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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 
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                     Z A B A W K I                             

 

 

   
   

ZABAWKI:  
 

Zabawki manipulacyjne, zręcznościowe, rehabilitacyjne, drewniane (j): 

 - 4 Motylki. Układanka warstwowa     40,15 zł. 

Zestaw zawiera 4 motylki, które należy układać względem rozmiaru, zaczynając  

od najmniejszego. Dodatkowo każda warstwa, czyli jeden motylek, podzielona jest na 3 części. 

Układanka pomaga w nauce rozpoznawania kształtów, kolorów, wielkości. 

 - 4 Pory roku – puzzle warstwowe      57,20, zł. 

 - 4 Ślimaczki. Układanka warstwowa     40,15 zł. 

 - Balansujący delfin          81,30 zł. 

Celem gry jest ułożenie na brzuch delfina wszystkich pierścieni  tak zręcznie, 

aby nie stracił on równowagi i nie spadły z niego żadne pierścienie wcześniej już ułożone. 

Gra doskonale rozwija zręczność palców, a także taktyczne myślenie. 

 - Balansujący księżyc         90,40 zł. 

 - But do nauki sznurowania            9,80 zł./1szt. 

Kolorowy bucik do nauki wiązania sznurowadeł sprawi, że dziecko bardzo szybko posiądzie  

tę umiejętność i to podczas zabawy.  

W czasie zabawy w przewlekanie dziecko rozwija motorykę paluszków, precyzję i zręczność. 

But przeznaczony jest dla dzieci od 5 lat. 

But wykonany jest ze sztywnej tektury o grubości 2 mm. 

Kolor buta dobierany jest losowo. 

 
 

 

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 3 z 24 

 

 

 

 - Cyfry z obrazkami-puzzle 3 elementowe     64,79 zł. 

 - Ciuciubabka          29,15 zł. 
Fascynująca gra i zabawa jednocześnie - w pięciu wariantach. "Ciuciubabka" to 

wspaniała zabawa dla młodszych i starszych dzieci. Nawet dorośli znajdą dla siebie 

odpowiedni wariant. Głównym zadaniem w grze i zabawie jest rozpoznanie przedmiotu 

po kształcie - przez dotyk - nie patrząc na niego. Okazuje się, że nie jest to takie łatwe. 

 - Drewniany labirynt          13,75 zł. 

Klasyczna gra zręcznościowa polegająca na takim przeprowadzeniu kulki przez labirynt,  

aby nie wpadła ona do żadnego otworu. 

 - Dzieci świata – zabawka zręcznościowa        16,50 zł. 

Bardzo ładnie wykonana, prosta zabaweczka dla dzieci. 

Zrobiona z drewna, plastikowej szybki i 5 kuleczek. Zabawa polega na umieszczeniu  

wszystkich kuleczek w zagłębieniach małej planszy. 

Zabawka doskonaląca koordynację wzrokowo-ruchową dziecka. 

Dostępnych jest 6 wzorów,  przedstawiających dzieci żonglujące piłeczkami. 

Wysyłamy losowo, bądź prosimy pytać o dostępność wzoru. 

 - Drewniana książeczka malucha          15,95 zł. 

Drewniana książeczka składająca się z 4 kart, na których widnieje 8 uroczych obrazków. 

Książeczki są wykonane w 3 wersjach (wysyłamy losowo): 

Kaczka - różne zwierzątka 

Jabłonka - farma i zabawki 

Samolot - zabawki i zwierzątka 

Obrazki wykonane są metodą termodruku (technika nadruku polegająca na termicznym  

wgrzaniu w materiał wcześniej przygotowanego rysunku). 

Karty połączone są gumką wykończoną drewnianym koralikiem. 
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 -Duża pętla motoryczna            63,25 zł. 

Duża, precyzyjnie wykonana przesuwanka wspaniale rozwijająca koordynację ruchową  

i wyobraźnię dziecka. Doskonała do ćwiczenia zręczności paluszków i przygotowania rączki  

dziecka do trudnej nauki pisania. 

Na trzech metalowych kolorowych prętach (czerwony, niebieski, żółty) znajdują się drewniane  

koraliki, którymi dziecko może przesuwać w dowolny sposób, ćwicząc przy tym precyzję ruchów  

palców i dłoni. Na pętlach łącznie znajduje się 19 drewnianych klocków i koralików. 

Uczy logicznego myślenia i cierpliwości a także różnorodnych kolorów i kształtów.  

Wymiary: 21,8 x 12 x 18 cm. 

 - Granie w nawlekanie            36,20 zł. 

 - Gąsienica              17,05 zł. 
Prześliczna drewniana gąsienica zbudowana z kolorowych kulistych segmentów, z których  

można tworzyć różne figury i układy. 

Kulki nawleczone są na grubą gumkę, która umożliwia ich dowolne obracanie i wykręcanie. 

Zabawka doskonale nadaje się do ćwiczenia zręczności paluszków dziecka, a także jest idealna  

do zabrania w podróż. 

Wysyłamy losowo, bądź prosimy pytać o dostępność koloru. 

  - Kolorowy kulodrom           94,60 zł. 

Drewniana gra edukacyjna ćwicząca zręczność, koncentrację oraz logiczne myślenie. 

Zabawka kształtuje wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy planowanie, pokazuje zależności  

przyczynowo-skutkowe. 

Dziecko poprzez grę rozwija zdolności manualne oraz koordynację wzrokowo - ruchową. 

Przy zabawie z kulodromem zadaniem dziecka będzie sprowadzić kulki w dół kolorowej konstrukcji. 

Zabawie będą towarzyszyły różnego rodzaju ciekawe odgłosy.  

 - Kubeczki sensoryczne – memo        101,20 zł. 

Kubeczki dotykowe wykonane są z drewna. 

Każdy kubeczek ma wewnątrz inną fakturę odpowiadającą takiej samej  fakturze na podstawie. 

Wspaniała zabawka rozwijająca zdolności poznawcze dziecka poprzez dotyk. 

Średnica kubeczka - 4 cm. 
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 - Klucz i się ucz            27,40 zł. 

 - Kręgle – Rodzina Myszek           80,20 zł. 

Podręczny zestaw kolorowych kręgli - mysiej rodzinki. Sześć wesołych myszek czeka, aż  

"mały kręglarz" je przewróci. Do dyspozycji ma 3 kule. 

Zabawka ćwiczy refleks i celność dziecka, sprawność rąk i koordynację ruchów. 

Wszystkie elementy wykonane są z drewna i pomalowane w pełni bezpiecznymi farbami  

na bazie wody.  

Ze względu na małe rozmiary kręgle można zabrać ze sobą w podróż. Można nimi grać  

zarówno na stole, jak i podłodze. 

Zestaw zawiera: 

6 kręgli - myszek (wys. 8 cm) 

3 kule do zbijania (śr. 4,5 cm) 

instrukcję gry 

 - Kosteczki              8,80 zł. 
Drewniana układanka - wąż skłądający się z 12 kosteczek, z którego można tworzyć różne 

figury i kształty. 

Wymiar jednej kosteczki - 1,3 x 1,3 cm 

Kostki są nawleczone na gumkę. 

Zabawka doskonała ndo ćwiczenia zręczności paluszków dziecka, a także idealna do 

zabrania w podróż. 

 - Klocki korbo piesek zestaw 18 el.          19,70 zł. 
Zestaw 18 elementów z których można wykonać ponad 20 różnych konstrukcji ruchomych  

i stałych. Dzięki zabawie z Korbo dzieci ćwiczą precyzję ruchu, mogą wykonywać ćwiczenia  

oddechowe np. wiatraczek oraz tworzyć konstrukcje, tak aby wszystkie elementy kół zębatych  

się ruszały. Pudełko zawiera instrukcję i przykłady 20 różnych konstrukcji. 

- Klocki korbo zestaw 90 el.                      98,90 zł. 

Korbo to kreatywny i edukacyjny zestaw klocków o różnorodnych elementach, które  

umożliwiają tworzenie ruszających się  konstrukcji. 
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Głównym budulcem jest klocek - koło zębate, które najmłodsze nawet dziecko może  

wprawić w ruch. W prostej zabawie w procesie poznawczym: Buduj, Zakręć i Obserwuj,  

klocki Korbo w sposób zabawowy i doświadczalny pozwalają dzieciom zrozumieć zastosowanie  

kół zębatych w mechanice. Dzieci w zależności od wieku i swoich umiejętności tworzą konstrukcje  

pionowe i poziome na podstawach i bez nich. Używając specjalnych łączników: walców i krzyżaków  

z 3 bolcami tworzą ruszające się konstrukcje przestrzenne. Łatwość łączenia i wyjmowania elementów 

oraz lekkie płynne poruszanie kół stwarza komfortową zabawę każdemu dziecku. 

Korbo 90 stanowi podstawowy zestaw klocków z taką ilością różnorodnych elementów, aby  

jedno dziecko mogło zbudować proste i ciekawe konstrukcje przedstawione między innymi  

na powyższych zdjęciach. 

Korbo 90 to zestaw nawet dla dziecka w wieku 3+, które w swojej fazie rozwoju nie buduje  

ale ćwiczy chwytanie elementów i nakładanie jednego na drugi (koła są duże).  

Atrakcją dla takiego malucha są kolorowe kręcące się koła. 

4 - 5 latek w etapie rozwoju i chęci budowania wież tworzy z zestawem Korbo wysokie ruchome  

budowle. 

5 - 6 latek w sposób przemyślany wykorzystuje swoją wyobraźnię, planuje tak, aby jego cała  

konstrukcja prawidłowo się ruszała. 

 - Moja farma-puzzle przesuwane           42,35 zł. 
Zestaw zawiera 9 dużych, kolorowych elementów do przesuwania na grubej drewnianej 

tablicy (1,5 cm). Poszczególne części należy dopasować do siebie tak, aby otrzymać 

właściwy obrazek przedstawiający życie na farmie. Puzzle należy przesuwać w rowkach 

umieszczonych na podstawie. 

 - Nawlekaj, nie czekaj            39,60 zł. 
„Nawlekaj, nie czekaj” to doskonała gra dla dzieci młodszych, starszych i dorosłych.  

W trakcie gry odkryj kartę. Wpatrując się w nią przez kilka sekund, staraj się zapamiętać 

kolejność kolorów. Po sygnale nawlekaj na linkę jak najszybciej kolorowe kule – zgodnie  

z układem odczytanym z karty. 

 - Nauka cyferek układanka wtykowa          47,30 zł. 

 - Nawlekaj, nie czekaj mini            28,60 zł. 

 - Optyczny bączek               5,40 zł. 
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 - Pamięć 3D MAXI - gra ćwicząca pamięć, spostrzegawczość  

  i wyobraźnię przestrzenną            36,30 zł. 

"Pamięć 3D" i "Pamięć 3D - kolor", to dwie gry w których gracze muszą wytężyć swą pamięć,  

dzięki której będą mogli odtworzyć przestrzenny układ wykorzystanych w grze kostek i wybrać 

odpowiedni zestaw kolorów. Obie gry to znakomity trening pamięci i wyobraźni przestrzennej.  

Do trzeciej gry "Pamięć 3D - wieża" wykorzystuje się jedynie kolorowe kostki. Zadanie w niej  

polega na tym, by każdy gracz w swojej kolejce dostawiał jedną kostkę na wierzch ułożonej  

poprzednio. W ten sposób powstaje wieża. Ten gracz, który spowoduje zawalenie się wieży  

przez dostawienie swojej kostki, przegrywa. Gra jest bardzo prosta, ale za to bardzo ekscytująca  

i wyzwala  

wśród uczestników wiele emocji.   

Pudełko zawiera: 

plansza do gry 

25 kolorowych kostek 

55 kart wzorów 

klepsydra 

100 żetonów 

instrukcja  

 - Pamięć dźwiękowa             48,30 zł. 
Celem gry jest nauka uważnego słuchania, koncentrowania się na sygnałach dźwiękowych 

oraz ich identyfikowanie i różnicowanie. Uczy również zapamiętywania i szybkiego 

kojarzenia dźwięków. Rozwija pamięć słuchową, wrażliwość słuchową i koordynację 

słuchowo-wzrokowo-ruchową. 

 - Przeplatanki dla chłopców           15,30 zł. 

Przewlekanie kolorowych sznurków przez dziurki to świetny trening zręczności, precyzji  

i cierpliwości. "Przeplatanki" to dobry wstęp do nauki wiązania butów oraz kokardek. 

Zawartość:  

 tabliczki z otworami,  

 sznurki 4 sztuki,  

 instrukcja. 
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- Przeplatanki – zestaw do kreatywnej zabawy         35,10 zł. 

Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność manualną najmłodszych. Dzieci mogą  

swobodnie łączyć ze sobą poszczególne elementy zestawu bądź ubarwiać pojedyńcze przez  

przewlekanie i przeplatanie kolorowych sznurowadeł.  

Zestaw składa się z 23 elementów do przeplatania i 5 sznurowadeł. 

 - Przeplatanki pojazdy – zestaw do kreatywnej zabawy        42,80 zł. 

Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność manualną najmłodszych. Dzieci mogą  

swobodnie łączyć ze sobą poszczególne elementy zestawu bądź ubarwiać pojedyńcze przez  

przewlekanie i przeplatanie kolorowych sznurowadeł.  

Zestaw składa się z 28 elementów do przeplatania i 5 sznurowad 

 - Pszczółki zręcznościowe            76,45 zł. 

Świetna gra zręcznościowa dla dzieci, ładnie wykonana z drewna bukowego. Zadaniem  

gracza jest trafianie pszczołami danego koloru do otworów w tarczy za pomocą wyrzutni. 

W skład gry wchodzą: 

 plansza o wym. 20 x 20 cm,  

 16 pszczółek, 

 4 skocznie. 

 - Puzzle - dłonie do nauki liczenia           34,40 zł. 

 - Puzzle – stopy do nauki liczenia           38,40 zł. 

Bardzo ładnie wykonane kolorowe stopy na drewnianej podstawce.  

Każda ze stóp ma 23 cm długości i 8 wyciąganych elementów. 

 - Puzzle  magnetyczne            28,60 zł. 
Puzzle magnetyczna - farma - to zabawka, która składa się z kolorowej planszy, 8 kart  

wzorów i 24 elementów z warstwą magnetyczną na odwrocie. Elementy z warstwą magnetyczną  

to obrazki związane tematycznie z wiejską zagrodą - postać gospodarza i gospodyni, koń, pies,  

kogut itp. Zabawa polega na układaniu na planszy z tłem poszczególnych obrazków tak, by  
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tworzyły za każdym razem inna wymyśloną scenkę. 

Idealna pomoc do nauki stosunków przestrzennych: obok, nad, pod, z prawej strony, z lewej  

strony, za, przed, po środku, itp.  

Zawartość pudełka:  

- 24 puzzle magnetyczne,  

- tablica magnetyczna,  

- 8 kart,  

- instrukcja. 

 - Peru – mała kolejka na magnesy           38,40 zł. 
Śliczna drewniana kolejka składająca się z lokomotywy i trzech wagoników połączonych  

ze sobą za pomocą magnesów.  

Kolorowa zabawka, która umożliwia kreatywną zabawę a nie wymaga dużo miejsca. 

Wymiary: 

długość kolejki - 25 cm 

wysokość wagoników - ok. 5,5 cm 

szerokość wagoników - 4,2 cm 

 - Piramida w sześcianie            24,47 zł. 

Gra logiczna w postaci transparentnego sześcianu. 

Wewnątrz sześcianu znajdują się metalowe kulki, które umieszczone zostały na 4  

niezależnych poziomach (12 kulek najniżej, na drugim "piętrze" - 8, na trzecim - 4,  

a na najwyższym - 1 kulka). Podstawa każdego z poziomów posiada tyle samo wyżłobień  

ile znajduje się tam kulek.  

Zadaniem gracza jest umieszczenie kulek wewnątrz wgłębień, oczywiście na każdym poziomie 

jednocześnie. Po wykonaniu zadania kulki utworzą kształt przypominający wewnętrzną piramidę.  

Zabawka, która szalenie wciąga, rozwija wyobraźnię przestrzenną i zręczność 

  - Pingwinek do ćwiczenia dłoni           11,55 zł. 

Urocza gumowa zabawka z delikatnymi wypustkami do ćwiczenia dłoni.  

Miękkie wypustki znakomicie pobudzają receptory czuciowe dziecka. Naciśnięta zabawka  

wybrzusza się na wszystkie strony. 

 - Piłka rehabilitacyjna z kolcami           17,60 zł. 

  - Rozciągliwa małpka antystresowa            3,85 zł. 
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Wykonana z gumy niezwykle rozciągliwa małpka pomagająca rozładować napięcie  

wywołane stresem. Idealna również do usprawniania motoryki dłoni. 

Rozciąga się w każdym kierunku. Połyskuje metalicznie i wraca do swojego pierwotnego  

kształtu, bez względu na to jak mocno się ją ugniata, ściska i rozciąga . 

Do wyboru są małpki w czterech kolorach i kształtach.  

Długość małpki - ok. 7 cm. 

  - Rozciągliwy ludzik antystresowy             2,20 zł. 

 

  - Rozciągliwe żabki antystresowe- 4 szt.          11,55 zł. 

 - Raketofix – gra ćwicząca mowę           75,90 zł. 

Gra stworzona przez logopedów, ćwicząca mowę, pamięć i motorykę – Wybierz się  

w kosmiczną podróż kolorową rakietą. Odwiedź planety Mobilix, Chaotix i Animalix.  

Ich mieszkańcy bardzo się od siebie różnią: jedni są naprawdę ruchliwi, drudzy - roztargnieni,  

a trzeci znają język zwierząt. Pomóż im rozwiązać różnorodne zabawne zadania.  

Raketofix ćwiczy również inne kluczowe dla rozwoju dziecka umiejętności, np. sprawność  

ruchową, odbieranie bodźców i ogólną zdolność myślenia. 

Zawartość pudełka: 

102 karty  

7 jokerów  

3 planety  

2 rakeity  

klepsydra  

kostka  

gwiezdny bloczek  

- Skojarzenia –puzzle podwójne           38,40 zł. 

Drewniane puzzle wtykowe z podwójnymi obrazkami. 

Po wyciągnięciu każdego elementu, ukazuje się pod nim ukryty obrazek. 

Do puzzli przyklejone są drewniane uchwyty, dopasowane kształtem i wielkością do rączki dziecka. 

 - Sortownik motyl             70,40 zł. 

Drewniana zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 4 lat. 

Zestaw składa się tabliczki i 18 kart (wzorników). 

Dziecko ma za zadanie ułożyć kulki na tabliczce wg podanego wzoru na  

wybranej karcie. 
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 - Sortownik niebieski            87,90 zł. 

Drewniana zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 4 lat. 

Zestaw składa się podstawy, tabliczki i 18 kart (wzorników). 

Dziecko ma za zadanie ułożyć figury na tabliczce wg podanego wzoru na wybranej karcie. 

Zabawka jest doskonałą pomocą w rozwijaniu zdolności manualnych dziecka, jak i umiejętności 

logicznego myślenia. 

 - Zwierzątka – puzzle 3D                 9,80 zł. 
W każdym zestawie znajdują się 3 przestrzenne zwierzątka do samodzielnego złożenia. 

Elementy puzzli wykonane są ze sztywnych i trwałych materiałów o żywych kolorach. 

Do wyboru są 3 zestawy tematyczne: 

zwierzęta wiejskie (krowa, kaczka, koń), 

zwierzęta leśne (lis, niedźwiedź, jeż), 

zwierzęta afrykańskie (lew, hipopotam, żyrafa). 

  - Złap kulkę – zabawka zręcznościowa          14,85 zł. 
Drewniana zabawka zręcznościowa polegająca na takim manewrowaniu ręką, by kulka 

znajdująca się na końcu sznurka wpadła do lejka. 

Zabawka występuje w 3 wariantach kolorystycznych, z różnymi wizerunkami na kulkach  

(biedronka, żabka lub pszczółka). Lejek udekorowany jest filcowymi płatkami kwiatów  

(biedronka i pszczółka) lub nenufarowym liściem (żabka). 

Świetna pomoc do ćwiczeń koordynacji oko-ręka oraz koncentracji. 

- Zwierzęta domowe dla najmłodszych          22,00 zł. 
Tablica z 7 grubymi elementami wtykowymi.  

 - Zwierzątka domowe – układanka wtykowa         35,20 zł. 
Tablica z 10 wyciąganymi elementami (pinezki). 

 - Zamek rycerski - puzzle 96 el.           39,05 zł. 

Bardzo ładnie wykonane puzzle wykonane ze sklejki na podstawce.  

Całość tworzy 96 elementów - pokazuje zamek rycerski i jego mieszkańców. 

Znakomita pomoc do rozwoju słownictwa i umiejętności opowiadania. 
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Zabawki kreatywne: 

 - Bańki mydlane z dinozaurem             3,30 zł. 

 - Drewniane pastylki            13,50 zł. 

Drewniane pastylki używane na zajęciach plastycznych.  

Dziecko  tworząc pracę przy pomocy pastylek rozwija swoją wyobraźnię i zdolności 

manualne. 

  - Farby sensoryczne 6 kolorów i faktur        217,80 zł. 

Zestaw farb rozwijających umiejętności plastyczne i małą motorykę oraz wyczulających  

zmysł dotyku. Każdy z 6 kolorów (biały, żółty, czewony, niebieski, zielony i czarny) ma inną  

fakturę - od gładkich do bardzo chropowatych. 

Używając farb sensorycznych dziecko może nie tylko zobaczyć kolor, ale i go poczuć.  

Dlatego też polecane są w terapii, szczególnie w pracy z dziećmi niewidomymi lub słabowidzącymi. 

W zestawie 6 farb x 500 ml. 

 - Inteligentna szara masa            27,39 zł. 

Mieszanina plastiku i gumy sprawia, że z tym inteligentnym "ciastem" można zrobić wszystko: 

rozciągać jak gumę do żucia, 

formować i lepić jak plastelinę, 

łamać jak czerstwy chleb, 

urywać jak nitkę, 

odbijać jak piłeczkę kauczukową. 

Zabawa i relaks zapewnione na wiele godzin. 

 - Klocki WEDGITS - Junior Tote         145,52 zł. 

Wedgits to zestaw luźno składających się klocków z tworzywa sztucznego, umożliwiających 

konstruowanie przestrzennych budowli w powiązaniu z kolorami i nieograniczoną możliwością  

modeli. Klocki WEDGiTS mogą być zagnieżdżone, wciskane, układane zarówno w poziomie  

jak i w pionie tworząc setki wzorów. 

Wedgits pobudza do formylowania złożonych myśli, podejmowania prób i konstruowania.  
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Pobudzając wyobraźnię i kreatywność zapewniają wiele godzin twórczej zabawy.  

Dodatkowo dzięki kartom dostępnym do wybranych zestawów WEDGiTS umożliwiają uczenie  

się przez zabawę.  

Udoskonalają orientację przestrzenną, spostrzegawczość, zręczność i wyobraźnię geometryczną, 

oferuje nieskończone możliwości konstrukcyjne, 100% kompatybilność z innymi wzorami Wedgits. 

Zestaw zawiera: 

20 klocków różnej wielkości, w kolorach: białym, żółtym, zielonym, czerwonym i niebieskim, 

komplet kart z wzorami do układania 

2 ćwiczeniówki w języku angielskim (suchościeralne) wraz z kompletem pisaków, 

praktyczne opakowanie. 

 - Kreda trójwymiarowa 3 D z okularami          31,90 zł. 

Kreda 3D to innowacyjne narzędzie do tworzenia obrazków na chodniku w  

przestrzennej technice 3D. Dzięki dołączonym do zestawu okularom, obejrzysz swoje rysunki w 

przełomowych efektach trójwymiarowych. 

Zawartość pudełka: 

1) kreda 3D - 5 szt (10 kolorów) 

2) 1 para okularów  

 - Kredki do malowania tkanin           11,55 zł. 

 - Liniał z szablonami              3,85 zł. 

Plastikowy liniał z 4 geometrycznymi szablonami, przy jego pomocy dziecko  

może rysować figury o różnych kształtach.  

- Mój własny ogródek puzzle 3D           24,75 zł. 

 

 - Mozaika gospodarstwo            42,35 zł. 

Zestaw mozaikowych  klocków ułożonych na drewnianej podstawie. 
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 - Mozaika i klocki – Baśnie 1001 nocy          84,15 zł. 

Zestaw niezwykle kolorowych i pięknie wykonanych mozaikowych klocków ułożonych na grubej 

drewnianej podstawie. 

Z 42 elementów (w całości pomalowanych) można układać płasko na podłożu fantazyjne obrazki  

lub budować w przestrzeni pełen przepychu pałac sułtana rodem z Baśni 1001 Nocy . 

- Ogródek - puzzle 3D do samodzielnego  

          pokolorowania i złożenia            32,45 zł. 

Atrakcyjne drewniane puzzle, które dziecko może samodzielnie pokolorować, a następnie złożyć. 

Puzzle te łączą w sobie elementy zabawy i nauki. Podczas gry dziecko uczy się kojarzyć  

i łączyć elementy z którymi spotyka się w życiu codziennym. Układanka uczy zapamiętywania  

oraz nazywania i rozpoznawania przyrody i środowiska. Uczy właściwej aranżacji przestrzeni  

oraz rozwija wyobraźnię i zdolności manualne. 

W zestawie znajdują się 22 elementy do złożenia ślicznego trójwymiarowego ogródka o wymiarach  

20 x 20 x 12 cm. 

- Pomysłowy konstruktor              9,35 zł. 

Zestaw kolorowych, plastikowych klocków w kształcie gwiazdek, z których można zbudować  

dowolną figurę, postać czy też budowlę. 

Średnica jednej gwiazdki - 2,5 cm 

 - Przybijanka              80,30 zł. 

Zabawka znana i bardzo lubiana przez dzieci, rozwijająca zdolności manualne, wyobraźnię  

i koordynację wzrokowo-ruchową. 

W skład zestawu wchodzi: 

 tablica korkowa 

 młoteczek 

 drewniane kolorowe figury geomatryczne 

 pineski 

 - Składane samolociki – orgiami            31.90 zł. 
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Zestaw do samodzielnego wykonania papierowych samolotów.  

W skład zestawu wchodzi: 

16 karteczek, z których można złożyć różnokolorowe samolociki, naklejki do oznakowania  

samolotów, dwie tekturowe podstawki do złożenia, na których można ustawić samolociki,  

obrazkowa instrukcja. 

Zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 6 lat, ale przy pomocy dorosłych poradzą sobie z nim już 4-latki. 

 - Torba bawełniana Farma do samodzielnego pomalowania       12,10 zł. 

 - Torebeczka do samodzielnego pomalowania         11,55 zł. 
 

 - Papierowe zabawy (4+).  

  Kolekcja indywidualnego rozwoju          24,09 zł. 

Wszystkie zamieszczone w publikacji projekty są autorstwa Doroty Dziamskiej, a wykonuje  

się je techniką origami płaskie z koła. W wykonaniu pomagają instrukcje obrazkowe, elementy  

gotowe do wypchnięcia (kółka) oraz zdjęcia gotowych projektów. Na pewno nikt się nie pogubi,  

a wszyscy będą się cieszyć osiągniętym efektem. 

 - Papierowe zabawy (5+).  

  Kolekcja indywidualnego rozwoju          24,10 zł. 

 - W co się bawić. Kolorowe kredki.  

  Co zmalować kredkami i ołówkami          21,90 zł. 

 - Papier, nożyczki, klej             24,75 zł 

Dzieci uwielbiają zabawy z papierem, a szczególnie wtedy, gdy tworzą coś interesującego.  

W książce zaprezentowano 19 pomysłów, które pozwolą rozwinąć zdolności manualne i kreatywne  

u dziecka, a także dostarczą dużo dobrej zabawy. 
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  - Magia papieru            18,60 zł. 
Nie wyrzucaj papierowych odpadków – kolorowych czasopism, tekturowych opakowań... 

Posłużą jako świetny materiał do wielu ciekawych prac – wyklejanek, wycinanek, 

wydzieranek...  

Wesołe zabawy i łamigłówki... Będziesz sypał pomysłami jak z rękawa,  

a wszystko to przy użyciu papieru – jednego z najłatwiej dostępnych materiałów! 

 - Pomysły na zabawy w przedszkolu                        38,40 zł. 

W plastelinowym świecie dzieci nie muszą uczyć się alfabetu na pamięć. W zapamiętaniu 

literek pomogą im kolorowe przedmioty, postacie i zwierzątka z plasteliny. Lepiąc 

poszczególne zabawki, których nazwy zaczynają się na kolejne litery alfabetu, nie tylko 

świetnie bawimy się z dzieckiem, ale także uczymy je. W myśl zasady "bawiąc, uczyć" 

możesz ulepić ze swoją pociechą delfina, gąskę, hipopotama, zajączka; rzeczy, z którymi 

dziecko styka się na co dzień - czajnik, cebulę, dom, a także baśniowe postaci jak elfy i yeti. 

 

ZABAWKI (k): 
  

Zabawki dydaktyczne: 

 - Kolorowe pojazdy – 72 liczmany           69,00 zł. 
Wyjątkowe liczmany zaprojektowane dla dzieci - w tym zestawie różne pojazdy: lokomotywa,  

samolot, bus, samochód osobowy, żaglówka, ciężarówka. Wyróżniają się żywymi, modnymi 

 kolorami, intrygującymi kształtami. Wykonane z elastycznego tworzywa figurki łatwo można  

utrzymać w czystości, gdyż można je myć wodą. Zawartość: 72 sztuki - różne pojazdy, pojemnik.  

 - Kolorowe koła – ułamki 10 kół (59 elementów)         29,00 zł. 

Kolorowe koła podzielone na części ułamkowe 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/20.  

W komplecie również niepodzielone koło, które obrazuje całość - łącznie 59 elementów  

z kolorowego tworzywa - śr. 10 cm, grub. 2 mm 

 - Liczbowe samochody – liczę do 10 w mig       229,00 zł. 

Pojazdy te nie tylko mają kółka, ale również pełnią rolę matematycznych przewodników.  

Każde auto ma swój numer wyrażony liczbą i słownie (po angielsku) na karoserii, a to oznacza,  

że dokładnie taka ilość pasażerów może się w nim zmieścić. Autokorekta w formie zgłębień  

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 17 z 24 

 

 

 

zapobiega przeciążeniu pojazdów. W czasie interesującej zabawy uczniowie uczą się przeliczać,  

kojarzyć konkret z symbolicznym zapisem, szeregować w kolejności rosnącej lub malejącej.  

Sami pasażerowie to wdzięczne liczmany do niezależnych ćwiczeń w liczeniu, dodawaniu  

i odejmowaniu. Auta różnią się długością, co można wykorzystać do porównań i mierzenia długości. 

Zawartość:  

 10 pojazdów na kółkach (numer "10" o dł. 21 cm),  

 60 pasażerów,  

 wszystkie elementy z mocnego tworzywa,  

 instrukcja. 

 - Świat wyobraźni – Na lotnisku           85,00 zł. 

Prawdziwa gratka dla miłośników podniebnych podróży. Samolot kołuje na płycie lotniska,  

kapitan i steward przygotowują się na przyjęcie pasażerów. Podjeżdża samochód bagażowy  

z walizkami. Teraz nasi pasażerowie mogą zająć swoje miejsca. Zawartość: samolot z ruchomymi 

skrzydłami (wym. 25 x 11 x 11 cm) - samochód z przyczepą bagażową - 5 figurek - 4 walizki  

Seria "Świat wyobraźni" to piękne i funkcjonalne zabawki wykonane z twardego drewna,  

lakierowanego bezpiecznymi farbami. Tradycyjna forma, klasycznie proste wzornictwo prowadzą  

dziecko w świat zabawy pełnej wyobraźni. To dziecko kreuje tu rzeczywistość, to dziecko tworzy  

własne światy, zabawka nie wydaje dźwięków, zabawka nie przytłacza krzykliwymi kolorami,  

zabawka pobudza dziecięcą fantazję.  

  solidne drewno, mocna konstrukcja 

  klasyczna estetyka 

  nieograniczony świat wyobraźni 

  naturalna i bezpieczna zabawka 

 - Wielkie figurki - dinozaury          109,00 zł. 
Duże figurki wyróżnia dbałość o detale. Idealne do dziecięcych zabaw tematycznych 

pełnych fantazji i sytuacji z życia codziennego. Figurki wykonane są z mocnego, 

bezpiecznego tworzywa dla dzieci. 

 - Wielkie figurki - zwierzęta domowe        109,00 zł. 

 - Wielkie figurki - zwierzęta egzotyczne        109,00 zł. 
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 - Wielkie figurki - zwierzęta gospodarskie       109,00 zł. 

 - Wielkie figurki - zwierzęta leśne         109,00 zł. 

 - Wielkie figurki - zwierzęta oceanów        109,00 zł. 

- Znaki drogowe - Memory                   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.  

 

Zabawa w dom: 

 - Drewniana deska do prasowania         316,00 zł. 
Wspaniała deska do prasowania do zabaw w role w kąciku domowym przedszkola lub pokoju 

dziecięcego. Niczym nie przypomina krzykliwych plastikowych produktów w jaskrawych 

barwach. Pozwala to na estetyczne zaaranżowanie w każdej przestrzeni. 

Składana deska wykonana jest z solidnego drewna, lakierowanego na kolor naturalny. 

Wysokość blatu do prasowania można ustawić na trzech wysokościach od 53 do 62 cm. 

 - Drewniana kasa z terminalem       249,00 zł. 

Wytrzymała kasa z ruchomymi przyciskami i wysuwaną szufladą na pieniądze. Zgodnie  

z duchem naszych czasów kasie towarzyszy bezprzewodowy terminal do obsługi kart  

kredytowych.  

Terminal dzieci mogą wykorzystać do zabawy w restaurację, w której kartą płaci się kelnerowi  

przy stoliku. Zabawki wykonane z mocnej sklejki z przeznaczeniem do intensywnego użytku. 

Wymiar kasy 24 x 24 x 13 cm. 
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 - Drewniane żelazko             41,00 zł. 
Estetyczne żelazko stanowi doskonałe uzupełnienie naszej deski do prasowania. 

 

  - Lalka azjatycka - 40 cm z włosami - chłopiec      112,00 zł. 
Najwyższej jakości duże lalki wykonane z przyjemnego w dotyku tworzywa, które jest 

odporne i giętkie. Kończyny lalek są ruchome, a ich połączenie z korpusem tak szczelne,  

że lalki mogą być myte. Lalka ma dugość 40 cm i jest odziana w ładną bieliznę. A co chyba 

dla dzieci najważniejsze ... lalki mają włosy do czesania i przyjemnie pachną wanilią. 

  - Lalka azjatycka - 40 cm z włosami - dziewczynka    112,00 zł. 

  - Lalka europejska - 40 cm. Z włosami - chłopiec      89,00 zł. 

  - Lalka europejska - 40 cm. Z włosami - dziewczynka      89,00 zł. 

  - Mała spacerówka dla lalek             93,00 zł. 
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 - Spodenki  z koszulką - 40 cm           38,00 zł. 
Kolorowy komplecik dla lalki - spodenki i ozdobna bluzeczka. Ubranka wykonane starannie  

i z dbałością o detale. Pasują na lalki o długości 40-42 cm. 

 - Stojak do suszenia bielizny          199,90 zł. 
Estetyczny i stabilny stojak do suszenia bielizny. Idealny dla małych dziewczynek  

(i chłopców) podczas zabaw tematycznych. Polecamy gorąco również jako wyposażenie 

kącika praktycznego życia w przedszkolach Montessori. 

 

Zabawa w role: 

 - Drewniana waga szalkowa         119,00 zł. 

Estetyczna drewniana waga do pierwszych eksperymentów dziecka z ważeniem, a także do 

organizowania zabaw tematycznych (np. w sklep lub kuchnię). Podstawa i ramiona wagi  

wykonane z wytrzymałego drewna. Szalki wagi z estetycznego i trwałego tworzywa zostały  

zawieszone na haczyku, dzięki czemu dziecko może je zdejmować. Wskazówka wagi wyróżnia  

się czerwonym kolorem, wskazując na punkt równowagi lub nierównowagi. Szalki wagi można  

napełniać różnymi materiałami: dziecko może ważyć klocki, kamyczki, kasztany lub inne drobne 

przedmioty, a także porównywać ciężar materiałów sypkich (np. kaszy, ryżu).  

 - Euro - monety i banknoty           96,00 zł. 
Zestaw dostarczany z praktyczną kasetką ułatwiającą sortowanie i przechowywanie - 7 przegródek  

na banknoty i 8 przegródek na monety. Kasetka zamykana przezroczystą nakładką. 

Zawartość: 

  130 banknotów (po 20 sztuk nominału: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 10 sztuk nominału 500) 

  160 monet 

  kasetka sortująca o wymiarach: 45 x 20 x 2,5 cm 
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 - Mały bank              47,00 zł. 
Zostać kasjerem lub opiekunem klienta w prawdziwym banku to marzenie wielu 

współczesnych dzieci. Zestaw "maly bank" zawiera wszystko co tylko potrzebne do 

"realistycznej" zabawy w bank: druki umów, przelewów, wpłat i wypłat. A przede 

wszystkim... całe mnóstwo pieniędzy, różnych walut i nominałów. Podczas zabawy dzieci 

uczą się pisania podczas wypełniania druków, liczenia i wydawania reszty, komunikowania 

się poprzez zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. A przede wszystkim... mogą radośnie 

bawić się z rówieśnikami. 

  - Maluch się bawi – walizka doktora         93,00 zł. 

Uproszczona konstrukcja popularnych zestawów zabawowych, powiększone rozmiary,  

brak ruchomych elementów, mocne i wytrzymałe tworzywo są gwarancją wesołej  

i bezpiecznej zabawy. 

  mocne tworzywa 

  duże rozmiary bez ruchomych elementów 

  realistyczny wygląd 

  oryginalna kolorystyka 

Zawartość: stetoskop - strzykawka - otoskop - termometr - bandaż - wszystkie elementy  

z mocnego tworzywa - zamykana torba z materiału (wym. 17 x 13 cm 

  - Maluch się bawi – skrzynka majsterkowicza          85,00 zł. 

Teraz już każdy maluch może bawić się w odgrywanie ról dorosłego świata, który przecież  

tak bardzo go fascynuje. Uproszczona konstrukcja popularnych zestawów zabawowych,  

powiększone rozmiary, brak ruchomych elementów, mocne i wytrzymałe tworzywo  

są gwarancją wesołej i bezpiecznej zabawy. 

  mocne tworzywa 

  duże rozmiary bez ruchomych elementów 

  realistyczny wygląd 

  oryginalna kolorystyka 

Zawartość: wiertarka (efekty dźwiękowe) - piła - młotek - śrubokręt - klucz nasadowy - skrzynka  

(wym. 23 x 14 cm) - wszystkie elementy z mocnego tworzywa 

 - Odważniki plastikowe w drewnianej podstawie         60,00 zł. 

Odważniki stanowią wspaniałe uzupełnienie do każdej wagi. Odważniki występują w 

czterech wielkościach i zostały umieszczone w drewnianej podstawie. Doświadczanie 

ważenia jest istotne w edukacji każdego przedszkolaka i ucznia, uczy logicznego myślenia i 

wnioskowania. Umiejętność porównywania jest ważnym przygotowaniem do matematyki. 
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  - Złotówki edukacyjne  monety             9,90 zł. 
Realistycznie wyglądające monety ułatwiają dzieciom wykonywanie obliczeń pieniężnych. 

Wykonane są z tworzywa. 

 - Komplet do piaskownicy 40-elementowy  

    narzędzia podstawowe            75,00 zł. 
Doskonałej jakości akcesoria do piasku: łopatki, grabki, kielnie i sitka. Godzinami cała grupa  

dzieci będzie kopać i grabić, robić wzorki i wytyczać drogi. We wspólnej zabawie. 

  dla całej grupy 

  wysoka jakość tworzywa 

Zawartość: 40 elementów z mocnego, giętkiego tworzywa - 8 różnych wzorów (grabki, 

łopatki, kielnie i sitka) - sitko o dł. 19 cm 
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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 maja 2021 r.  

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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