowa – drogi w miasteczku

250,00 zł.

- Plansza - bezpieczeństwo
Na planszy tej przedstawiono trzydzieści przestróg, których dzieci muszą przestrzegać,
by być bezpiecznymi. W sposób delikatny ostrzegają one przed niebezpieczeństwami
ze strony przyrody, elektryczności, innych ludzi itp. Ważnym elementem planszy jest
czerwony telefon, pod którym znajdują się najważniejsze telefony alarmowe.
Cechy: Wymiar 61 x 86 cm,
dwustronnie laminowana.

39,00 zł.
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- Plansza- znaki nakazu i uzupełniające
Plansza dydaktyczna (znaki nakazu i uzupełniające) o estetycznej kolorystyce i czytelnie
rozłożonej treści. Wykonana z kredowego papieru o wymiarze 70x100 cm zaopatrzona
w metalowe listewki górną i dolną.

39,90 zł.

- W drodze do szkoły
Gra opiera się na sytuacji z życia codziennego. Każdy gracz wciela się w postać dziecka
udającego się do szkoły. W zależności od tego, czy jedzie, czy idzie pieszo, wybiera swoją
drogę. Instrukcje gracz odczytuje z kostki, kart oraz z pól planszy. Gra oprócz dobrej
zabawy, uczy dzieci bezpiecznych zasad poruszania się w mieście.

135,00 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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