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Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
 



Ceny z VAT 
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                     T A B L I C E    P O G L Ą D O W E      

 

 
H I S T O R Y J K I     O B R A Z K O W E 

                       

TABLICE POJEDYNCZE: 

 
Tablice pojedyncze 70 x 100 (v)                          (sprzedaż minimum 5 sztuk)        36,00 zł. /1 szt. 

                    

   Co oni robią?                 Jaki to zawód ?    Przeciwieństwa – w górę, w dół    

            Przeciwieństwa – wysoko, nisko 

                  
Poszukaj na obrazku – rodzina                   Poszukaj na obrazku – dom      

   w ogrodzie              Poszukaj na obrazku – miasto             Poszukaj na obrazku - sport  

                          
Liczymy od 1 do 10        Liczymy od 11 do 20   Działania arytmetyczne      Tabliczka mnożenia  
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Instrumenty muzyczne   Zwierzęta udomowione        Warzywa                         Owoce  

  

                  
Zegar czasu                     Kolory i kształty       Zwierzęta w moim domu     Miasto – środowisko  

                   w którym żyję  

                  
Wieś – środowisko            Bezpieczeństwo                Czysto, zdrowo            Środki transportu 

w którym żyję                    na drodze                              i wesoło  

               
           Afryka        Ameryka Północna         Ameryka Południowa                    
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         Australia                           Azja                  Europa – mapa fizyczna      Polskie stroje ludowe 

 

                                 
Gady i płazy chronione  Ssaki chronione i łowne       Ptaki drapieżne               Ptaki wodne  

 

                 
    Ptaki śpiewające                    Ryby                                  Owady                   Owady i szkodniki  

 

                  
           Motyle                 Mieszkańcy Bałtyku          Mieszkańcy jezior           Mieszkańcy lasów  

 

 

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  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 5 z 45 

 

 

 

             
Mieszkańcy pól i łąk     Piętrowość w górach     Piętrowość w lesie   Budowle i mieszkania zwierząt  
 

                 
Grzyby jadalne,                 Drzewa iglaste              Drzewa liściaste          Rośliny chronione 

trujące, chronione   
 

                 
    Rośliny pospolite           Rośliny ogrodowe          Rośliny uprawne                Alfabet  

 

               
Zwierzęta świata      Zwierzęta świata              Zwierzęta świata            Zwierzęta świata  

Pustynia                  Sawanna Afrykańska       Dżungla afrykańska      Dżungla  amazońska   
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Zwierzęta świata      Zwierzęta świata           Zwierzęta świata               Zwierzęta świata 

Ameryka Północna          Arktyka                   Azja Południowo-Wschodnia   Azja środkowa  

 

         
Zwierzęta świata            Te co biegają, skaczą    Zwierzęta zagrożone  

Rafa Koralowa                i pływają                      w Polsce  

 

Tablice pojedyncze 70 x 100 (k)          (sprzedaż minimum 5 sztuk)       36,90 zł. /1 szt. 

 

 
        Cztery pory roku                      Owoce           Cyfry     Zawody  

         
   Działania arytmetyczne       Liczymy od 1 do 10       Liczymy od 11 do 20         Tabliczka mnożenia  
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        Warzywa       Dzikie zwierzęta         Transport             Moje ciało 

 

      
               Alfabet    Kolory     Przeciwności                         Czas 

 

        
          Bezpieczeństwo                  Dobre nawyki                      Polska                    Zwierzęta hodowlane  

 

               
     Jednostki       Kolejność działań              Pola powierzchni               Prawa działań 
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    Młody ekolog               

 

 - Czas i rytmy przyrody 120 x 160 (s)    299,00 zł. 

 - Zwierzęta domowe 100 x 140 (s)     289,00 zł. 

 - Owoce z naszej zagrody 100 x 140 (s)    289,00 zł. 
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 - Warzywa z naszego ogrodu 100 x 140 (s)   289,00 zł. 

 - Drzewa część I 100 x 140 (s)     269,00 zł. 

 - Drzewa część II 100 x 140 (s)     269,00 zł. 

 

 

TABLICE W KOMPLETACH I INNE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolorowy rok (b)                  404,67 zł.  

To niezbędna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli I etapu nauczania. Ułatwi realizację  

programu. Z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i artystycznej.  
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Strona 10 z 45 

 

 

 

W skład zestawu wchodzą: 

• personifikacje czterech pór roku, 

• plansze z nazwami miesięcy, roślinami i zjawiskami charakterystycznymi dla każdego z nich, 

• kalendarium życia roślin i zwierząt, 

• plansza – kwartał, znaki rzymskie, 

• plansza – wyjaśniamy trudne pojęcia, 

• matematyczne łamigłówki- tydzień 

• bogaty materiał literacki, może być wykorzystany na zajęciach polonistycznych,  

  matematycznych, plastycznych. 

 

    

 
 

 

 

 

 
Przyjacielska pomoc (b)                    448,95 zł.  

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku  

od 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.  

Cele ogólne zestawów:  

• zapoznanie dzieci z tym, co dzieje się w przyrodzie w różnych porach roku, 

• poznawanie zwierząt w naturalnym środowisku, 

• wypowiadanie się na temat treści obrazków o ciepłych, jasnych żywych barwach, 

• poznawanie środowisk przyrodniczych, 

• analiza treści utworów literackich, 

• okazywanie wzajemnej życzliwości.     

Tytuły poszczególnych kompletów: 

1.  Przygoda z grzybkiem - pejzaż jesienny, 

2.  Przygoda nad wodą - pejzaż wiosenny, 

3.  Przygoda z kółkami - pejzaż letni, 

4.  Przygoda z okręcikiem - pejzaż letni, 

5.  Przygoda z tyczką - pejzaż wiosenny, 

6.  Przygoda z jabłkiem - pejzaż jesienny.  

W skład kompletu wchodzi 46 i 1/2 kartek B3.  
 

 

 

     

 

  

 

 
 

Uroczystości pełne radości (b)                   466,17 zł.  
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Cele ogólne zestawów:  

• doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, 

• nauka logicznego myślenia i rozumienia, 

• poznawanie tradycji i zwyczajów ludowych, 

• budzenie szacunku do członków rodziny, 

• rozumienie informacji przekazywanych w sposób niewerbalny.     

Każdy zestaw składa się z 5 obrazów tworzących chronologiczną całość, obraz 6 w zestawie  

to tematyczna krzyżówka, której rozwiązanie tworzy treść danej historyjki. Do każdego  

zestawu przypisany jest wiersz oraz zagadka. Poszczególne obrazy zawierają akcesoria  

zmienne, przypinane na rzepy.  

Komplet składa się z 6 zestawów historyjek obrazkowych o tematyce: 

1.  Święta Bożego Narodzenia, 

2.  Dzień Babci i Dziadka, 

3.  I Dzień Wiosny - Topienie Marzanny, 

4.  Święta Wielkanocne, 

5.  Dzień Matki i Ojca, 

6.  Wszystkie dzieci są nasze.  

W skład kompletu wchodzi 48 i 1/2 kartek B3 w tym 8 plansz podwójnych (format 2 x B3).  

 

  
Higiena cz. I (b)                                                                                                                          448,95 zł. 

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość 

działania, radość życia, poczucie szczęścia. Potrzebą naszych czasów jest 

wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej 

poprzez proces wychowawczy.  

Zestaw pomocy dydaktycznych wspomaga kształtowanie przyzwyczajeń i 

nawyków higieniczno - kulturalnych i zdrowotnych. Do najważniejszych należą:  

- higiena osobista i otoczenia, czyli higiena ciała, miejsca pracy i wypoczynku,  

- aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny z naciskiem na właściwy 

rozkład zajęć w ciągu dnia,  

- czynna postawa zapobiegająca chorobom i infekcjom w tym znajomość pracy 

lekarza.  

Część pierwsza zestawu pomocy dydaktycznych "Higiena" obejmuje następującą 

tematykę: 

1. Higiena osobista:  

a. Jak dbam o swoje ciało?  

b. Kiedy należy myć ręce?  

c. Jak dbać o włosy?  

d. Jak dbać o zęby?  

e. "Dziwadło". 

2. Racjonalny rozkład zajęć w ciągu doby, tygodnia. 

3. Ubiór odpowiedni do wykonywanych czynności i warunków atmosferycznych.  

4. Powiedzenia i przysłowia dotyczące tematyki zdrowotnej. 

5. Dolegliwości chorobowe wraz z nazwami specjalności lekarskich. 

6. Zegar. Rozkład zajęć w ciągu dnia z uwzględnieniem czasu trwania w obrębie 

doby.  
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Higiena cz. II (b)                                387,45 zł.  

Proponowany zestaw pomocy dydaktycznych wspomaga kształtowanie przyzwyczajeń  

i nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem, higieną otoczenia oraz przybliża 

różnorodne formy rekreacji ruchowej. Do najważniejszych zagadnień należą:   

- higiena osobista i otoczenia, czyli higiena ciała, miejsca pracy i wypoczynku,   

- aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny z naciskiem na właściwy rozkład  

zajęć w ciągu dnia,   

- czynna postawa zapobiegająca chorobom i infekcjom w tym znajomość pracy lekarza.  

Zestaw obejmuje następującą tematykę: 

1. Higiena otoczenia. 

· Plansza "Dbam o porządek" (format 6 x B3) 

2. Prawidłowe odżywianie. 

· Plansza poglądowa "Zdrowy człowiek" (format 2 x B3) 

· Plansza do umieszczania ruchomych elementów uwzględniająca wartość odżywczą  

posiłków i ich liczbę oraz regularność spożywania w ciągu dnia. (format 4 x B3 

3. Aktywny wypoczynek. 

· Plansza "Wypoczywam aktywnie" - lato. (format 6 x B3) 

· Plansza "Wypoczywam aktywnie" - zima. (format 6 x B3)  

 

  
Czytam i rozumiem (b)                                  392,37 zł.  
Pomoc ta służy do pracy z całą grupą dzieci, z małą ich grupką jak i do pracy 

 indywidualnej z dzieckiem. Każdy zestaw to obrazek plus wyrazy do każdej litery,  

treść obrazka, nowy zestaw wyrazów (uwzględniający "nową" literę - patrz tabela), 

propozycje zdań do ułożenia oraz ćwiczeń - zadań do wykonania przez dzieci z 

wykorzystaniem wyrazów wcześniej wprowadzonych. 

Zestaw ten zawiera 21 obrazków przedstawiających postacie, przedmioty, oraz około  

150 wyrazów i znaków interpunkcyjnych na bazie których dziecko nabywa  

umiejętności czytania w sposób narastający wraz z kolejno poznawanymi literami.  

Zestaw zawiera jeszcze: 

* kartoniki z kropką - kończącą zdania, 

* kartoniki ze znakiem zapytania, 

* kartoniki z wykrzyknikiem, 

* zestaw kartoników z cyframi od 0 do 10 oraz znakami matematycznymi: +, -, =, >, <,  

* zestaw kartoników obrazujących liczbę oraz jej zapis w postaci równania matematycznego 
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Dziecko w Europie  (b)                                     448,95 zł. 

Cele i zadania edukacji europejskiej rozpatruje się w trzech aspektach: nauczaniu  

o Europie, nauczaniu w Europie i dla Europy.  

Proponowany zestaw pomocy dydaktycznych dostarcza dziecku podstawowej wiedzy  

na temat Europy, wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego. Sprzyja realizacji  

następujących treści kształcenia: 

1. kontynenty świata,  

2. położenie Polski w Europie,  

3. najbliżsi sąsiedzi Polski,  

4. symbole narodowe wybranych państw,  

5. życie dzieci w innych krajach,  

6. narody słowiańskie i inne żyjące w Europie,  

7. wielcy ludzie, 

8. budzenie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów.  

Zestaw pomocy dydaktycznych obejmuje następujące elementy:  

1. Portrety "Ojców Europy".  

2. Mapa Europy z wyszczególnionymi flagami państw.  

3. Zestaw kartoników z nazwami państw i ich stolic.  

4. Krzyżówka z zestawem liter.  

5. Plansze poglądowe - zabytki Europy.  

6. Puzzle - stroje ludowe wybranych państw europejskich.  

7. Rebusy - państwa założycielskie Unii Europejskiej.  

 

 

    
 
 
 
  

Praca w różnych zawodach (b)                    399,75 zł. 
 

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku  

od 3 do 6 lat. Celem zabaw jest utrwalenie zdobytych wiadomości na temat różnych zawodów, 

narzędzi pracy oraz wytworów tej pracy. Zabawy przyczyniają się również  

do rozwijania aktywności słownej oraz wzbogacają słownictwo dziecka.  

Cele ogólne zestawu ilustracji: 

- poznawanie pracy ludzi w różnych zawodach, 

- poznawanie złożoności pracy człowieka, 

- poznanie narzędzi niezbędnych do wykonywania różnych prac, 
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- inspirowanie dzieci do wykonywania czynności np. piekarza, 

- ćwiczenie spostrzegawczości i szeroko rozumianych ćwiczeń w mówieniu.   

Cele szczegółowe: 

1. poznawanie pracy ludzi w bliskim otoczeniu przedszkola, 

2. inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym zawodem, 

3. wykonywanie prac plastycznych do urządzania kącików zainteresowań, 

4. dowolne wypowiedzi dzieci na temat poznanego otoczenia społecznego, 

5. obserwacja zmian w przyrodzie, opieka nad zwierzętami, 

6. uświadamianie dzieciom iż głównym warunkiem istnienia życia jest zdrowie, 

7. wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi, 

8. zapoznanie dzieci z instytucjami użyteczności publicznej, 

9. rozwijanie ekspresji ruchowej, słownej, graficznej, 

10. wypowiadanie się rozwiniętymi zdaniami, 

11. rozwijanie umiejętności wyraźnego mówienia, 

12. poznawanie właściwości niektórych minerałów, 

13. słuchanie tekstów literackich, 

14. bogacenie słownika czynnego i biernego, 

15. rozwiązywanie zagadek, 

16. rozwijanie wyobraźni plastycznej.  

Komplet składa się z podwójnych ilustracji w następujących zawodach: 

1. Leśniczy 

2. Żołnierz 

3. Pielęgniarka 

4. Kolejarz 

5. Górnik 

6. Szewc 

7. Policjant 

8. Krawcowa 

9. Strażak 

10. Sklepowa 

11. Piekarz 

12. Nauczyciel 

13. Listonosz 

14. Lekarz 

Pierwsza pomoc – wiedza, która ratuje życie (b)                252,15 zł.  

 

Zestaw na pewno będzie cennym elementem lekcji podnoszącym efektywność 

nauczania i przyswajania wiedzy, która w dzisiejszym świecie staje się coraz 

częściej potrzebna. Znajdziemy więc informacje podstawowe tj. numery służb ratowniczych, 

schemat wzywania pomocy, wyposażenie apteczki pierwszej  

pomocy, a także informacje omawiające urazy, zasady postępowania w miejscu  

wypadku oraz podstawowe sposoby reanimacji.  

Cel pomocy:  

• wdrażanie do potrzeby znajomości numerów alarmowych,  

• zapoznanie z elementarnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, 

  

• kształtowanie właściwej postawy w sytuacji zagrożenia,  
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• wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym.  

 Dwie plansze pt. " Uczniowski dekalog bezpieczeństwa" do wykorzystania jako  

pomoc dydaktyczna na lekcjach lub jako element wystroju świetlic, holi szkolnych.  

Treści dotyczące zachowań obniżających i podnoszących stopień bezpieczeństwa  

własnego i innych są ukazane w atrakcyjnej, żartobliwej formie obejmując różne  

aspekty życia w szkole, domu i na podwórku.  

Cel pomocy:  

• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań,  

• wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,  

• kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne i innych,  

• podniesienie świadomości nt. istniejących zagrożeń,  

• wdrażanie do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu 

pobytu.  

 
Pakiet zawiera: 

Zestaw składa się z 10 plansz opisujących zasady postępowania w stosunku do osób 

poszkodowanych w wyniku różnych wypadków. Treści są przekazywane w różnych formach: 

tekst, ilustracja, schemat.  

 

 

 

 

Baw się bezpiecznie (b)                   392,37 zł. 

 

Obowiązkiem społeczeństwa jest dbałość o wszystkich jego członków a zwłaszcza  

o najmłodsze pokolenia, które są zbyt słabe by się bronić i brak im doświadczenia,  

by się ustrzec przed zagrożeniami.   

Umiejętność przewidywania skutków różnych wydarzeń, umiejętność zachowania  

się w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętność przekazu informacji o zagrożeniu są  

to elementy, które podnoszą zdolność do przetrwania. Umiejętności te muszą być  

kształtowane od najmłodszych lat i w miarę rozwoju jednostki doskonalone.   

Zestaw jest przeznaczony dla dzieci najmłodszych, najbardziej ufnych i przez to 

jeszcze mocniej narażonych na niebezpieczeństwo. Zestawy plansz przedstawiają sytuacje  

związane z różnymi zagrożeniami współczesnego świata. Zaprojektowano je w postaci  

komiksowych historyjek, by dzieci mogły prześledzić ciąg wydarzeń i połączyć łańcuch  

przyczynowo-skutkowy. Daje to dużą możliwość ćwiczenia umiejętności przewidywania  

 

oraz szukania równoległych rozwiązań (skutków) tej samej przyczyny. Kolejną istotną cechą  

jest nacisk na potrzebę z znajomości numerów alarmowych oraz umiejętność przekazu  

informacji. W związku z tym w większości historyjek pojawia się telefon i numery alarmowe.  

Oprócz umiejętności zachowania się w obliczu zagrożenia pokazana jest umiejętność postrzegania 

potencjalnego zagrożenia (np. zgłaszanie podejrzanych pakunków oraz podejrzanie zachowujących  

się osób). Zestaw pozwala na omówienie zabaw w miejscach, które mogą się stać potencjalny 
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zagrożeniem zdrowia i życia bawiących się dzieci i osób postronnych zaangażowanych losowo w 

wydarzenia. Znajdziemy również elementy dotyczące łamania zasad bezpieczeństwa co też jest 

przyczyną wielu różnych nieszczęść.  

Cel pomocy: 

· kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań; 

· wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 

· kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne i innych; 

· podniesienie świadomości nt. istniejących zagrożeń; 

· wdrażanie do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu; 

· wdrażanie do potrzeby znajomości numerów alarmowych; 

· kształtowanie umiejętności wzywania pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja ojczyzna (b)                                                                                                                        380,07 zł.  

Przedstawiony zestaw pomocy dydaktycznych opracowany został zgodnie z wymaganiami 

"Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego". Celem 

ogólnym pomocy dydaktycznej MOJA OJCZYZNA jest wspomaganie rozwoju dziecka  

w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści kształcenia 

 z zakresu edukacji społeczno - moralnej, edukacji przyrodniczej, edukacji z zakresie mowy, 

myślenia, przygotowania do pisania i czytania, edukacji kulturowo - estetycznej. Pomoce  

stanowią źródło wiadomości o Polsce, prezentują mapę z herbami 18 miast polskich,  

przedstawiają informacje o najważniejszych polskich miastach i legendach o ich historii,  

różne rodzaje krajobrazów polskich oraz regionalne stroje ludowe. Różnorodność tematyki  

zestawu stwarza nauczycielowi możliwość doboru różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno - 

wychowawczej w przedszkolu i klasach kształcenia zintegrowanego.   

Pomoce MOJA OJCZYZNA dają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze wykorzystaniu  

w trakcie zajęć.    
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Pakiet zawiera: 

• Mapa Polski (18 herbów miast z rzepami, nazwy miast na plakietkach z rzepami) 

• Kraków (Zamek na Wawelu, Smok Wawelski)  

• Warszawa (Zamek Królewski,  Syrenka Warszawska)  

• Gadańsk (pomnik Neptuna, ratusz z rzeźbą lwów gdańskich) 

• Toruń (pomnik Mikołaja Kopernika) 

• Gniezno (Katedra Gnieźnieńska) 

• Szczecin (Wały Chrobrego) 

• Krajobrazy polskie (wiejski, górski, morza, przyrodniczy, miejski, przemysłowy) 

• Stroje ludowe (kaszubski, podhalański, śląski, łowicki, kujawski, krakowski,  

opoczyński) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznajemy liczby cz. I (b)                                                                                                       515,37 zł. 

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi 

kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze  

wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku przedszkolnym oraz szkolnym.  

Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej. Plansze poglądowe,  

zestawy liczmanów i elementów ułatwiających zapis symboliczny liczb, porównań i działań 

pozwalają na kształtowanie pojęcia liczby naturalnej z zachowaniem najważniejszych  

aspektów. Dziecko rozumie liczbę naturalną jako syntezę liczby kardynalnej, porządkowej, 

miarowej i algebraicznej. Ponadto różnorodność tematyki zestawu sprzyja zintegrowaniu z 

pozostałymi edukacjami oraz urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza 

uaktywnieniu uczniów podczas zajęć. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają  

wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w trakcie zajęć.  

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• plansze z monograficznym opracowaniem licz od 0 do 10, 

• zestaw kartoników z liczbami - uzupełnienie do plansz z monografiami liczb, 

• zestaw liczmanów, 

• plansze poglądowe do porównań liczebności zbiorów, 

• kartoniki z cyframi od 0 do 9 oraz znakami: >, <, =, +, -, 

• plansza do ćwiczeń rachunkowych o tematyce świątecznej, 

• zestaw liczmanów - uzupełnienie do planszy o tematyce świątecznej, 

• dwie ścienne kostki. 
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Poznajemy liczby cz. II  (b)                                                                                                      441,57 zł.  

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami 

programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, 

mającym na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. 

Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, 

polonistycznej i środowiskowej.  

Plansze poglądowe z monograficznym opracowaniem liczb od 11 do 20 oraz 

czytelna oś liczbowa pozwalają na kształtowanie pojęcia liczby naturalnej z 

zachowaniem jej najważniejszych aspektów. Dziecko rozumie liczbę naturalna 

jako syntezę liczby kardynalnej, porządkowej, miarowej i algebraicznej. Ponadto 

różnorodność tematyki zestawu sprzyja zintegrowaniu z pozostałymi edukacjami 

oraz urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu 

uczniów podczas zajęć. Zestaw plansz poglądowych - miesiące, jak i ich 

uzupełnienie w postaci kartoników z nazwami miesięcy, ich zapisem rzymskim 

oraz nazwa i liczba dni, sprzyja nabywaniu przez dziecko umiejętności określania 

czasu kalendarzowego. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają wiele 

swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w trakcie zajęć. 

 
Pakiet zawiera: 

1. - Plansze z monograficznym opracowaniem liczb od 11 do 20. 

2. - Plansze poglądowe - miesiące.  

3. - Kartoniki z nazwami miesięcy. 

4. - Kartoniki z zapisem znaków rzymskich. 

5. - Zestaw kartoników z liczba dni miesiąca. 

6. - Oś liczbowa.  

7. - Termometr. 

8. - Nazwy dni tygodnia. 

 

 

 Muzyka w nauczaniu zintegrowanym (b)                                                                             515,37 zł. 
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Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami 

programowymi nauczania zintegrowanego. To niezbędna pomoc odpowiadająca 

potrzebom nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli muzyki z nimi 

współpracującymi.   

Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu 

wychowanków podczas zajęć. Ze względu na różnorodność form oddziaływania 

stosowanych przez nauczyciela podczas zajęć muzycznych procedury osiągania 

celów mogą przybierać rozmaite kształty. Cecha charakteryzująca je wszystkie jest 

aktywność ucznia. Każda z form aktywności kształci inne sprawności i 

umiejętności oraz zapewnia osiągnięcie innych celów.  

 
Pakiet zawiera: 

• Konia, 

• 3 tabliczki welurowe z pięciolinią, 

• elementy ruchome: nuty, znaki muzyczne, napisy pojęć muzycznych, 

• 3 plansze formatu B-3 przedstawiające "INSTRUMENTY MUZYCZNE" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "TABLICA WARTOŚCI NUT" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "RYTMICZNE KOŁA" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "GAMĘ" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "KLAWIATURĘ" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "TAKTOWANIE" 

• 1 plansza formatu B-3 przedstawiająca "RODZAJE GŁOSÓW" 

• 2 plansze formatu B-3 przedstawiające "ELEMENTY MUZYKI" 

• 6 plansz formatu B-3 przedstawiające "REGIONY KULTUROWE W 

POLSCE I STROJE REGIONALNE" 

• 4 plansze formatu B-3 przedstawiające kompozytorów: Fryderyk Chopin, 

Ludwig van Beethoven, Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. 

• 2 plansze formatu B-3 przedstawiająca trudne pojęcia muzyczne - 

"ZAPAMIĘTAJ !" 

 

 

 

 

 

Kto lubi łąkę (b)                                                  318,57 zł. 

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych  

w edukacji przedszkolnej. Zestaw plansz spełnia wymagania programowe wychowania 

przedszkolnego. Dostosowany jest do rozwoju i wczesnej edukacji dziecka zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji 

matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej. Daje możliwość swobodnego wypowiadania się  

na określony temat.   

Różnorodne wykorzystanie zestawu daje dzieciom swobodę w kształtowaniu określonych 

obszarów kształcenia. Może służyć w zabawowych formach uczenia się matematyki z 

wykorzystaniem literatury oraz urozmaicaniu form i metod pracy. Warto wykorzystać zestaw  

do ćwiczeń logopedycznych i zabaw dźwiękonaśladowczych. Wchodzące w skład zestawu  

napisy wzbogacają słownictwo o nowe wyrazy związane z danym środowiskiem.  
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Pomoc dydaktyczna rozwija spostrzegawczość, pomaga rozwijać narządy mowy. Daje  

swobodę w poznawaniu otaczającej nas przyrody i współdziała z otoczeniem świata dziecka. 

 
Pakiet zawiera 10 plansz formatu B3 prezentujących: 

• Konia, 

• Krowę, 

• Kreta, 

• Mysz, 

• Bociana, 

• Żabę, 

• Konika polnego, 

• Ślimaka, 

• Biedronkę, 

• Pszczołę. 

Ponadto: 

• 100 sztuk ilustracji, po 10 szt. wyżej wymienionych zwierząt,  

• Liczmany w kształcie prostokątów, 

• Kartoniki z cyframi od 1 do 100.  

 

 

 Komunikowanie między ludźmi  (b)                                                392,37 zł. 

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia 

zintegrowanego.  Wykorzystanie pomocy ma na celu poznanie dawnych i współczesnych 

środków łączności oraz sprzętu ułatwiającego komunikowanie się.  

Cele szczegółowe:  

* zapoznanie dzieci z instytucją użyteczności publicznej - poczta oraz z pracą ludzi w tej 

instytucji,  

* nabywanie umiejętności korzystania z wybranych urządzeń technicznych codziennego  

użytku np. korzystanie z telefonu,  

* poznanie drogi listu od nadawcy do odbiorcy,  

* poznawanie dawnych sposobów przekazywania informacji.  

* znaczenie postępu technicznego i wynalazków,  

* rozbudzanie zainteresowań i hobby - filatelistyka, 

 
Pakieskłada się z: 

• Historyjki obrazkowe "Podróże listu" - 5 plansz, 

• Przekazywanie informacji dawniej i dziś, 

• Krzyżówki - 2 plansze, 

• Labirynty wyrazowe, 

• Wzory do kserowania - koperta - znaczek. 

 

Mały ornitolog cz. I  (b)                                                                      380,07 zł. 

Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej,  

do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również  
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jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Służyć może także do ilustrowania tekstów  

z literatury dziecięcej. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki  

dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem  

jest zapoznanie z wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich  

trybem życia i charakterystycznymi odgłosami. 

 
Pakiet edukacyjny zawiera 20 plansz + krążek CD: 

• gawron, 

• kruk, 

• wrona, 

• kawka, 

• szpak, 

• łabędź, 

• bocian, 

• sójka, 

• jaskółka, 

• sikora, 

• wróbel - samica, 

• wróbel - samiec, 

• kaczka krzyżówka - 

samica, 

• kaczor - samiec, 

• gołąb siniak, 

• gołąb sierpówka, 

• skowronek, 

• gil, 

• sroka, 

• słowik, 

   

 

 

Mały ornitolog cz. II (b)                                                                      375,15 zł. 

Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej,  

do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również  

jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Do ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej,  

koordynacji wzrokowo- ruchowej. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury  

dziecięcej lub do zastosowania w teatrzykach, ponadto do ćwiczeń plastycznych utrwalający 

 wygląd ptaków. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w 

Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z  

wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i 

charakterystycznymi odgłosami.  

 
Pakiet zawiera układanki 3- lub 4- częściowe (format B-5) + krążek CD: 

3- częściowe dzielone w pionie 
4- częściowe dzielone w pionie i 

poziomie 

• kruk, 

• kawka, 

• sójka, 

• sikora, 

• słowik, 

• gawron, 

• wrona, 

• szpak, 

• bocian, 

• jaskółki, 

3- częściowe dzielone w po przekątnej 4- częściowe dzielone po przekątnej 

• wróbel - samiec, 

• kaczka, 

• kaczor, 

• gołąb sierpówka, 

• sroka, 

• łabędź, 

• wróbel - samica, 

• gołąb siniak, 

• gil, 

• skowronek, 
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Poznajemy świat – zwierzęta (b)                                                 552,27 zł. 

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi  

kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze  

wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Stanowi pomoc w realizacji  

treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, plastycznej,  

technicznej, muzycznej i ruchowej. Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy,  

a zwłaszcza uaktywnieniu uczniów podczas zajęć. Proponowane pomoce dydaktyczne  

pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w kolejnych  

latach nauki pierwszego etapu edukacyjnego. 

 

 

 
 

 

 
Pochodzenie i produkcja żywności cz. II (b)                                   490,77 zł. 

Cukier, olej, sól  

Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno –  

wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I-III kształcenia  

zintegrowanego. 

Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami programowymi wychowania 

przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu  

edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej, technicznej. Stwarza nauczycielowi  

możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach i lekcjach szkolnych. 

Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy trzech historyjek obrazkowych, 

prezentujących tematykę pochodzenia, produkcji i zastosowania cukru, oleju i soli. Historyjki 

namalowane są na planszach formatu B2, w sposób trafiający do wyobraźni dziecka w wieku 

przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są czytelne, bogato ilustrowane i kolorowe, 

posiadają rzepy, które dają nauczycielowi możliwość przyczepiania odpowiednich napisów  

(wyrazów tematycznych) do globalnego czytania przez dzieci. Zastosowanie historyjek  

obrazkowych rozwija myślenie, procesy poznawcze i działa na wyobraźnią dziecka. 

Bardzo pomysłowym udoskonaleniem sposobu korzystania z opisanego środka dydaktycznego j 

est welurowa tabliczka, do której można przyczepiać elementy ruchome na rzepach. Całość  

pomocy dydaktycznych umieszczona jest w dużej, tekturowej teczce, funkcjonalnie służącej 

nauczycielowi do przechowywania.  

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 19 plansz, 

• 38 kart B-3, 

• 322 elementów ruchomych, 
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• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Poradnik metodyczny 

Tematy plansz: 

Część D Cukier: 

• D1 Sianie buraków, 

• D2 Zbieranie buraków, 

• D3 Droga do cukrowni, 

• D4 Cukrownia, 

• D5 Schemat produkcji cukru, 

• D6 W sklepie,  

• D7 Spożywanie wyrobów cukierniczych,  

• D8 Zastosowanie cukru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część E Olej: 

• E1 Pole z łanami 

rzepaku, lnu, słonecznika, 

soji, 

• E2 Zbieranie roślin 

oleistych i droga do 

olejarni, 

• E3 Olejarnia zewnątrz, 

• E4 W olejarni. 

• E5 W sklepie, 

• E6 Spożywanie posiłku 

(pączki), 

• E7 Zastosowanie oleju 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Część F Sól:  

• F1 Kopalnia soli 

(wypłukiwanie), 

• F2 Kopalnia soli 

kamiennej, 

• F3 W sklepie, 

• F4 Zastosowanie 

Pochodzenie i produkcja żywności cz. I (b)                                   416,97 zł. 

Mleko, pieczywo i miód  

Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno –  

wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I - III kształcenia  

zintegrowanego. Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami  

programowymi wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Stanowi  

pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej,  

technicznej. Stwarza nauczycielowi możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach 

 i lekcjach szkolnych. Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy trzech  

historyjek obrazkowych, prezentujących tematykę pochodzenia i produkcji mleka, pieczywa 

 i miodu. Historyjki namalowane są na planszach formatu B3, w sposób trafiający do  

wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są  

czytelne, bogato ilustrowane i kolorowe, posiadają rzepy, które dają nauczycielowi  

możliwość przyczepiania odpowiednich napisów (wyrazów tematycznych) do globalnego 
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czytania przez dzieci. Zastosowanie historyjek obrazkowych rozwija myślenie, procesy  

poznawcze i działa na wyobraźnię dziecka.  

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 17 plansz, 

• 34 kart B-3, 

• 319 elementów ruchomych, 

• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Poradnik metodyczny 

Tematy plansz: 

Część A Mleko: 

• A1 Krowy na pastwisku, 

• A2 W udojni, 

• A3 Droga do mleczarni, 

• A4 W mleczarni, 

• A5 W sklepie, 

• A6 Spożywanie posiłku (produkty 

mleczarskie) 

Część B Pieczywo: 

• B1 Sianie ziarna, 

• B2 Żniwa. 

• B3 W młynie, 

• B4 W piekarni, 

• B5 W sklepie, 

• B6 Spożywanie posiłku 

(pieczywo) 

Część C Miód:  

• C1 Łąka, 

• C2 Pasieka, 

• C3 Rodzaje miodu, 

• C4 W sklepie, 

• C5 Spożywanie posiłku 

(miód) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Poznajemy zwierzęta cz. I (b)                                                            453,87 zł. 

Zestaw pomocy dydaktycznych do wychowania przedszkolnego. Przygotowany zestaw 

 pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi wychowania  

przedszkolnego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze wspomaganie  

rozwoju i wczesnej edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Stanowi pomoc w realizacji 

określonych obszarów kształcenia. Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy,  

a zwłaszcza uaktywnieniu wychowanków podczas zajęć. Proponowane pomoce dydaktyczne 

pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w kolejnych 

 latach edukacji przedszkolaka.    

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 37 kart B3, 

• 31 plansze edukacyjne z zawieszką, 

• 220 elementów ruchomych w tym puzzle, 

• Każda plansza zawiera treści edukacyjne, 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Poradnik metodyczny. 
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Tematy plansz: 

1.  Rozwój żaby, 

2.  Rozwój ptaka, 

3.  Szablony zwierząt, 

4.  Symetria osiowa - motyl, 

5.  Baśń „Dziecię elfów”, 

6.  Wiejska zagroda - plansza z elementami na przylepce, 

7.  Zwierzęta hodowane przez człowieka - puzzle, 

8.  Korzyści płynące z hodowli zwierząt, 

9.  Zestaw wyrazów do globalnego czytania. 

  

 

 
 
 

 

 

 
Chrońmy nasze środowisko cz. I (b)                                                  350,55 zł. 

 

Zestaw pomocy pt. "Chrońmy nasze środowisko", część pierwsza zawiera 7 plansz, które  

można wykorzystać na lekcjach przyrody w klasach IV-VI, do wybranych treści ścieżki  

ekologicznej, na kółku przyrodniczym oraz niektóre w nauczaniu zintegrowanym. Już od  

najdawniejszych czasów niektóre gatunki roślin były chronione. Jednak dopiero w XIX  

wieku zaczęto w Europie chronić rośliny zagrożone wyginięciem, wprowadzając zakaz  

użytkowania lub niszczenia określonych gatunków występujących w stanie dzikim - tylko  

ważnych dla gospodarki człowieka, lecz także ze względów naukowych, kulturowych i z  

uwagi na funkcjonowanie całej przyrody. 

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 7 plansz, 

• 32 kart B-3. 

• 63 elementy ruchome, 

• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Poradnik metodyczny. 

Tematy plansz:  

1.  Wybrane rośliny chronione spotykane w lasach Polski, 

2.  Wybrane rośliny chronione spotykane na łąkach Polski, 

3.  Wybrane rośliny chronione obszarów górskich, 

4.  Powietrze - zanieczyszczenie, 

5.  Woda środowiskiem życia organizmów, 

6.  Lasy - bogactwo naturalne Ziemi, 

7.  Łąka - Znaczenie dla człowieka i środowiska. 
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Chrońmy nasze środowisko cz. II (b)                                                 350,55 zł. 

 

Druga część "Chrońmy nasze środowisko" jest kontynuacją części I. Zawiera 7 tablic:  

Zwierzęta chronione - ptaki, płazy, gady i ssaki - wybrane zostały tylko niektóre z pośród 

licznej grupy zwierząt chronionych, formy ochrony przyrody, gleby wykorzystanie surowców 

wtórnych, oraz co niszczy warstwę ozonową. Polska należy do krajów, których najwcześniej  

podjęto i rozwinięto akcję ochrony przyrody, we Lwowie w 1868r. Sejm Krajowy wydał akt  

prawny, pierwszy tego typu na świecie, obejmujący ochroną tatrzańskie zwierzęta - kozicę  

i świstaka.      

Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 7 plansz, 

• 32 karty B-3 

• 52 elementy ruchome, 

• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Poradnik metodyczny 

Tematy plansz: 

• Zwierzęta chronione - ptaki,  

• Zwierzęta chronione - płazy i gady,  

• Zwierzęta chronione - ssaki,  

• środowisko naturalne,  

• Gleba - środowiskiem życia,  

• Wykorzystanie surowców wtórnych,  

• Przed czym chroni warstwa ozonowa i co ją niszczy.   
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Świat przyrody cz. II  (b)                                                    418,20 zł. 

 

II część " Świata przyrody" jest kontynuacją części I - przeznaczona jest jako pomoc  

dydaktyczna do lekcji przyrody w klasach IV-VI. Przygotowane plansz posłużą  

upoglądowieniu procesu nauczania, pozwolą na samodzielną pracę ucznia oraz utrwalić 

przyswojony materiał. Ponadto będą stanowić element dekoracyjny sal lekcyjnych. 

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 8 plansz, 

• 32 karty B-3, 

• 235 elementów ruchomych, 

• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Poradnik metodyczny.  

Tematy plansz: 

1.  Rodzaje owoców, 

2.  Łańcuchy pokarmowe, 

3.  Rodzaje lasów, 

4.  Kręgowce, 

5.  Rozmieszczenie lądów i oceanów - świat roślin i zwierząt, 

6.  Ruch obiegowy Ziemi w ciągu roku, 

7.  Oświetlenie Ziemi w ciągu Roku, 

8.  Określanie współrzędnych geograficznych. 
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Bajeczne wiersze cz. I  (b)                                                   565,80 zł. 

 

Pomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego.  

Może też być wykorzystana w kształceniu zintegrowanym na poziomie klas I-III. Pomoc  

pomyślana jest tak, aby dziecko zainspirowane poezją J. Brzechwy i J. Tuwima mogło  

samodzielnie odtwarzać treść wiersza jednocześnie manipulując elementami ruchomymi.  

Ma to wpływ na rozwój mowy, myślenia, wyobraźni i pamięci dziecka oraz lepsze rozumienie  

treści utworu literackiego. Dzieci mają doskonałą okazję do określania nastroju utworów,  

odkrywania humoru, żartu i wartości moralno-społecznych w poezji dla dzieci. Utworom  

tym towarzyszą zabawne ilustracje, które uwypuklają humor postaci, sytuacji oraz cechy  

charakteru bohaterów wierszy.  

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 17 dużych plansz ilustrujące 12 wierszy, 

• 34 kart B3, 

• 103 sztuki elementów ruchomych, 

• Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do mocowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, 

• Poradnik metodyczny. 

• w pakiecie CD i MC Michała Żebrowskiego pt: "Poczytaj mi tato" 

Tematy plansz: 

1.  "Kaczka Dziwaczka" J. Brzechwy, 

2.  "Zuch" J. Brzechwy, 

3.  "Na straganie" J. Brzechwy, 

4.  "Żaba" J. Brzechwy, 

5.  "Samochwała" J. Brzechwy, 

6.  "Hipopotam" J. Brzechwy, 

7.  "Skarżypyta" J. Brzechwy, 

8.  "Leń"  J. Brzechwy, 

9.  "Słoń Trąbalski" J. Tuwima, 

10.  "Zosia Samosia" J. Tuwima, 

11.  "Okulary" J. Tuwima, 

12.  "Pan Maluśkiewicz i wieloryb" J. Tuwima. 
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Bajeczne wiersze cz. II  (b)                                                   571,95 zł. 

Pomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" cz. II  przeznaczona jest do wychowania  

przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima  

wykorzystywane są w kształceniu literackim dziecka w wieku przedszkolnym i  

wczesnoszkolnym. Pomoc dydaktyczna może być służyć rozwijaniu mowy, myślenia,  

spostrzegania, wyobraźni i pamięci dziecka. Przydaje się także do realizacji treści  

programowych zakresu edukacji humanistycznej, społeczno- moralnej i estetycznej,  

ujętych w tematy kompleksowe lub bloki tematyczne. Ilustracje z elementami ruchomymi  

stanowią atrakcyjne uzupełnienie przeżyć związanych z bezpośrednim odbiorem przez  

dziecko utworu literackiego.  

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 13 dużych plansz ilustrujące 12 wierszy, 

• 28 kart B3, 

• 103 sztuki elementów ruchomych, 

• Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do mocowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, 

• Poradnik metodyczny. 

• w pakiecie CD i MC Michała Żebrowskiego pt: "Poczytaj mi tato" 

Tematy plansz: 

1.  "Orzech" J. Brzechwy, 

2.  "Sum" J. Brzechwy, 

3.  "Stryjek" J. Brzechwy, 

4.  "Kwoka" J. Brzechwy, 

5.  "Prot i Filip" J. Brzechwy, 

6.  "Wrona i ser" J. Brzechwy, 

7.  "Siedmiomilowe buty" J. Brzechwy, 

8.  "Chrząszcz"  J. Brzechwy, 

9.  "Grzyby" J. Brzechwy, 

10.  "Dwa jeże" L. J. Kern, 

11.  "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" J. Brzechwy, 

12.  "Ptasie radio" J. Tuwima. 
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Świat przyrody cz. I  (b)                                                   535,05 zł. 

Przyrody nie można nauczać i uczyć się w oderwaniu od rzeczywistości przyrodniczej  

i nie korzystając z pomocy dydaktycznych. Istotną rolę odgrywają tutaj środki dydaktyczne  

w postaci plansz. Opracowane plansze posłużą nauczycielom jako pomoc dydaktyczna w  

prowadzeniu lekcji, a uczniom pozwolą zrozumieć złożoność przyrody ożywionej i  

nieożywionej, pobudzać wrażliwość na piękno świata przyrodniczego, kształtować postawę  

szacunku do zwierząt, roślin oraz odpowiedzialność za ich stan. Ponadto będą również  

wartościowym elementem dekoracyjnym, ponieważ walory estetyczne sal, w których  

odbywają się lekcje, odgrywają istotną rolę w procesie nauczania. 

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 13 plansz B3, 

• 190 elementów ruchomych, 

• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Poradnik metodyczny 

Tematy plansz: 

1.  Roślina nasienna, 

2.  Budowa kwiatu, 

2a.  Schemat budowy pręcika, słupka i zalążka, 

3.  Typy kwiatostanów, 

4.  Liść, 

5.  Kształt liści, 

6.  Rodzaje łodyg, 

7.  Korzeń, 

8.  System korzeniowy, 

9.  Rośliny nagosienne, 

10.  Przyroda w czasie zmian pór roku, 

11.  Strefa roślinności w jeziorze, 

12.  Schemat biegu rzeki, 

13.  Składniki przyrody. 

 
Pory roku w oknie (b)                                                    461,25 zł. 

Przedstawiamy pomoc planszową, którą można wykorzystać w przedszkolach i w klasach  

szkół podstawowych objętych nauczaniem zintegrowanym. 

Pomoc przedstawia widok z okna o każdej porze roku, który zawiera stałe elementy  

krajobrazu: drzewo (kasztanowiec), staw, wzgórze, ławkę i w oddali las. Zmienia się 

 jedynie szata roślinna, barwy, przedstawione postacie wykonują różne czynności, ubrane 

 są w inne stroje. Widoczne są różne gatunki zwierząt, zmienia się kolor nieba. Pomoc  

została opracowana w taki sposób, aby każda z plansz mogła zostać wykorzystana  

oddzielnie i dała możliwość szerokiego omówienia wielu zagadnień związanych z porami  
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roku. Plansze można także przedstawić równocześnie, porównując elementy krajobrazu, 

zwracając uwagę na występujące różnice. Mogą stanowić pomoc podczas realizacji zagadnień  

z zakresu edukacji przyrodniczej; rozumienie, jak i dlaczego przyroda przystosowuje się do 

określonej pory roku, dostrzeganie cech charakterystycznych dla danej pory roku, poznanie 

niektórych zwierząt, dobieranie odpowiedniego stroju do pogody. Stwarza okazję do  

swobodnych wypowiedzi, wzbogacania słownictwa i pogłębiania wiedzy o otaczającym  

świecie. 

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 31 kart B3, 

• 8 arkuszy B-3 z "parapetami", 

• 154 sztuki elementów ruchomych, 

• Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do mocowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, 

• Poradnik metodyczny. 

Tematy plansz: 

1. Widok z okna wiosną, 

2. Widok z okna latem, 

3. Widok z okna jesienią, 

4. Widok z okna zimą. 

 

 
Na polu, w lesie i na łące (b)                                                  269,37 zł. 

Pomoc dydaktyczna "Na polu, w lesie i na łące" przeznaczona jest do kształcenia  

zintegrowanego na poziomie klas I-III z przewagą treści o charakterze środowiskowo – 

ekologicznym. Może być też wykorzystywana w klasach zerowych. Pomoc pomyślana 

 jest tak, aby nie podawać gotowych rozwiązań a zmuszać do twórczych poszukiwań.  

Możliwość manipulacji elementami pobudza aktywność uczniów. 
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Wybrane przygody krasnala Hałabały (b)                                   301,35 zł. 

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w 

szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. Pomoc składa się z pięciu 

zestawów tematycznych, (w każdym zestawie cztery obrazy) w formie historyjek 

obrazowych, stosownie do treści zawartych w książce L. Krzemienieckiej. „Z 

przygód Krasnala Hałabały” - są to przygody krasnala wybrane z w/w pozycji, 

które są najczęściej wykorzystywane w pracy z dziećmi. 

     Tytuły kompletów: 

1. O gościach, co nie przyszli na ucztę.  

2. Jak się Krasnal Hałabała z sójkami za morze wybierał.  

3. O tym jak Krasnal Hałabała do Baby Saby na wesele poszedł i o bukiecie 

szczęścia.  

4. O wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie.  

5. O Śniadaniu w szpaczej budce.  

Do kompletu dołączone są dwa portrety krasnala: krasnal jesienno - zimowy, 

krasnal wiosenno - letni (do wykorzystania w dekoracji kącika przyrody), jak i 

portrety krasnala w formie puzzli.  

   
Sad w czterech porach (b)                                     369,00 zł. 

Prezentowana pomoc przeznaczona jest do wykorzystania w przedszkolach, a także w  

kl. I-III. Barwne ilustracje pomogą dziecku lepiej poznać sad, rozróżniać rosnące tam  

drzewa i krzewy, a także zachwycić się jego barwami w różnych porach roku. Ciekawe  

rozwiązanie plastyczne (ruchome elementy) zachęci do aktywnego i przyjemnego  

zdobywania wiedzy. 

 Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 30 kart B3 (ilustracyjne), 

• 5 plansz podkładowych z widokiem "nagich" drzew jabłoni, gruszy, śliwy, czereśni i wiśni, 

• Każda z plansz zaopatrzona jest w rzepy, co ułatwia nakładanie elementów tworzących sad  

w różnych porach roku 

• Plansze wzbogacone materiałem metodycznym w formie: 

   zadań, ćwiczeń, krzyżówek, zabaw dydaktycznych, konspektów. 
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• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką, 

• Poradnik metodyczny. 

Opracowanie metodyczne zajęć: 

1. Zwiastuny wiosny w sadzie, 

2. Sad w pełni wiosny. 

3. Sprzymierzeńcy pracy sadownika, 

4. Sad pełen owoców, 

5. Tajemnice spiżarni babuni, 

6. Uśpiony sad. 

 

 

Ortografia inaczej (b)                                      552,27 zł. 

Komplet pomocy przeznaczony dla uczniów klas I-III. Może być wykorzystywany w klasach  

starszych do ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych i w pracy wyrównawczej w zakresie  

usprawnienia kompetencji ortograficznych i nawyków bezbłędnej pisowni:  

• wyrazów zawierających ó i u,  

• wyrazów ch i h,  

• wyrazów z rz wymiennym i po spółgłoskach,  

• trudnych wyrazów, których pisownię trzeba zapamiętać.  

W płatkach 8 kwiatów słonecznika umieszczono ilustracje osób, roślin, zwierząt, zjawisk i rzeczy,  

w których nazwie tkwi trudność ortograficzna. Dziecko drogą manipulacji i ćwiczeń  

usprawniających koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, odnajduje prawidłowy podpis do 

obrazka i pokonuje 

 trudności ortograficznie, uzupełniając lukę w wyrazie literką, którą proponuje pszczółka.  

Zgromadzony w zestawie słoneczników materiał polonistyczny (wyrazowy) opracowany graficznie 

 i ortograficznie stanowi grupę słownictwa, która najczęściej występuje w czynnej mowie dziecka  

w wieku wczesnoszkolnym. 

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 8 kart B3 (ilustracyjne), 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką, 

• Poradnik metodyczny. 
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Ratujemy ziemię (b)                                                                                                                      467,40 zł. 

Środek dydaktyczny zalecany do nauczania początkowego oraz edukacji wczesnoszkolnej.  

Jest to pomoc wzbogacająca wiedzę na temat aktualnego stanu przyrody polskiej, przyczyn  

ginącej fauny i flory, przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.  

Proponowane zabawy i zajęcia z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego zachęcają do: 

poznawania zagadnień ekologicznych, obserwowania otaczającej przyrody, samodzielnej  

pracy badawczej, poznawania najbliższego środowiska. Pakiet składa się z 2 części:  

1. plansze obrazujące przyczyny zniszczeń ekologicznych naszej planety, spowodowane 

rozwojem cywilizacji i działalności człowieka,  

2. ogólne informacje wzbogacające i porządkujące podstawową wiedzę z zakresu  

edukacji ekologicznej.  

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 18 plansz formatu B3 ilustruje problemy ekologiczne takie jak: 

- zanieczyszczenie powietrza, 

- nasilający się hałas, 

- zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek i jezior, 

- zanieczyszczenie mórz i oceanów, 

- skażenie gleby, 

- degradacja i wyniszczenie zasobów leśnych. 

13 plansz B3 tworzy panoramiczny ciąg obrazów zachowań człowieka wobec przyrody. 

• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, 

• Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką, 

• Poradnik metodyczny zawierający przegląd pojęć ekologicznych i bibliografię. 
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Dobre i złe zachowanie (b)                                                                                                            264,45 zł. 

Pomoc edukacyjna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 

3 - 6 lat, składa się z 20 obrazów (format B-3 350 mm x 500 mm) o znaczeniu 

przeciwstawnym, obrazy z dobrym zachowaniem otoczone są zieloną ramką, 

obrazy z złym zachowaniem otoczone są ramką czerwoną. Pomoc opracowana jest 

na podstawie Programu wychowania przedszkolnego XXI wieku „ABC”, 

autorstwa Anny Łady - Grodzkiej. Dopuszczonego do użytku DKW-4013-1/00. 

      Tematyka tych zachowań oraz ich miejsce: 

  1. Dobre i złe zachowanie przy wejściu do przedszkola. 

  2. Dobre i złe zachowanie w szatni.  

  3. Dobre i złe zachowanie w umywalni.  

  4. Dobre i złe zachowanie w jadalni.  

  6. Dobre i złe nawyki higieniczne w sali.  

  7. Dobre i złe zachowanie w czasie zabaw w sali.  

  8. Dobre i złe zachowanie w czasie zajęć w sali.  

  9. Dobre i złe zachowanie na terenie przedszkolnym latem.  

10. Dobre i złe zachowanie na terenie przedszkolnym zimą. 
 

 

 
Podróże misiów (b)                                                                                                                        276,75 zł. 

Pomoc kierowana jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym. Wesołe, figlarne misie 

podróżujące w bajkowych pociągach pozwolą nauczycielowi  

w atrakcyjny sposób wprowadzać nowe treści, zaś dzieciom dadzą możliwość samodzielnego 

odkrywania prawideł matematycznych.  

Bogata ilość liczmanów zgromadzona na 21 planszach w postaci lokomotyw, wagonów, misiów - 

posłuży nauczycielowi do graficznego przedstawienia zagadnień matematycznych oraz ułatwi 

utrwalanie poznanych już pojęć.  

Proponowane przez nas rozwiązania dydaktyczne mogą być przez nauczycieli uzupełniane, 

modyfikowane i dostosowywane do możliwości wychowanków.  

Komplet "Podróże misiów" przeznaczony jest do pracy z dzieckiem przedszkolnym:  

- na zajęciach z całą grupą,  

- na zajęciach wyrównawczych,  

- w pracy indywidualnej,  

- w czasie zabaw dowolnych. 

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 2 plansze lokomotywy (2 jadące w lewo i 2 jadące w prawo), 

• 8 plansz wypełnia 16 różnokolorowych wagonów (z rzepami w okienkach), 

• 3 plansze zajmują "okienkowe" postacie misiów (łącznie 270 sztuk), 

• 5 plansz wypełniają podróżujące z plecakami misie (łącznie 100 sztuk), 

• 3 plansze do pocięcia na małe kartoniki z liczbami od 0 do 10 (na rzepy), 

• Poradnik metodyczny. 
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Niebezpieczne zabawy (b)                                                                                                              380,07 zł. 

Zestaw "Niebezpieczne Zabawy" przeznaczony jest do pracy z dziećmi w nauczaniu  

początkowym. Ma na celu pomóc nauczycielom i uczniom w realizacji zadań związanych  

z kształtowaniem właściwych postaw wobec własnego bezpieczeństwa.  

Pomoc zawiera 12 historyjek obrazkowych omawiających problematykę bezpieczeństwa  

dzieci.  

Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 2 duże tablice, 

• 12 kartoników z tytułami, 

• 48 obrazków (po 4 obrazki do każdej historyjki), 

• 12 kartoników ze znakami ilustrującymi niebezpieczeństwo, 

• 24 kartoniki z wyrazami do ułożenia haseł (każde hasło składa się z 2 części), 

• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, 

• Poradnik metodyczny. 

Tematy plansz: 

1.  Zabawa z obcym psem, 

2.  Na przerwie, 

3.  Zabawa zapałkami, 

4.  Na lodzie, 

5.  Na sankach, 

6.  Uwaga na leki. Ostrożnie z lekami, 

7.  Na rowerze, 

8.  Zabawa z piłką, 

9.  Prąd elektryczny, 

10.  Przy wykopie, 

11.  Kąpiel, 

12.  Zabawa stateczkiem. 
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Poznajemy zawody współczesne (b)                                                                                              387,07 zł. 

Z tytułu wynika, że zgromadzony tu materiał ma na celu przybliżyć 

przedszkolakowi i uczniowi problemy pracy współczesnego człowieka oraz wagę  

i sens tej pracy.  

Komplet składa się z 20 plansz ilustrujących: różne rodzaje zawodów, miejsca w których  

jest wykonywana dana praca oraz czynności jej towarzyszące. Pozostałych 10 arkuszy B3 

przedstawia maszyny, urządzenia, narzędzia, przybory niezbędne do produkcji czy usługi.  

Zestaw przydatny jest szczególnie w nauczaniu początkowym oraz wychowaniu przedszkolnym 

gdzie w czasie zajęć dzieci będą miały okazję zrozumieć, że każda ludzka praca jest nam 

potrzebna i że z jej efektów korzystamy niemal wszyscy w każdej sytuacji.  

W części opisowej na uwagę zasługuje charakterystyka poszczególnych grup zawodowych, 

propozycje zabaw dydaktycznych, zagadki oraz wybór literatury związanej w tematem. 

 
Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 20 kart B3 ilustrujących pracę ludzi w różnych zawodach, 

• 2 arkusze B-3 z nazwami zawodów (do wycięcia), 

• 8 arkuszy B-3 z obrazkami narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, 

• 3 arkusze B-2 - część opisowa zawiera: 

- charakterystykę poszczególnych grup zawodowych, 

- propozycje wykorzystania zestawu, 

- zagadki, 

- wybór poezji; 

• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, 

• Poradnik metodyczny. 

Głównie przedstawione zawody: 

1.  Budownictwo, 

2.  Elektryka, 

3.  Elektronika, 

4.  Telekomunikacja, 

5.  Włókiennictwo, 

6.  Rybołówstwo, 

7.  Transport i komunikacja drogowa (kierowca i mechanik samochodowy),  

8.  Oświata, 

9.  Gastronomia - kucharz i kielner,  

10.  Przemysł spożywczy - piekarz, 

11.  Handel - ekspedientka, 

12.  Usługi - fryzjer, fotograf, krawiec, listonosz. 
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Będę przedszkolakiem (b)                                                                                                             485,85 zł. 

Pomoc przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w  

szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Wybrane treści  

programowe są zgodne z rozporządzeniem MEN - z dnia 23 grudnia 2008 r. - w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w  

poszczególnych typach szkół 

W zestawie znajdują się takie tablice: 

 

1. Historyjka obrazkowa - „Jeden dzień Zosi w przedszkolu”. Pomoc zawiera 11 plansz: 

1. Przyjście Zosi do przedszkola 

2. Powitanie w szatni z nauczycielką 

3. Zabawy dowolne 

4. Rytmika 

5. Ćwiczenia gimnastyczne 

6. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

7. Mycie rąk w łazience 

8. Obiad 

9. Słuchanie bajki 

10. Odpoczynek po obiedzie 

11. Przyjście mamy 

2. Emblematy - wizytówki - na spotkania adaptacyjne organizowane w przedszkolu.  

3. Plansza Zegar - Zagospodarowanie czasu dziecka w przedszkolu. 

4. Zegar - ksero - do samodzielnego wykorzystania w grupach starszych. 

5. Krzyżówka - do wykorzystania na zebranie z rodzicami. 

6. Skojarzenia - do wykorzystania podczas zabaw dowolnych.  

7. Labirynty - podczas zabaw dowolnych a także do wstępnych obserwacji pedagogicznych.  

8. Medale - do wykorzystania podczas IV spotkania lub na uroczystość. 

9. Puzzle - podczas zabaw dowolnych.  

10. Dekalog - do wykorzystania podczas IV spotkania dla rodziców lub na zebranie.  

11. Królik - ksero dla każdego dziecka na spotkania adaptacyjne.  

12. Ankieta ewaluacyjna - do wykorzystania w badaniu programu adaptacyjnego.  

 

 

 

 

 

Mapa Polski dla najmłodszych (b)                                     195,57 zł. 
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Pomoc jest niezbędna w klasach młodszych na lekcjach środowiska społeczno –  

przyrodniczego (szczególnie klasy III), języka polskiego a także plastyki. Ta atrakcyjna, 

 estetyczna pomoc dydaktyczna bardzo wzbogaci  zajęcia w przedszkolu w klasach  

zerowych. Część opisowa zawiera historię: godła polskiego, herbów naszych miast oraz  

miast wojewódzkich, opis skarbów polskiej ziemi, fragmenty poezji na temat ojczyzny.  

Mapa przedstawia:  

- nazwy krajów z którymi graniczy Polska,  

- krainy geograficzne z ilustracjami gór, wyżyn, nizin i pojezierzy,  

- morze, największe rzeki, jeziora, kanały,  

- miasta wojewódzkie, znane i charakterystyczne obiekty architektury,  

- inne znane  i ważne historyczne miejscowości,  

- puszcze naszego kraju i tereny mocno zalesione,  

- wybrane, dziko żyjące i będące pod ochroną zwierzęta.  

Pakiet edukacyjny zawiera: 

• 1 ilustrowana mapa B1 (po rozłożeniu), 

• 2 komplety herbów 49 byłych miast wojewódzkich, 

• Plansze oprawione są w listwy metalowe, 

• Elementy ruchome zaopatrzone są w rzepy. 

Tematy plansz:  

1.  Mapa Polski, 

 

 

 

 

 

 

Gramatyka dla najmłodszych (b)                                    344,44 zł. 

Zawiera 44 tablice informacyjno - ilustracyjne formatu B-3 (na swych odwrotach zaopatrzone  

są w rzepy lub magnesy) przedstawiające wszystkie wprowadzone i wymagane przez program  

nauczania w klasach I-III części mowy, części zdania i rodzaje zdań. I tak, na czerwonych  

tablicach znalazły się wiadomości o częściach mowy takich jak:  

- rzeczownik  

- czasownik  

- przymiotnik  

- przysłówek  

- liczebnik.  

Na kolejnych 3 niebieskich tablicach przedstawione zostały dwie części zdania: podmiot i  

orzeczenie (pojęcia, którymi powinien operować nauczyciel, nie egzekwując ich od uczniów).  

Na 2 tablicach przedstawiamy przykłady zdań:  

- oznajmujących  

- pytających  

- rozkazujących  

- wykrzyknikowych.  
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Ostatnią część pomocy stanowią obrazów:  

- nad stawem  

- nad rzeką  

- pastwisko  

- zapadła noc  

- w kinie  

będących bazą do najróżniejszych ćwiczeń gramatycznych, a także ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.  

Uzupełnieniem powyższych obrazów są rozsypanki wyrazowe, znaki interpunkcyjne i pytania pomocnicze 

umieszczone na ostatnich siedmiu, przeznaczonych do pocięcia tablicach. Instrukcja  

zawiera propozycje ćwiczeń i zabaw.  

Celem pomocy jest ułatwienie przekazywania wiadomości z zakresu nauki o języku, zaznajomienie 

uczniów z podstawowymi zjawiskami językowymi, uświadomienie na miarę możliwości dzieci  

pewnych prawidłowości istniejących w dziedzinie zjawisk językowych itp...  

 

  
Przygody wróbelka Elemelka w obrazkach – jesień – zima (b)                293,97 zł. 

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6lat jak i w szkole 

 podstawowej, w nauczaniu początkowym. W każdej części jest do rozwiązania krzyżówka 

 z hasłem Elemelek bądź Wróbelek, hasła są utworzone z nazw ptaków, które występują w 

 treści opowiadań.  

W części pierwszej znajduje się po 5 kompletów, w każdym komplecie są cztery ilustracje, 

 dostosowane do treści opowiadań. Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo jak i w  

formie historyjek obrazkowych. Tytuły opowiadań, do których utworzono zestawy obrazów. 

Część I jesień- zima 

1. "Jak Wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek" 

2. "Kamizelka Elemelka" 

3. "O Wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku" 

4. "O zziębniętym Elemelku , pustym brzuchu i rondelku" 

5. "Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony" 

 

Możliwości wykorzystania teczek: 

- zarówno do pracy grupowej jak i w małych zespołach oraz pracy indywidualnej z dzieckiem, 

- obrazy można wykorzystać pojedynczo do zapoznania dzieci z różnymi ptakami, 

- obrazy można wykorzystać do poznawania różnych pór roku oraz różnych ptaków, 

- poszczególne komplety można wykorzystać jako historyjki obrazkowe, 

- poszczególne obrazy tworzą treść opowiadań podanych wyżej, 

- poszczególne komplety mogą być tematem zajęć jak i ich częścią składowe, 

- obrazy mogą być stosowane przy realizacji treści z edukacji społeczno- moralnej, przyrodniczej , w 

zakresie mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania, 

- uczą sposobów rozwiązywania krzyżówek.    
Cele ogólne zestawów: 

Poprzez wykorzystanie w/w kompletów dziecko:  

- uczy się myśleć, mówić, słuchać, rozmawiać,  

- uczy się rozumienia informacji przekazywanych w sposób werbalny, 

- potrafi opowiadać treść obrazków i historyjek obrazkowych, 

- doskonali swoją wymowę, 

- doskonali spostrzegawczość wzrokową, 

- obserwuje, eksperymentuje, odkrywa piękno przyrody w różnych porach roku, 

- odbiera piękno świata zmysłami, 

- kształtuje postawę prozdrowotną. 
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Przygody wróbelka Elemelka w obrazkach – wiosna – lato (b)                293,97 zł. 

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6 lat jak i w 

 szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.  

Część druga  

Przygody Elemelka wiosną i latem  

Poszczególne tablice przedstawiają:  

1. Jak Wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę  

2. O kwoczce w koszyku i smoczym języku  

3. Elemelek w letniej porze podróżuje aż nad morze  

4. Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele  

5. O czereśniach, o straszku, o brudasie Łukaszku  

W komplecie jest do rozwiązania krzyżówka z hasłem Wróbelek, hasło jest utworzone z nazw ptaków, 

które występują w treści opowiadań. W tej części znajduje się po 5 kompletów, w każdym komplecie są 

cztery ilustracje, dostosowane do treści opowiadań. Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo jak i w 

formie historyjek obrazkowych. 

 
Małe i duże zwierzęta leśne (b)         276,75 zł.  

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w 

szkole podstawowej w nauczaniu początkowym. Część druga - „Małe i duże 

zwierzęta leśne". W części drugiej znajdują się dwie duże plansze przedstawiające 

las i polanę ze zwierzętami oraz dziesięć ilustracji ze zwierzętami leśnymi do 

których dołączone są małe zwierzęta przypinane na rzepy np. wilk i wilczki. 

Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo jak i w całym zestawie. 

Część II 

Plansza duźa przedstawia las a w nim zwierzęta: 

1. Niedzwiedź 

2. Sarna  

3. Dzik  

4. Wilk 

5. Lis 

Plansza duźa przedstawia polanę a na niej zwierzęta: 

1. Zając  

2. Wiewiórka 

3. Jeż 

4. Kret 

5. Mysz leśna 

Poszczególne zwierzęta małe można przeliczać w zakresie 1-5 elementów, pomoc 

jest wyposażona w cyfry w wymienionym zakresie, przyczepiane na rzepy.  
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Zwierzęta domowe i leśne we własnym środowisku (b)      276,67 zł.  

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole  

podstawowej w nauczaniu początkowym. Pomoc składa się z dwóch części: część pierwsza -

„Zwierzęta domowe na wiejskim podwórku i na łące", część druga - „Małe i duże zwierzęta  

leśne". W części pierwszej znajdują się dwie duże plansze przedstawiające podwórko i łąkę  

ze zwierzętami oraz dziesięć ilustracji ze zwierzętami domowymi do których dołączone są  

małe zwierzęta przypinane na rzepy np. kaczka i kaczuszki. Ilustracje mogą być wykorzystane 

pojedynczo jak i w całym zestawie. 

Część I 

Plansza przedstawia wiejskie podwórko a na nim zwierzęta: 

1. Kaczka z kaczątkami 

2. Świnia z prosiętami 

3. Kura z kurczkami 

4. Pies z szczeniętami 

5. Kot z kociętami 

Plansza przedstawia ląkę a na niejzwierzęta: 

1. Koń ze źrebakiem 

2. Krowa z cielakiem 

3. Owca z jagnięciem 

4. Koza z koźlęciemi 

5. Królik z króliczkiem 

Poszczególne zwierzęta małe można przeliczać w zakresie 1-5 elementów, pomoc 

jest wyposażona w cyfry w wymienionym zakresie, przyczepiane na rzepy.  

 
- Wybrane przygody krasnala Hałabały cz. II (b)      264,65 zł.  

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w 

szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. Pomoc składa się z pięciu 

zestawów tematycznych, (w każdym zestawie cztery obrazy) w formie historyjek 

obrazowych, stosownie do treści zawartych w książce L. Krzemienieckiej. „Z 

przygód Krasnala Hałabały” - są to przygody krasnala wybrane z w/w pozycji, 

które są najczęściej wykorzystywane w pracy z dziećmi. 

     Tytuły kompletów: 

1. Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybrali. 

2. Jak się Krasnal z jeżami w cenzurowanie bawił.  

3. O słowiku, o gniewie i o kalinowym krzewie.  

4. O krasnalu, o leszczynie i o wieńcu z orzechów.  

Do kompletu dołączone są dwa portrety krasnala: krasnal jesienno - zimowy, 

krasnal wiosenno - letni (do wykorzystania w dekoracji kącika przyrody), jak i 

portrety krasnala w formie puzzli.  
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Historyjki zdarzeniowo - poznawcze (w)                                     270,60 zł.  

Zestaw zawiera następujące tablice: 

1. Wiosna.  

2. Lato.  

3. Jesień. 

4. Zima. 

5. Zwierzęta. 

6. Szkolny ogródek. 

7. Już przyszła jesień. 

8. Pomagamy w domu. 

9. Co robi nasza mama? 

10. Myj ręce! 
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  W ofercie przedstawione są tylko przykłady  

pomocy dydaktycznych.  
Oferta na inne pomoce w następnych plikach. 

Nasza oferta jest o wiele szersza.  
Zapraszamy także na naszą stronę: 

www.bismw.com.pl 
 

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 czerwca 2022 r.  

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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