
poznawanie liter 
i czytanie

edukacja 
polonistyczna

Litery drukowane
TO 0005 359 zł
Dla utrzymania porządku oraz łatwiejszego korzysta-
nia z alfabetu każda z liter ma jedną z 45 przegródek 
w pudełku – w każdej przegródce znajdują się 24 płytki, 
z małymi literami po jednej stronie i wielkimi po drugiej. 
• 39 znaków literowych i 6 interpunkcyjnych na płytkach 3 x 6 cm; pudełko 

drewniane z pokrywą o wym. 40 x 40 cm, wykonane z tworzywa sztucznego

Małe litery
TO 0002 295 zł
• wym. pudełka 39 x 63 cm

Wielkie litery
TO 0015 119 zł
• 24 wielkie litery + 6 znaków interpunkcyjnych

al fa bet ru cho my
li te ry pi sa ne

Małe litery
TO 0002 295 zł

d łk 39 63

al fa bet ru cho my
li te ry pi sa ne
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Zestawy dwustronnych, pla-
stikowych tabliczek zawiera-
jących małe i wielkie litery 
alfabetu oraz znaki inter-
punkcyjne. 
• 326 szt.; wym. 4 x 6 cm

alfabet

- litery pisane
NS 3012 135 zł

- litery drukowane
NS 3011 135 zł

Makatka z literami
NS 0360 165 zł
Wisząca plansza z materiału z kieszonkami wyko-
nanymi z przezroczystego tworzywa. 
• wym. 65 x 77 cm; 500 kartoników z literkami i znakami o wys. 11 cm

Alfabet ruchomy drewniany
TW 2307 99 zł
Drewniana zabawka edukacyjna na stojaku, z ob-
racanymi literkami do nauki alfabetu. Utrwala w pa-
mięci uczestników wygląd liter alfabetu dużych oraz 
małych. Ćwiczy pamięć i spostrzegawczość. 
• 32 litery; wym. 32 x 24 cm; wiek: 3+

y 
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Instrukcja do klocków Logo
RB 0002 26 zł
Instrukcja zawiera propozycje zadań i ćwiczeń. 
• format A5, 40 str.

Klocki Logo
RB 0001 230 zł
Zestaw 44 liter (150 klocków) w funk-
cjonalnym opakowaniu. Każdy klocek 
to 4 podstawowe warianty zapisu li-

tery: wielka, mała, drukowana oraz 
wpisana w liniaturę). Dół zawiera szla-
czek stanowiący punkt odniesienia, co 
umożliwia poprawne zapamiętanie 
kształtu litery. Pomoc zatwierdzona 
przez MEN.

Glotto. Alfabet ruchomy
RB 0015 989 zł
Zestaw 150 drewnianych, dwustronnych tabliczek 
zawierających małe i wielkie litery alfabetu wpisane 
w liniatury oraz cyfry i znaki. Za ich pomocą można 
układać wyrazy podstawowe lub zapisy prostych dzia-
łań matematycznych. Całość zawieszona na funkcjo-
nalnym stelażu ułatwiającym zarówno segregowanie 
jak i przechowywanie alfabetu. 
• wym. tabliczek: 6 x 16 cm; wym. „tablicy” po rozłożeniu: 120 x 100 cm; 

czas realizacji ok. miesiąca

Glottodywanik
RB 0010 355 zł
Bronisław Rocławski. Wielu przedszkolaków zdążyło już po-
lubić zabawę w wyskakiwanie wyrazów z dywanikowych 
literek. Glottodywanik z literami doskonali analizę fonemową 
oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Jest bardzo wygodny 
w użyciu w warunkach przedszkolnych, domowych czy ple-
nerowych. Na jednym, sporych rozmiarów, glottodywaniku, 
znajdują się litery podstawowe i niepodstawowe.  
• format 200 x 100 cm; instrukcja 

Glottodydaktyka języka polskiego jest istotną częścią sys-
temu edukacyjnego, stworzonego i ciągle doskonalonego 
przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego. Glottodydak-
tyka pozwala każdemu dziecku w przyjaznej i twórczej at-
mosferze opanować czytanie i pisanie, podstawy języka ob-
cego oraz matematyki, gdzie dzieci uczą się przez zabawę.

glottodydaktyka
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Litery sensoryczne. Karty
PP 9067 88 zł
Kontrastowe karty z wypukłym, pia-
skowanym nadrukiem wielkich i ma-
łych liter. 
• bez polskich znaków, 54 karty o wym. 9 x 7 cm

Literki suchościeralne
LP 1920 140 zł
Zestaw do ćwiczeń grafomotorycz-
nych, nauki i utrwalania prawidłowe-
go kształtu i kierunku pisania wielkich 
liter. Pomoc dedykowana dzieciom 
rozpoczynającym przygodę z alfa-
betem oraz uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Wszystkie 

litery posiadają oznaczenia prawi-
dłowego kierunku kreślenia kształ-
tu. Można po nich pisać markerami 
suchościeralnym, wytrzeć załączoną 
do zestawu gąbeczką i zacząć naukę 
przez zabawę od nowa. 
• 26 wielkich liter od A-Z z obramowaniem w 4 ko-

lorach: czerwony, żółty, zielony, niebieski; wys. 
litery: 11 cm; 2 x półokrągłe gąbki; mazaków nie 
dołączono do zestawu; wiek: 4+

Shape4mind
Klocki SHAPE4MIND wspomagają 
naukę czytania i pisania poprzez 
zabawę i aktywność sensoryczną. 
Integracja wrażeń wzrokowych, 
słuchowych i motorycznych sprzy-
ja skutecznemu poznawaniu liter. 
Dzieci mogą układać i odczyty-
wać różne wyrazy, ćwiczyć pamięć 
i doskonalić koncentrację. Zabawa 
literkami kształtuje i poszerza moż-
liwości rozwijającego się mózgu 
związane z postrzeganiem prze-
strzennym i polisensorycznym (wie-
lozmysłowym), a także rozwija zmysł 
dotyku i usprawnia dłonie oraz palce, 
co ma ogromne znaczenie w czasie 
nauki pisania. 
• umożliwia naukę liter (także ortografi i i wymowy) 

w atmosferze zabawy 
• wzbogaca wyobraźnię (np. odgadywanie brakującej 

litery w ułożonym słowie)
• ćwiczy pamięć (zabawy typu memory)
• rozwija kreatywność (np. wymyślanie słów rozpo-

czynających się od danej litery)
• uczy pracy w zespole (np. wspólne układnie krzy-
żówki)

• wzmacnia więzi między dzieckiem i opiekunem (np. 
zabawa kto pierwszy rozpozna dotykiem swoje litery)

• jest znakomitą pomocą dla osób niedowidzących.
•  zestaw zawiera pełny polski alfabet
•  wykonane z trwałego i bezpiecznego materiału ABS
•  wypukłe, wyraźnie wyczuwalne dotykiem litery
•  każdy klocek posiada wypukłą kropkę, umożliwiającą 

prawidłowe ułożenie litery w przestrzeni
•  wymiary 5 x 5 cm pozwalają dzieciom na wygodne 

trzymanie, obracanie i łączenie poszczególnych ele-
mentów w wyrazy

•  klocki posiadają atest bezpieczeństwa; karty pracy 
dla nauczyciela i ucznia dostępne pod adresem www.
nowaszkola.com

Wielkie litery polskie
GL 0003 135 zł
• 156 elem. zawierających wielkie litery: bawełnia-

ny woreczek umożliwia losowanie liter; instrukcja

Małe litery polskie
GL 0001 135 zł
• 156 elem. zawierających małe litery: bawełniany 

woreczek umożliwia losowanie liter; instrukcja
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alfabet dotykowy

– duże litery
NS 3107 329 zł
• 35 liter małych / 35 liter dużych

– małe litery
NS 3106 310 zł
• czerwone samogłoski / niebieskie spółgłoski

Tabliczki z fakturowymi literkami 
3D do ćwiczeń grafomotorycznych. 
Dziecko wodząc paclem po szorstkim 
wzorze poznaje kształty liter, ćwi-
czy koordynację wzrokowo-ruchową 
oraz aktywizuje zmysł dotyku. Wzór 
ma wyraźną fakturę i jest bardzo 
trwały, a dzięki pokryciu warstwą 
żywicy nie brudzi. 
• 35 liter, wym. tabliczki : 8 x 10 cm z nadrukiem 

3D o szer. ok. 0,5 cm

ą 

 

Alfabet pisany. 
Litery i cyfry
PL 1124 369 zł
Rozpoznawanie kształtu liter i cyfr 
z zakrytymi oczami poprzez wodze-
nie palcem po wytłoczonym śladzie, 
przesuwania kulki po śladzie litery, 
cyfry zgodnie prawidłowym kierun-
kiem pisania, zagadki rysunkowe. 
• alfabet i cyfry polisensoryczne, 88 sztuk; 39 ma-
łych liter z dwuznakami; 39 wielkich liter z dwu-
znakami; 10 cyfr; całość w drewnianej skrzyneczce 
z podpisanymi przegródkami

Drewniany ołówek
PL 1143 5 zł
Stanowi uzupełnienie do zestawu 
Alfabet polski pisany. Litery i cyfry. 
• 1 szt.; ø 1,2 cm , dł. 11 cm kolor wybierany losowo
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nauka pisania

Pomarańczowa
NS 9175 40 złzł

Czerwona
NS 0891 41 zł

tabliczki ze szlaczkami
• wym. 30 x 21 cm; wykonane z płyty MDF
• pisak może ulec zmianie

Zielona
NS 0895 42 zł

Niebieska
NS 0896 42 zł

tabliczki 
suchościeralne 
ze szlaczkami

2
NS 0897 49 zł

3
NS 0898 49 zł

1
NS 9176 39 zł

2

Tabliczki przygotowujące dziecko do nauki 
pisania. Zróżnicowanie linii pozwala na pro-
wadzeniu ołówka w wielu kierunkach. Gład-
ka powierzchnia umożliwia pisanie mazakami 
suchościeralnymi. 
• wym. 26,5 x 22 x 1,2 cm, płyta MDF biała; pisak może ulec zmianie

Markery 
do tablic suchościeralnych
BP 1182 28 zł
• 4 szt. w 4 kolorach z gąbką do ścierania

1
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Alfabet. Plansza magnetyczna
NS 3102 155 zł
Zabawa polega na przeprowadzeniu przez 
tunel metalowej kulki z pomocą magnetycz-
nego kołeczka. Dziecko poznaje litery i ćwi-
czy zdolności grafomotoryczne, przygoto-
wując się do nauki pisania. 
• wiek: 3+; wym. 40 x 40 cm; pisak może ulec zmianie

Pierwsze słowa
NS 9173 29 zł
• wym. 30 x 21 cm; wykonane z płyty MDF
• pisak może ulec zmianie

Słowa z polskimi znakami
NS 9174 30 zł
• wym. 30 x 21 cm; wykonane z płyty MDF
• pisak może ulec zmianie

NS 9173 29 zł
Pierwsze słowa SSłowa z polskimi znakami

ł
Słowa z polskimi znakami

– profi lowane
NS 0902 72 zł
• 15 szt. w 5 kolorach

– trójkątne
HR 1000 27 zł
• przekrój trójkątny; 10 szt. (5 szt. 

o ø 7 mm i 5 szt. o ø 6 mm)

uchwyty i nasadki do pisania

– baryłki
EC 0024 29 zł
• 6 szt. w różnych kolorach

• pisak może

a

29 zł

Wygodne uchwyty do pisania, nasadki na kredkę 
i ołówek w kształcie ergonomicznym, wykonane 
z elastycznego tworzywa sztucznego. 

29 zł

30 zł
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Zabawy z buzią
SH 1309 145 zł
Zestaw ćwiczeń ust, twarzy i języka koniecznych 
podczas żmudnych ćwiczeń logopedycznych. 
• 28 kart o wym. 10 x 10 cm; instrukcja

Tęczowe wiatraki
GS 5100 55 zł
• 6 szt. w zestawie: 3 małe 

(ø 11 cm), 2 średnie (ø 21 cm), 
1 duży (ø 32 cm) 

Tęczowe kwiaty
GS 9500 44 zł
• 3 szt.; ø 25 cm

Bańki mydlane
SI 0608 6 zł
• 1 szt.; wzór wybierany losowo

Balony neonowe
KW 1604 27 zł
• 100 szt. 

l

Dmuchajka
PL 1141 46 zł
Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces uspraw-
niania aparatu oddechowego, artykulacyjnego 
i fonacyjnego. Pozwala na kontrolowanie odde-
chu, wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia 
ustalenie prawidłowego toru oddechowego. 
• w zestawie: dmuchajka z drewna bukowego o ø 6 cm i wys. 5 cm, 

2 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 słomek. 

Dmuchane lotto
JG 2006 139 zł
Gra składa się z piłeczki i podstawy z 9 wgłę-
bieniami, w których umieszczono obrazki. Gracz 
dmuchając na piłeczkę przemieszcza ją, a następ-
nie zakrywa odpowiednią kartę lotto. 
• dwuczęściowa podstawa z tworzywa sztucznego o wym. 

22  x 32 cm; 4 karty z obrazkami; piłeczka do tenisa stołowego; 
36 żetonów; instrukcja; 2–4 graczy; wiek: 3+

Piórka
AP 1381 12 zł
Naturalne piórka w kilku kolorach do ćwiczeń 
logopedycznych. Można przy ich pomocy re-
gulować siłę oddechu np. dmuchając trzymane 
piórko na dłoni czy organizując wyścigi piórek 
na blacie ławki. 
• ok. 150 szt.; 20 g, więcej piórek w dziale Plastyka

Logopedyczny labirynt
BE 2761 139 zł
Magnetyczny zestaw: tablica z drewnianą ramką 
oraz drewniane klocki służą do układania labiryn-
tu, przez który należy przeprowadzić za pomocą 
strumienia powietrza jedną z 3 piłek (metalową, 
drewnianą i do tenisa stołowego) o różnym opo-
rze powietrza. 
• wym. planszy 45 x 32 x 20 cm; 20 drewnianych elementów; 100 słomek

Komplet płyt CD
DY 0005 859 zł
Zawiera materiał do automatyzacji głosek den-
talizowanych dźwięcznych zwartoszczelinowych 
głoski r oraz relaks dla jąkających się. Płyty znacz-
nie przyspieszają efekt terapeutyczny. 

gimnastyka buzi i języka
Zestawy kolorowych narzędzi logopedycznych 
wspomagających żmudne ćwiczenia oddechowe. 
Wielkość ich wpływa na stopień natężenia strumie-
nia powietrza, który je uruchamia. Dodatkowym 
walorem estetycznym jest ich wykonanie: drewnia-
ne elementy rączki, kolorowe płatki, funkcjonalny 
system umożliwiający płynność ruchów. Nieza-
stąpiona pomoc w logopedii podczas ćwiczeń 
oddechowych. Stanowią one również ciekawą 
ozdobę sali i ogródka

Komplet płyt CD
DY 0005 859 zł
Zawiera materiał do automatyzacji głosek den-
talizowanych dźwięcznych zwartoszczelinowych 
głoski r oraz relaks dla jąkających się. Płyty znacz-

uzi i językaa
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angielski w przedszkolu 
ABC nauczania dzieci języka angielskiego 

• najnowocześniejsze techniki nauczania 
• jasno określone cele dydaktyczne
• 30  gotowych scenariuszy zajęć 
• 120 zabaw i gier wielozmysłowych 

z pomocami Time for English 
• każda pomoc z instrukcjami
• uczenie przez działanie i zabawę, 
• angielska wymowa słówek, zwrotów, oraz 

instrukcji do zabaw na CD
• efektywna realizacja w małych i dużych gru-

pach
• pełne wsparcie dla nauczycieli roz-

poczynających nauczanie języka 
• wspomaganie globalnego rozwoju
• nie wymaga zakupu dodatkowych podręcz-

ników
Kompletny zestaw materiałów dydaktycznych 
program nauczania, scenariusze, pomoce z instrukcjami, CD
uczy jak uczyć małe dzieci języka

Time for English
NS 4421  10 zł

Lizak

Angielski 
w edukacji wczesnoszkolnej

uczestnicy poznają:
–  podstawy metodyki nauczania małych dzieci 

języka obcego, 
–  najnowsze techniki zapewniające pełne za-

angażowanie dzieci, 
–  narzędzia pracy budujące motywację,
–  jak uczyć mówienia i rozwijać naturalne pre-

dyspozycje językowe dzieci.

Warsztaty prowadzone w oparciu o zestaw 
dydaktyczny ‘Time for English’ – pierwszy 
program wykorzystujący potencjał środowiska 
szkolnego i świetlicy: wyposażenie, pomoce dy-
daktyczne z innych obszarów, zabawki, aktyw-
ności szkolne i świetlicowe, grupę rówieśniczą.

program warsztatów:
1.  Jak dzieci uczą się języka? Wprowadzenie 

do metodyki nauczania dzieci.
2.  Jak sprawić, by dzieci nas rozumiały? Proste 

zasady i wzorce wydawania poleceń w j. ob-
cym.

3.  Uczenie poprzez ruch – wybrane gry i zaba-
wy wymagające językowego uczestnictwa i  
w pełni angażujące dzieci (w programie Time 
for English jest ich aż 120)

4.  Uczenie funkcjonowania w języku angielskim 
– jak uczymy dzieci powitań, podziękowań, 
kupowania, pożyczania, wyrażania prostych 
potrzeb i innych funkcji językowych bliskich 
dzieciom

5.  Rola piosenek i rymowanek we  wprowadza-
niu i powtarzaniu słownictwa i wyrażeń języ-
kowych na wybranych przykładach.

6.  Rozwijanie wyobraźni językowej dzieci 
i wchodzenie w role – dialogi, kukiełki, dra-
ma i teatrzyk jako sposób nauczania mówienia 
w atrakcyjnych sytuacjach językowych.

warsztaty
z nową szkołą
Anna Lesińska-Gazicka, anglistka, praktyk 
nauczania małych dzieci, wykładowca Uniwer-
sytetu Łódzkiego, edukator w zakresie nauczania 
języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym, 
autorka podręczników, założycielka Szkoły My-
ślenia.
Agnieszka Binek-Kaszyńska, psycholog, 
trener w zakresie strategii uczenia się i efektyw-
nych technik nauczania, koordynator projektu 
współfinansowanego z UE „Od dziecięcej cieka-
wości do dojrzałości poznawczej”, założycielka 
Szkoły Myślenia 
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+ = Time for English.
Zestaw

NS 4402  1499 zł

Start Up + Main course 
+ Straganik angielski

Innowacyjny, kompleksowy program, 
zgodny z podstawą programową MEN. 
Pierwszy program wykorzystujący potencjał śro-

dowiska przedszkolnego lub świetlicy: wyposa-
żenie, pomoce dydaktyczne z innych obszarów, 
zabawki, aktywności przedszkolne i świetlicowe, 

grupa rówieśnicza. Zajęcia dostosowane do po-
ziomu rozwoju poznawczego dziecka.

Straganik angielski
NS 4404 599 zł
Straganik doskonale nadaje się 
do nauki i zabawy z wykorzy-
staniem materiałów dydaktycz-
nych z serii Time for English. Półka 
o dostosowanych wymiarach po-
mieści pomoce zamknęte w prak-
tycznym ekologicznym pudełku, 

a boczne półki wspaniale wyeks-
ponują najczęściej używane gry 
i stemple, liczmany lub karty pra-
cy. Podczas wesołej zabawy np. 
w sklep, pocztę lub teatrzyk dzieci 
z łatwością i przyjemnością na-
bywać będą nowe umiejętności 

językowe i utrwalać poznane 
już wyrazy i zwroty. Straganik 
wykonany jest z płyty wiórowej 
laminowanej, daszek z angielską 
flagą uszyty jest z tkaniny.
• wym. 73 x 40 x 120 cm
• bez wyposażenia

Kostka z kartami 
owoce

piosenka „Fruit Salad”

Take an apple, take an apple

Take an orange, take an orange

Blueberries, blueberries

Add them too

It’s a salad, it’s a salad

For me and you

Scenariusze i instrukcjePłyta
z piosenkami

9

Time for English

1. MOVE IN GROUPS

a.

Clap! Hop! Squat!Jump up! 
Sit down! 

Run! 

b.
c.

Yellow! Clap!

•
Red! Hop!

•
Green! Jump up!

d.

Yellow! Red! Green!2. MOVE WITH MY TOY

a.

Take your toys!

b.
c.

 Play with me!

3. MOVEMENT TEAM GAME

a.
b.

c.

LEARNING MOVEMENT ACTIVITIES WITH THE CUBE

Aktywności ruchowe z kostką: nazwy czynności

2

Time for English

4. PICK THE FRUIT!
a.

Pick the fruits!b.

c.
d.

STOP! Sit in a circle!
e.

 Count the 
bananas. Count the apples. Count the oranges.f.

5. MAKE FRUIT STAMPS
a.

Paper for you. Paper for youb.
c.

Strawberries and 
bananas for you and you.

d.
Look! Make a stamp!

e.
Colour the strawberries red! Colour the bananas yellow! Colour 

the grapes purple!
f.

Thank you, Konrad. That’s beautiful! Super.g.
Yellow bananas! Red strawberries. Green apples. Purple grapes. 

6. WHAT’S THIS FRUIT?
a.

b.
c.

d.

LEARNING TO COUNT, IDENTIFY COLOURS AND NAME THE FRUITS WITH FRUIT COUNTERSAktywności z owocowymi liczmanami: nazwy owoców, liczenie I kolory

3

Time for English

1. MAKE A STAMP OF YOUR FAVOURITE FRUITa.

Here’s 
paper for you 

Thank you!b.
c.

What’s your favourite fruit? 
d.  What’s your favourite fruit? An apple, an orange, a banana
e.

Make 
a stamp and say the name.

f.
Colour your fruit!g.

h. Make a hole!
i.

 Tie the string! j.
My apple. My apple. My strawberryk.

2. WHAT’S YOUR FRUIT?
a.

 What’s your fruit? 

What’s your fruit?

What’s your fruit?
An apple.
What’s your fruit?
A strawberry..

What’s your fruit?
 What’s your fruit?

LEARNING THE NAMES OF FRUITS WITH PICTURE STAMPSAktywności z owocowymi stemplami: nazwy owoców

4

Time for English

4. MAKE YOUR OWN MATH WORKSHEETSa.

b.
Colour the apples green.c.

Count the apples. One, two, three. Three apples.d.
e.

5. MAKE A FRUIT SNAKE
a.

3. MAKE A FRUIT BOOKMARK
a.

b.
a strawberry an orange  an apple  a bananaWhat’s your fruit? c.

d.
Change!e.

f.
Colour the strawberry red Colour the apple 

green. Colour the orange orange. Colour the banana yellow.g.
A red strawberry, an orange orange, a yellow banana, a green apple.

6. MAKE BINGO CARDS
a.

b.

a strawberry
a banana an orange  grapes  blackcurrants an applec.

d. Let’s play Bingo!

 Bingo!e.

LEARNING THE NAMES OF FRUITS WITH PICTURE STAMPSAktywności z owocowymi stemplami: nazwy owoców

5

Time for English

1. ROLL THE DIE, COUNT AND HOP
a.

Make a circle.b.
Roll the die.c.

Let’s count.d.
Turn right!e.

Let’s hop and count.

2. ROLL THE DIE AND MOVE
a.

Hop 1 to the right
 Hop 2 to the left
Jump up 3 times

 Squat 4 times
Clap your hands 5 times
Say ‘Hello’

b.

Squat ONE squat TWO
squat THREE

3. ROLL THE DIE and HOP TO THE WALL
a.

b.

Hop 4 times to the wall!c.
Hop 3 times!

d.

COUNTING ACTIVITIES WITH THE CUBE
Aktywności z kostką: liczenie

CUBE

6

Time for English

4. ROLL THE DIE AND PUT A COUNTER ON A NUMBER

a.
b.

c.

Count 1, 2, 3, 4. Put the counter on number 4.

5. ROLL THE DIE AND GO TO…!

a.
b.

bananas

Six! Six bananas.

c.

d.

6. ROLL THE DIE, COUNT AND SHOW

a.
b.

COUNTING ACTIVITIES WITH THE CUBE

Aktywności z kostką: liczenie

10

Time for English

4. DANCE AND MOVE

a.

b.

STOP!

Yellow, get ready! 

 Yellow

Jump up!

c.

5. TELL THE OTHERS

a.

 Yellow, come 

here! Red, come here! Green, come here!

b.

Blue

Blue, blue, blue.

c.

Red! Jump up! 

Blue! Sit down!

6. INTRODUCE YOURSELF!

a.

b.

 Who are you?

I’m …………….

c.

d.
Marcin, say hello.

Hello

Run to Marcin!

Squat next to Marcin!

LEARNING MOVEMENT ACTIVITIES WITH THE CUBE

Aktywności ruchowe z kostką: nazwy czynności

11

Time for English 1. SHOW THE SHAPE

a.

b.

a heart

a moon

• a square

one  two three  four

a circle

a triangle

one  two three

• a star 

2. DRAW THE SHAPE WITH YOUR FINGER

a.

b.

c.

d.

Draw the shape. Change pairs!

3. MAKE A SHAPE

a.

b.

c.

 Now, make a …
triangle  heart

This is our tria
ngle.

d.

e.

f.

LEARNING THE NAMES OF SHAPES 

AND COLOURS WITH THE CUBE

Aktywności z kostką: nazwy kształtów i kolorów
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Time for English

4. C
OLOUR THE SHAPE

a.
b.

c.
d.

 Colour th
e cir

cle
 YELLOW

 co
lour th

e heart R
ED

e.

5. G
O TO...

a.
b.

c.

 G
o to

...

d.

Hop to
...

Run to
... 

Go to
... 

.

6. M
AKE A DOMIN

O G
AME

a.
b.

c.

d.

I’ve
 got a

 sta
r a

nd a tri
angle. 

LEARNING THE NAMES OF SHAPES 

AND COLOURS WITH THE CUBE

Aktywności z kostką: nazwy kształtów i kolorów

CUC
HE CE C

ściBER

CUBE

R ON A NUMB

ES WITH THE C
tką: liczenie

TimTime fo

E

6

AND PUT A COUNTER 

counter on number 4.
D GO TO…!

! Six bananas.

COUNTING ACTIVITIES
Aktywności z kostk

1101

me 

E CUBEBE

ści

11

SHAPHAPES 

CUBEBE

ów i kolorów

11212

art R
ED

p to
...

Run to
... 

Go to
... 

.

AKE A DOMIN
O G

AME

I’ve
 got a

 sta
r a

nd a tri
angle. 

1

Time for English

1. INTRODUCE THE WORDS
a. 
b.

a banana an apple grapes.c.
a bananad.

e. Show me an apple!

f.

Show me a banana and grapes!

2. SORT THE FRUIT
a. 
b.

c.

 A BANANAA STARWBERRY
d.

3. SHOW ON THE POSTER
a. 
b.
c.

Bananas! Show me a banana.d.

Apples, hop to the wall! Grapes, say ‘hello’! Bananas, squat!

LEARNING TO COUNT, IDENTIFY COLOURS  AND NAME THE FRUITS WITH FRUIT COUNTERSAktywności z owocowymi liczmanami: nazwy owoców, liczenie I kolory
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1.

•
Clap!

•
Hop! 

•
Squat!

•
Jump up! 

•
Sit down! 

•
Run!

2.

a.

b.

3.
MAKE A STAMP OF YOUR FAVOURITE FRUIT

a.

a circle

Lesson Eight 

Zajęcia ruchowe i aktywność plastyczna: 

powtórzenie owoców i kolorów 

i wprowadzenie dwóch kształtów

Revision

FRUIT: a banana, an apple, a grape/grapes, 

an orange, a strawberry, blueberries

COLOURS: yellow, red, green, blue

MOVEMENT: Clap! Hop! Squat! Jump! 

Sit down! Run!

Thank you. What’s your fruit? 

It’s a/an .....

Stand in pairs!

Jump, jump, jump

Move with me

Jump with me

One , two, three!

CHANGE PAIRS!

Run, run, run

Move with me

Run with me

One, two, three!

CHANGE PAIRS!

Squat, squat, squat

Move with me

Squat with me

One, two, three!

CHANGE PAIRS!

Hop, hop, hop

Move with me

Hop with me

On, two, three!

CHANGE PAIRS!

21

Lesson Eight 

Zajęcia ruchowe i aktywność plastyczna: 

powtórzenie owoców i kolorów 

i wprowadzenie dwóch kształtów

a heart

A heart or a circle?

Here’s paper for you

Thank you!

b.
c.

What’s your favourite fruit?

d.

What’s your favourite fruit?

An apple  an orange a banana

e.

Make a stamp and say the name

f.

Colour your fruit!

g.

h.

 Make a hole!

i.

 Tie the string!

j.

My apple. My apple. My 

strawberry

4.
WHAT’S YOUR FRUIT?

a.

What’s your fruit?

b.

What’s your fruit?

c.

d.

What’s your fruit?

An apple.
What’s your fruit?

A strawberry.

e.

What’s your 

fruit?
f.

What’s your fruit?

g.

22

1.

2.

3. SHOW THE SHAPEa.

b.

•
a heart •

a moon•
a square one, two, three, four

•
a circle •

a triangle one, two, three
•

a star 4. DRAW THE SHAPE WITH YOUR FINGER

a.

b

c.

Lesson Nine 

KSZTAŁTY, KOLORY I ZAJĘCIA PLASTYCZNE

a heart, a circle, a triangle, a square, a star

COLOURS: yellow, red, green, blue

Show me a...! Draw a...! Colour the...!

6

1.

2.

3.

4.

5. ROLL THE DIE, COUNT AND HOPa.

Make a circlb.

Roll the die.c.

Let’s count.
d.

Turn right!e.

Let’s hop and count.

Time for EnglishSay ‘Hello’
Hello, hello, helloTime for English Now, let’s go!

Say ‘Hello’
Clap your handsClap, clap, clap

Say Hello
Hop to the rightHop, hop, hop

Say ‘Hello’
Hop to the leftHop, hop, hop

Say ‘Hello’
Jump up high
Jump, jump, jump

Say ‘hello’
Squat
Squat, squat, squat!

Lesson One LICZENIE I ZAJĘCIA RUCHOWE

Hello, Clap! Hop! Jump! Squat! Numbers 1 - 6
Say ‘hello’!

7

Lesson One LICZENIE I ZAJĘCIA RUCHOWE6. ROLL THE DIE AND MOVE
a.

• Hop 1 to the right• Hop 2 to the left• Jump up 3 times• Squat 4 times•  Clap your hands 5 times
• Say ‘Hello’

b.

Squat ONE squat 

TWO squat THREE squat FOUR
7.

Draw ONE dot ONE 

 Well 

done!

8.

8

1.

2.

3.

4.

5.

Time for EnglishSay ‘Hello’
Hello, hello, helloTime for English Now, let’s go!

CLAP!
Say ‘Hello’
Clap your handsClap, clap, clap

HOP!
Say Hello
Hop to the rightHop, hop, hop

HOP!
Say ‘Hello’
Hop to the leftHop, hop, hop

JUMP!
Say ‘Hello’
Jump up high
Jump, jump, jump

SQUAT!
Say ‘hello’
Squat
Squat, squat, squat!

Lesson TwoLICZENIE I ZAJĘCIA RUCHOWE

Hello, Clap! Hop! Jump! Squat! Numbers 1 - 6

Say ‘hello’! Count!

6. ROLL THE DIE and HOP TO THE WALL

9

Lesson TwoLICZENIE I ZAJĘCIA RUCHOWE
b.

One two three  four. 

Hop 4 times to the wall!
c.

Hop 3 times!
d.

7. ROLL THE DIE AND PUT A COUNTER ON A NUMBER
a.

b.

c.

Count 1, 2, 3, 4. Put the counter on number 4.

d.

e.

Well done! Super!

8.

 Clap! Hop! 

Squat! Jump up! 

9.

10

1.

2.

Make a circle and sit down!

3.

Mmm, what’s this? 

Wow, 

look! It’s a…., it’s a…. a banana! 

Yummy! I love bananas.

4.

 Mmm, what’s this?
Wow, look! 

It’s a..., it’s a... an apple! These are... these are... grapes!

Yummy! I love apples/grapesa banana an apple grapes

Which would you like? A banana? An apple? 

A grape?

Thank you.

Yummy!Would you like a banana? an apple? a grape?

Yes, please No, thank you
Yummy!

AN APPLE  A BANANA GRAPES
a.

Lesson Three OWOCE I LICZENIE

a banana, an apple, a grape/grapes What’s this? It’s a/an ….. Yummy! 
Thank you! Yes, please. No, thank you.

11

Lesson ThreeOWOCE I LICZENIE
b.

a banana an apple  grapes

c.

a banana

d.

e.

a banana an apple  grapes.
f.

Show me an apple!
g.

 Show me a banana and grapes!

7. SORT THE FRUIT
a.

b.

c.

A BANANA AN APPLE GRAPES

d.

8. ROLL THE DIE AND GO TO….!a.

b.

bananas
Six! Six bananas.c.

d.

One apple  two apples

three apples
9.

12

1.

a strawberry an orange  blueberries

2. INTRODUCE THE NEW WORDS: a strawberry, an orange, blueberries

a.
b.

a strawberry an orange blueberries. 

c.
d.

a strawberry an orange blueberries.

e.
Show me an orange!

An orange!

f.

 Show me a strawberry and blueberries.

3.

 a banana  an apple  grapes.

4.

5. SORT THE FRUIT
a.
b.
c.

Lesson Four
NAZWY OWOCÓW

a banana, an apple, a grape/grapes, 
an orange, a a strawberry, blueberries Yummy! Take a ….. Put in a …. Mix! 

13

Take 
An apple, apple, appleTake 

An orange, orange, orange
Blueberries
Blueberries
Add them too

Blueberries
Blueberries
Add them too

It’s a salad
It’s a salad
For me and you

Take 
Some grapes, grapes, grapesTake 

Three bananas or two

Strawberries
Strawberries
Add them too

Strawberries
Strawberries
Add them too

It’s a salad
It’s a salad
For me and you

Lesson Four
NAZWY OWOCÓW

A BANANA  A STARWBERRYd.

6.

 Let’s make a salad!a.

b.
 a banana  an apple

blueberries an orange stawberries Put in a banana put in an apple
put in blueberriesMix, mix, mixYummy! 

c.

Take a banana, take 
an apple, take an oranged.

e.

Put in a banana, put in an orange. Mix! Mix! 
Mix!

 Put in an apple, 
put in a strawberry. Mix! Mix! Mix! Put in 
grapes, put in blueberries. Mix! Mix!Mix!7.

8.

 Yummy, yummy, yummy!

14

1.

2. SHOW ON THE POSTERa.

b.

c.

Bananas! 
Show me a banana.d.

Apples, hop to the wall!Grapes, say ‘hello’! Bananas, squat!
3.

yellow red green

a.

Yellow
A yellow 

Lesson Five
OWOCE I KOLORY

a banana, an apple, a grape/grapes, 
an orange, a a strawberry, blueberriesYellow, red, green

Yummy! Take a ….. Put in a …. Mix! What colour is it?

Take 
An apple, apple, appleTake 

An orange, orange, orange
Blueberries
Blueberries
Add them too

Blueberries
Blueberries
Add them too

It’s a salad
It’s a salad
For me and you

Take 
Some grapes, grapes, grapesTake 

Three bananas or two

Strawberries
Strawberries
Add them too

Strawberries
Strawberries
Add them too

It’s a salad
It’s a salad
For me and you

17

Lesson SixKOLORY I ZAJĘCIA RUCHOWE4. DANCE AND MOVEa.

b.

STOP!
Yellow, get ready! 

Yellow

Jump up!c.

5. TELL THE OTHERSa.

Yellow, come 

here! Red, come here! Green, come here!
b.

Blu
Blue, blue, blue.

c.

Red! Jump up! 

 Blue! Sit down!6.

 blue This is blue and this is blue.7.

 For meand For you 
8.

Cut, cut, cut!9.

Sit 

down! Face each other.

for me
 for 

you.

10.

18

1.

2.

 Make fruit 

stamps!

3.

Let’s go shopping!4.

Put the banans in this box! Put the apples in this 

box! Put the grapes in this box!
 FRUIT SHOP.5.

You are the shop-keepers.
6.

Lesson Seven KOLORY, OWOCE, KUPOWANIE, LICZENIE

 RevisionFRUIT: a banana, an apple, a grape/grapes, 
an orange, a strawberry, blueberriesCOLOURS: yellow, red, green, blueCOUNTING: Numbers 1 - 6

Hello! An apple, please. Here you are. Thank you.

19

Lesson Seven KOLORY, OWOCE, KUPOWANIE, LICZENIE

Hello!

Hello!

An apple, please!
Here you are.

Thank you.7.

8.

Let’s count! How many fruit did you buy? What did you buy?

9.

23

Lesson Nine

KSZTAŁTY, KOLORY I ZAJĘCIA PLASTYCZNE

d.

5.

a.

b.

c.

d.
Colour the circle YELLOW colour the heart RED

e.

6. GO TO ….

a.

b.

c. Go to... 

d. Hop to.. Go to... .

24

1.

2. WHAT’S THIS FRUIT?

a.

b.

c. What’s this? Count the …!

d.

3. MAKE A FRUIT SNAKE

a.

Make a stamp! What’s this?

b.

c.

Lesson Ten

POWTÓRZENIE

Revision

FRUIT: a banana, an apple, a grape/grapes, 

an orange, a strawberry, blueberries

COLOURS: yellow, red, green, blue

COUNTING: Numbers 1 – 6

MOVEMENT: Clap! Hop! Squat! Jump! 

Sit down! Run!

What’s this? It’s a... Count the... Let’s 

play...

aa: 

ycznana

zznna: 

22121

tyczw 
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you!
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óww

ank y

ASASSTSTYTYYCYCYCZCZZNZNNEE
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Lesson Nine

KSZTAŁT

2242

1.

2. WHAT’S THIS FRUIT?

a.

b.

c. What’s this? Count the …!

d.

3. MAKE A FRUIT SNAKE

a.

Make a stamp! What’s this?

b.

c.

Lesson Ten

POWTÓPOWTÓRZENIE

Revision

FRUIT: a banana, an apple, a grape/grapes, 

an orange, a strawberry, blueberries

COLOURS: yellow, red, green, blue

COUNTING: Numbers 1 – 6

MOVEMENT: Clap! Hop! Squat! Jump! 

Sit down! Run!

What’s this? It’s a... Count the... Let’s 

play...

25

Lesson Ten 

POWTÓRZENIE

4.

5. MAKE BINGO CARDS

a. 

b. a strawberry a banana an orange grapes blueberries an apple

c.

d. 

Let’s play Bingo!
 Bingo!

e. 

6.

7. MOVE WITH MY TOY

a. 

Take your toys!

b. 

c.  

Play with me!

8. MOVEMENT TEAM GAME

a. 

b. 

c. 

Time for English

1. INTRODUCE THE WORDS

a. 
b.

a banana an apple grapes.

c.

a banana

d.
e.

Show me an apple!

f.

Show me a banana and grapes!2. SORT THE FRUIT

a. 
b.

c.

 A BANANA

A STRAWBERRY
d.

3. SHOW ON THE POSTER

a. 
b.

c.

Bananas! Show me a banana.

d. 
e. 

Apples, hop to the wall! 

Grapes, say ‘hello’! Bananas, squat!

LEARNING TO COUNT, IDENTIFY COLOURS  

AND NAME THE FRUITS WITH FRUIT COUNTERS

Aktywności z owocowymi liczmanami: nazwy owoców, liczenie I kolory

O
W

O
C

E
  

L
I C

Z
M

A
N

Y

Time for English 4. PICK UP THE FRUITS!

a. 

Pick up the fruits!

b.

c.

d.

STOP! 

Sit in a circle!

e.

 Count the 

bananas. Count the apples. Count the oranges.

f. 5. MAKE FRUIT STAMPS

a. 
Posad

Paper for you. Paper for you

b.

c.

Strawberries and 

bananas for you and you.

d.
Look! Make a stamp!

e.

Colour the strawberries red! Colour the bananas yellow! Colour 

the grapes purple!

f.

Thank you, Konrad. That’s beautiful! Super.

g.
Yellow bananas! Red strawberries. Green apples. Purple grapes. 

6. WHAT’S THIS FRUIT?

a. 

b.

c.

d.

LEARNING TO COUNT, IDENTIFY COLOURS  

AND NAME THE FRUITS WITH FRUIT COUNTERS

Aktywności z owocowymi liczmanami: nazwy owoców, liczenie I kolory

O
W

O
C

E
  

L
IC

Z
M

A
N

Y

Time for English

1. WHO HAS A BANANA?

a. 
 

Choose a fruit. Draw a fruit.

b. Who has a banana?

c.
a banana  I’ve got a banana. 

2. NAME THE COLOUR

a. Sit in a circle.

b. red green

yellow blue orange purple

c. Throw the die!
Yellow!, Bananas are yellow.

d.
Red! Strawberries are red.

3. NAMES OF FRUITS AND COLOURS

a. A banana! Bananas 

are yellow!

b. yellow
yellow!

c. yellow  Bananas are 

yellow.

LEARNING THE NAMES OF FRUITS  
AND COLOURS WITH THE CUBE

Aktywności z kostką: nazwy owoców I kolory

K
O

S
T

K
A

 Z
 K

A
R

T
A

M
I
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 O
W

O
C

E

Time for English 4. W
HAT’S YOUR FRUIT?

a. 

Stand in a circle!

Roll th
e die!

b.

What’s your 

fruit?

c.

 What’s your 

fruit?

d. 

This is a …

My fruit is
 a... .

5. GUESS THE FRUIT

a. 

: Close your eyes!

b.

 What is it?
 Guess!

c.

Open your eyes!

6. THROW TO THE ORANGE

a. 

b.
An apple!

 I w
ant an apple!

c.

 I’ve got an apple

d.

 Oh, no! 
 I haven’t got an apple.

LEARNING THE NAMES OF FRUITS  

AND COLOURS WITH THE CUBE

Aktywności z kostką: nazwy owoców I kolory

K
O

S
T

K
A

 Z
 K

A
R

T
A

M
I 

–
 O

W
O

C
E
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1. a strawberry an orange  blueberries

2. INTRODUCE THE NEW WORDS: a strawberry, an orange, blueberries

a. 

b. a strawberry an orange blueberries. 

c. 

d. a strawberry an orange blueberries.

e. Show me an orange!
An orange!

f.
 Show me a strawberry and blueberries.

3.  a banana  an apple  grapes.

4.

5. SORT THE FRUIT

a. 

b. 

c. 

Lesson Four
NAZWY OWOCÓW

a banana, an apple, a grape/grapes, 

an orange, a strawberry, blueberries
Yummy! Take a... (banana).  

Put in a... (banana). Mix! 

13

Take an apple

Take an apple 

Take an orange 

Take an orange

Blueberries

Blueberries

Add them too
Blueberries

Blueberries

Add them too
It’s a salad

It’s a salad
For me and you

Take some grapes 

Take some grapes 

Three bananas 

Or two
Strawberries

Strawberries

Add them too
Strawberries

Strawberries

Add them too
It’s a salad

It’s a salad
For me and you

Lesson Four

NAZWY OWOCÓW

A BANANA  A STRAWBERRY

d. 

6.

 Let’s make a salad!

a. 

b. 

 a banana  an apple

blueberries
an orange

strawberries

 Put in a banana
put in an apple

put in blueberries

Mix, mix, mix

Yummy! 

c. 

Take a banana, take 

an apple, take an orange

d. 

e. 

Put in 

a banana, put in an orange. Mix! Mix! Mix! 

 Put in an apple, put 

in a strawberry. Mix! Mix! Mix! Put in grapes, 

put in blueberries. Mix! Mix!Mix!

7.

8.

 Yummy, yummy, yummy!

przykładowy temat

FRUIT

Liczmany owoce Stemple owoce

kompatybilność wszystkich pomocy do danego tematu!

sklep.nowaszkola.com

k
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TIME FOR ENGLISH START UP
Na zestaw składa się:

 Program nauczania języka angielskiego 
w edukacji wczesnoszkolnej

 10  gotowych scenariuszy lekcji
 Instrukcje 42 gier i zabaw
 Liczmany owoce
 Plakat owoce
 Kostka z kieszonkami
 Karty obrazkowe do kostki Zestaw 1 
 Stemple owoce x2
 Duże poduszki do stempli x2
 CD z nagraniem: poleceń wydawanych dzieciom, 
słów i zwrotów, 4 piosenek 

 Lizak Time for English
 Teczka tekturowa do instrukcji

Całość zapakowana w tekturowe pudełko

Realizowane tematy:
Powitania
Liczenie
Kolory
Owoce
Ruch
Kształty

Instrukcje do pomocy
dydaktycznych
Instrukcje do każdej pomocy dydak-
tycznej
Aż 42 gry i zabawy rozwijające 
umiejętności językowe
Możliwość realizacji pojedynczej za-
bawy jako zajęcia pomiędzy innymi 
aktywnościami

CD z piosenkami
4 piosenki do tematów: powitanie, 
kolory, owoce, aktywności ruchowe,  
wymowa słówek i poleceń

PROGRAM NAUCZANIA
• Zgodny z podstawą programową MEN
• Wykorzystuje najnowocześniejsze techniki 

nauczania dzieci
• Dostosowany do warunków realizacji 

w szkołach i świetlicach 

Realizacja celów edukacyjnych
Różnorodne zadania językowe
Nauczanie mówienia przez zabawę i ruch
Dokładne wskazówki dla nauczyciela

Scenariusze do zajęć

Początek kursu
Start Up
NS 4400  520 zł

Realizacja celów edukacyjnych
Różnorodne zadania językowe
Nauczanie mówienia przez zabawę i ru

Scenariusze do zajęć

Time for English

4. DANCE AND MOVE

a.

red, green, yellow.

b. 

c.

STOP!

Yellow, get ready! 

 Yellow

Jump up!

d.

5. TELL THE OTHERS

a.

 Yellow, come 

here! Red, come here! Green, come here!

b.

Blue

Blue, blue, blue.

c.

Red! Jump up! 

Blue! Sit down!

6. INTRODUCE YOURSELF!

a.

b.

 Who are you?

I’m …………….

c.

d.
Marcin, say hello.

Hello

Run to Marcin!

Squat next to Marcin!

LEARNING MOVEMENT ACTIVITIES WITH THE CUBE

Aktywności ruchowe z kostką: nazwy czynności

K
O

S
T

K
A

 Z
 K

A
R

T
A

M
I 

–
 R

U
C

H

red, green, yell

P!!  Yellow

LL THE OTHERS

, come here!

Blue, blue

NTRODUCECE

 Who are

I’m …………

c

Time for English

1. MOVE IN GROUPS

a.

Clap! 
Hop! 

Squat!
Jump up! 

Sit down! 
Run! b.

c.

Yellow! Clap!• Red! Hop!• Green! Jump up!
d.

Yellow! Red! Green!

2. MOVE WITH MY TOY
a.

Take your toys!

b.
c.

 Play with me!

3. MOVEMENT TEAM GAME

a.
b.

c.

LEARNING MOVEMENT ACTIVITIES WITH THE CUBE

Aktywności ruchowe z kostką: nazwy czynności

K
O

S
T

K
A

 Z
 K

A
R

T
A

M
I  

–
 R

U
C

H

lish

4. DANCE A

LEARNING MO

Aktywności ruchowe z

DANCE 

STOP

EL

en,

!

N

I

n!

IN

I
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1.
•

Clap!

•
Hop! 

•
Squat!

•
Jum

p up! 

•
Sit down! 

•
Run!

2.
a.

b.3.
MAKE A STAMP OF YOUR FAVOURITE FRUIT

a.

a circle

Lesson Eight 

Zajęcia ruchowe i aktywność plastyczna: 

powtórzenie owoców i kolorów 

i wprowadzenie dwóch kształtów

Revision

FRUIT: a banana, an apple, a grape/grapes, 

an orange, a strawberry, blueberries

COLOURS: yellow, red, green, blue

MOVEMENT: Clap! Hop! Squat! Jum
p! 

Sit down! Run!

Thank you. W
hat’s your fruit? 

It’s a/an .....

Stand in pairs!

Jum
p, jum

p, jum
p

M
ove with m

e

Jum
p with m

e

One , two, three!

CHANGE PAIRS!

Run, run, run

M
ove with m

e

Run with m
e

One, two, three!

CHANGE PAIRS!

Squat, squat, squat

M
ove with m

e

Squat with m
e

One, two, three!

CHANGE PAIRS!

Hop, hop, hop

M
ove with m

e

Hop with m
e

On, two, three!

CHANGE PAIRS!

5. TE

e! Gree

Sit down

6. I
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Lesson Eight 

Zajęcia ruchowe i aktywność plastyczna: 

powtórzenie owoców i kolorów 

i wprowadzenie dwóch kształtów

a heart

A heart or a circle?

Here’s paper for you

Thank you!

b.c.

W
hat’s your favourite fruit?

d.

W
hat’s your favourite fruit?

An apple  an orange
a banana

e.

Make a stamp and say the name

f.

Colour your fruit!

g.

h.

 Make a hole!

i.

 Tie the string!

j.

My apple. My apple. My 

strawberry

4.
WHAT’S YOUR FRUIT?

a.

W
hat’s your fruit?

b.

W
hat’s your fruit?

c.

d.

W
hat’s your fruit?

An apple.

W
hat’s your fruit?

A strawberry.

e.

W
hat’s your 

fruit?

f.

W
hat’s your fruit?

g.

dy! 

d, come h

5

here

Bluee! S
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1.

2.

3.
SHOW THE SHAPE

a.

b.

•
a heart 

•
a moon

•
a square 

one, two, three, four

•
a circle 

•
a triangle 

one, two, three

•
a star 

4.
DRAW THE SHAPE WITH YOUR FINGER

a.

b

c.

Lesson Nine 

KSZTAŁTY, KOLORY I ZAJĘCIA PLASTYCZNE

a heart, a circle, a triangle, a square, a star

COLOURS: yellow, red, green, blue

Show me a...! Draw a...! Colour the...!

6

1.

2.

3.

4.

5.
ROLL THE DIE, COUNT AND HOP

a.

Make a circl

b.

Roll the die.

c.

Let’s count.

d.

Turn right!

e.

Let’s hop and count.

Time for English
Say ‘Hello’Hello, hello, hello

Time for English 

Now, let’s go!Say ‘Hello’Clap your hands
Clap, clap, clapSay HelloHop to the right

Hop, hop, hopSay ‘Hello’Hop to the left
Hop, hop, hopSay ‘Hello’Jump up high

Jump, jump, jumpSay ‘hello’SquatSquat, squat, squat!

Lesson One 

LICZENIE I ZAJĘCIA RUCHOWE

Hello, Clap! Hop! Jump! Squat! 

Numbers 1 - 6

Say ‘hello’!

7

Lesson One 

LICZENIE I ZAJĘCIA RUCHOWE

6.
ROLL THE DIE AND MOVE

a.
•

Hop 1 to the right

•

Hop 2 to the left

•

Jump up 3 times

•

Squat 4 times

•
 Clap your hands 5 times

•

Say ‘Hello’

b.

Squat ONE squat 

TWO squat THREE squat FOUR

7.

Draw ONE dot 

ONE 

 Well 

done!8.

8

1.

2.

3.

4.

5.

Time for English
Say ‘Hello’Hello, hello, hello

Time for English 

Now, let’s go!CLAP!Say ‘Hello’Clap your hands
Clap, clap, clapHOP!Say HelloHop to the right

Hop, hop, hopHOP!Say ‘Hello’Hop to the left
Hop, hop, hopJUMP!Say ‘Hello’Jump up high

Jump, jump, jumpSQUAT!Say ‘hello’SquatSquat, squat, squat!

Lesson Two

LICZENIE I ZAJĘCIA RUCHOWE

Hello, Clap! Hop! Jump! Squat! 

Numbers 1 - 6

Say ‘hello’! Count!

6.
ROLL THE DIE and HOP TO THE WALL

9

Lesson Two

LICZENIE I ZAJĘCIA RUCHOWE

b.

One two three  four. 

Hop 4 times to the wall!

c.

Hop 3 times!
d.

7.
ROLL THE DIE AND PUT A COUNTER ON A NUMBER

a.

b.

c.

Count 1, 2, 3, 4. Put the counter on number 4.

d.

e.

Well done! Super!

8.

 Clap! Hop! 

Squat! Jump up! 
9.

10

1.

2.

Make a circle and sit down!

3.

Mmm, what’s this? 

Wow, 

look! It’s a…., it’s a…. a banana! 

Yummy! I love bananas.

4.

 Mmm, what’s this?

Wow, look! 

It’s a..., it’s a... an apple!
These are... these are... grapes!

Yummy! I love apples/grapes

a banana an apple grapes

Which would you like? A banana? An apple? 

A grape?

Thank you.

Yummy!

Would you like a banana? an apple? a grape?

Yes, please 
No, thank you

Yummy!

AN APPLE  A BANANA GRAPES

a.

Lesson Three 
OWOCE I LICZENIE

a banana, an apple, a grape/grapes

What’s this? It’s a/an ….. Yummy! 

Thank you! Yes, please. No, thank you.

11

Lesson Three
OWOCE I LICZENIE

b.

a banana an apple  grapes

c.

a banana

d.

e.

a banana an apple  grapes.

f.

Show me an apple!

g.

 Show me a banana and grapes!

7.
SORT THE FRUIT

a.

b.

c.

A BANANA AN APPLE GRAPES

d.

8.
ROLL THE DIE AND GO TO….!

a.

b.

bananas

Six! Six bananas.

c.

d.

One apple  two apples

three apples

9.

12

1.

a strawberry an orange  blueberries

2.
INTRODUCE THE NEW WORDS: a strawberry, an orange, blueberries

a.
b.

a strawberry an orange blueberries. 

c.
d.

a strawberry an orange blueberries.

e.

Show me an orange!
An orange!

f.

 Show me a strawberry and blueberries.

3.

 a banana  an apple  grapes.

4.

5.
SORT THE FRUIT

a.
b.

c.

Lesson Four
NAZWY OWOCÓW

a banana, an apple, a grape/grapes, 

an orange, a a strawberry, blueberries

Yummy! Take a ….. Put in a …. Mix! 

13

Take An apple, apple, apple

Take An orange, orange, orange

Blueberries
Blueberries

Add them tooBlueberries
Blueberries

Add them tooIt’s a saladIt’s a saladFor me and youTake Some grapes, grapes, grapes

Take Three bananas or two
Strawberries

Strawberries
Add them tooStrawberries

Strawberries
Add them tooIt’s a saladIt’s a saladFor me and you

Lesson Four
NAZWY OWOCÓW

A BANANA  A STARWBERRY

d.

6.

 Let’s make a salad!

a.

b.

 a banana  an apple

blueberries
an orange

stawberries

 Put in a banana put in an apple

put in blueberries

Mix, mix, mix
Yummy! 

c.

Take a banana, take 

an apple, take an orange

d.

e.

Put in a banana, put in an orange. Mix! Mix! 

Mix!

 Put in an apple, 

put in a strawberry. Mix! Mix! Mix! Put in 

grapes, put in blueberries. Mix! Mix!Mix!

7.

8.

 Yummy, yummy, yummy!

14

1.

2.
SHOW ON THE POSTER

a.

b.

c.

Bananas! 

Show me a banana.

d.

Apples, hop to the wall!

Grapes, say ‘hello’! Bananas, squat!

3.

yellow
red

greena.

Yellow
A yellow 

Lesson Five
OWOCE I KOLORY

a banana, an apple, a grape/grapes, 

an orange, a a strawberry, blueberries

Yellow, red, green

Yummy! Take a ….. Put in a …. Mix! 

What colour is it?
Take An apple, apple, apple

Take An orange, orange, orange

Blueberries
Blueberries

Add them tooBlueberries
Blueberries

Add them tooIt’s a saladIt’s a saladFor me and youTake Some grapes, grapes, grapes

Take Three bananas or two
Strawberries

Strawberries
Add them tooStrawberries

Strawberries
Add them tooIt’s a saladIt’s a saladFor me and you

15

Lesson Five 
OWOCE I KOLORY

banana

yellow.

b.

What colour is it? 

Yellow!

c.

red i green

4.
PICK THE FRUIT!

a.

b.

What colour is it? 

c.

•
 Yellow! Pick up yellow fruit!

•
Green! Pick up green fruit!

•
Red! Pick up red fruit!

d.

STOP!

Yellow! Please come here! Red! Please come here! Green.

Please come here!

e.

Count 

the bananas. Count the apples. Count the strawberries.

f.

 Five 

yellow bananas.5.
MAKE FRUIT STAMPS

a.

 Paper for you. Paper for you.

b.
c.

 Strawberries and 

bananas for you and you.

d.

Look! Make a stamp!

e.

 Colour the strawberries red! Colour the bananas yellow! Colour the 

apples green!

f.

 Thank you, Konrad. That’s beautiful! Super.

g.

Yellow bananas! Red strawberries. Green apples. 

6.

16

1.

red  yellow 

and green. 

2.

Yellow! Say 

‘Hello’ Now red! Say ‘Hello’, Green! Say ‘Hello’.

3.
MOVE IN GROUPS

a.

•
Clap! 

•
Hop!

•
Squat!

•
Jump up! 

•
Sit down! 

•
Run! 

b.

•
Yellow! Clap!

•
Red! Hop!

•
Green! Jump up!

c.

 Yellow! Red! Green!

Lesson Six 

KOLORY I ZAJĘCIA RUCHOWE

yellow, red, green, blue

Clap! Hop! Squat! Jump! Sit down! Run!

What colour is it? Take An apple, apple, apple

Take An orange, orange, orange

Blueberries
Blueberries

Add them tooBlueberries
Blueberries

Add them tooIt’s a saladIt’s a saladFor me and youTake Some grapes, grapes, grapes

Take Three bananas or two
Strawberries

Strawberries
Add them tooStrawberries

Strawberries
Add them tooIt’s a saladIt’s a saladFor me and you

17

Lesson Six

KOLORY I ZAJĘCIA RUCHOWE

4.
DANCE AND MOVE

a.

b.

STOP!

Yellow, get ready! 

Yellow

Jump up!

c.
5.

TELL THE OTHERS

a.

Yellow, come 

here! Red, come here! Green, come here!

b.

Blu

Blue, blue, blue.

c.

Red! Jump up! 

 Blue! Sit down!

6.

 blue 

This is blue and this is blue.

7.

 For me

and For you 

8.

Cut, cut, cut!

9.

Sit 

down! Face each other.
for me

 for 

you.10.

18

1.

2.

 Make fruit 

stamps!3.

Let’s go shopping!

4.

Put the banans in this box! Put the apples in this 

box! Put the grapes in this box! FRUIT SHOP.

5.

You are the shop-keepers.

6.

Lesson Seven 

KOLORY, OWOCE, KUPOWANIE, LICZENIE

 Revision

FRUIT: a banana, an apple, a grape/grapes, 

an orange, a strawberry, blueberries

COLOURS: yellow, red, green, blue

COUNTING: Numbers 1 - 6 Hello! An apple, please. 

Here you are. Thank you.

Yellow, get read

Jump up!!

here! Redr

c.

ASAST
AST
ASTSTSTSTSTY

STY
STYTYTYTYTYTYCYCZN

STY
STY
STTY

E
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Lesson Seven 

KOLORY, OWOCE, KUPOWANIE, LICZENIE

Hello!
Hello!

An apple, please!

Here you are.
Thank you.

7.

8.

Let’s count! How many fruit did you buy? What did you buy?

9.

e for English

LASAS

a.

bb. 

c.

dd.

LLLIICICICZCZCZENIE

23

Lesson Nine
KSZTAŁTY, KOLORY I ZAJĘCIA PLASTYCZNE

d.

5.

a.

b.

c.

d.

Colour the circle YELLOW colour the heart RED

e.

6. GO TO ….
a.

b.

c.

Go to... d.

Hop to..
Go to... .

Time

ASASSTSTTYCZ

24

1.

2. WHAT’S THIS FRUIT?
a.

b.

c.

What’s this? Count the …!d.

3. MAKE A FRUIT SNAKE
a.

Make a stamp! What’s this?
b.

c.

Lesson Ten
POWTÓRZENIE

RevisionFRUIT: a banana, an apple, a grape/grapes, an orange, a strawberry, blueberriesCOLOURS: yellow, red, green, blueCOUNTING: Numbers 1 – 6MOVEMENT: Clap! Hop! Squat! Jump! Sit down! Run!

What’s this? It’s a... Count the... Let’s play...
Let’s 

25

Lesson Ten 

POWTÓRZENIE

4.

5. MAKE BINGO CARDS

a.

b.
a strawberry a banana an orange grapes blueberries an apple

c.

d.
Let’s play Bingo!

 Bingo!

e.

6.

7. MOVE WITH MY TOY

a.
Take your toys!

b.

c.
Play with me!

8. MOVEMENT TEAM GAME

a.

b.

c.

pple

4.

5. MAKE BINGO CARDS

a.

b.
a strawberry a banana an orange grapes blueberries an ap

7

Lesson One 

LICZENIE I Z
AJĘCIA RUCHOWE

6.
ROLL THE DIE AND MOVE

a.
•

1 – Hop 1 to the rig
ht

•
2 – Hop 2 to the left

•
3 – Jump up 3 tim

es

•
4 – Squat 4 tim

es

•
5 – Clap your hands 5 tim

es

•
6 – Say ‘Hello’

b.
squat O

NE
squat TWO

squat THREE
squat FOUR

7.

Draw ONE dot 

ONE 

 Well 

done!

8.

P

Bingo!

P

o, three

GE PAIRS

a stra

c.

d.
Let’s play Bingo!

 B

e.

OVE WITH MY TOY

Take your toys!

AM GAME

Lesson On

LICZENIE I Z
AJĘCIA RURUCH

6.
ROLL THE

 Well 

6

1.

2.
3.

4.

5.
ROLL T

HE D
IE, C

OUNT AND H
OP

a.

Mak
e a

 ci
rcl

b.

Roll
 th

e d
ie.

c.

Le
t’s

 

co
un

t.
d.

Tu
rn 

rig
ht!

e. Le
t’s

 ho
p a

nd
 co

un
t.

Tim
e f

or 
Eng

lis
h

Say
 ‘H

ell
o’

Hell
o, 

he
llo

, h
ell

o

Tim
e f

or 
Eng

lis
h 

Now
, le

t’s
 go

!

Say
 ‘H

ell
o’

Clap
 yo

ur 
ha

nd
s

Clap
, c

lap
, c

lap

Say
 H

ell
o

Hop
 to

 th
e r

igh
t

Hop
, h

op
, h

op

Say
 ‘H

ell
o’

Hop
 to

 th
e l

eft

Hop
, h

op
, h

op

Say
 ‘H

ell
o’

Ju
mp u

p h
igh

Ju
mp, 

jum
p, 

jum
p

Say
 ‘h

ell
o’

Squ
at

Squ
at,

 sq
ua

t, s
qu

at!

Lesson One 

LICZENIE I Z
AJĘCIA

 RUCHOWE

Hell
o! C

lap
! H

op! J
ump! S

quat!
 

Numbers
 1 

- 6

Say
 ‘h

ell
o’! C

ount!

uchuch

me!

1

ee!IRS! 22121

n to Marc

c.

T
K

A
Z

 K

un
o.

Runay hello
Rcinn, sa

tt
asty
astyc
styc
stycz
tycz
tyczna:

óóww w w łtółtótóóówwww
you!

ASASASSTSTSTSTSTSTSTSTSTY
STY
STYTYTYTYCTYCZNE

ó
Thank youit?

ASASS

the...!
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Play with me!

3. MOVEMENT
3. MO3 OVEMENT

OVEOVEMENT
M3. MOO

T
OVEMENT

EMEN
3

MME
OVEMENT
OVEMENTN

33. MO33. MO333.3. M
M
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3 O
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M
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Liczmany owoce
Kolorowe owocki przydadzą się do przyrządzenia po 
angielsku wyśmienitej sałatki. Dzieci będą je sortować na 
wiele sposobów policzą  i powtórzą kolory

Stemple owoce i poduszki do stempli
Jena z ulubionych aktywności dzieci – można je 
wykorzystać do własnoręcznego stworzenia kart 
pracy, zabawy w BINGO lub Lotto.

Sygnalizuje czas na naukę języka an-
gielskiego. Pomaga zaprosić dzieci 
do zabawy.

Lizak

Kostka z kieszeniami
Kostka wraz z kartami stanowią 
wspaniałe uatrakcyjnienie zajęć. 
Liczne możliwości rzucania, turla-
nia, łapania i wiele innych aktyw-
ności. Dzieci uwielbiaję tę formę na-
uki. Wszystkie karty tematyczne są 
kompatybilne z pozostałymi pomo-
cami Time for English.

Karty obrazkowe counting

fruit

movement activities

colours and shapes
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Poszerzanie słownictwa, uczenie wielozmysłowe, nauka przez zabawę, nauka 
języka bez podręcznika! Rozwój zdolności manualnych, nauka 

konstrukcji językowych, rozwój zdolności 
poznawczych.



wstęp do programowania
Stawianie pierwszych kroków w naucepro-
gramowania dobrze jest rozpocząć od naj-
młodszych lat. Na tym etapie kodowanie 
powinno sprowadzać się do wypracowa-
nia pewnego sposobu myślenia o językach 
kodowania jako ścieżce do celu i sposobie 
wyciągania logicznych wniosków. Poprzez 
gry i zabawy rozwijamy ogólne umiejęt-
ności dzieci w tej dziedzinie. Bazujemy 
na pomocach, które nie wymagają użycia 
komputera czy tabletu. Do rozwiązywania 
problemów programistycznych wystarczą 
zabawy i gry oparte o zasady tradycyj-
nych gier typu Sudoku, kółko i krzyżyk, 

szachy, warcaby czy szukanie drogi w la-
biryncie. W kolejnych etapach możemy wy-
korzystać aplikacje komputerowe realizo-
wane w edukacyjnym języku Scratch, który 
umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych 
historyjek, animacji bądź gier. Programo-
wanie odbywa się w sposób wizualny – 
elementy języka mają postać puzzli, któ-
re ułożone w odpowiedni sposób tworzą 
program lub grę. Nauka języka kodowania 
nie musi oznaczać spędzania wielu godzin 
przy komputerze. Coraz częściej wykorzy-
stuje się w tym celu nowoczesne zabaw-
ki w postaci robotów edukacyjnych, które 

pozwalają dzieciom zaplanować ich pracę 
i sterować nimi. Układając kolorowe klocki 
na tablicy, dzieci wyznaczają trasę robota 
po tematycznych matach. W ten sposób 
piszą swoje pierwsze programy i uczą się 
pozornie trudnych zagadnień: algorytmów, 
pętli czy rekurencji. Dla starszych dzieci 
dedykowane są zestawy klocków, z których 
tworzy się roboty od postaw, programuje 
się ich zakres ruchów i działań. Te zabawki 
rozwijają nie tylko umiejętności programi-
styczne, ale również przybliżają zagad-
nienia związane z robotyką i elektroniką. 
Magnetyczne szachy.

Koduj, szyfruj 1. 
Cwiczenia wprowadzające 
do kodowania. PUS
TL 0065 16 zł
Agata Indrychowska. Odkrywając tajniki kodo-
wania dzieci rozwijają umiejętność logicznego 
myślenia, rozwiązywania problemów oraz anali-
zowania i wyciągania wniosków. Zestawy ćwiczeń 
ułożono w oparciu zasadę stopniowania trudności. 
• format: 16,8 x 23,5 cm; 32 str.; oprawa: miękka; wiek 6-10

Od kropki do kodu 1. 
Ćwiczenia wprowadzające 
do kodowania. PUS
TL 0066 16 zł
Teresa Smoleń. Książka zawiera łamigłówki i za-
dania, w których zachodzą określone reguły i ana-
logie. Za pomocą kolorów i strzałek utrwalają kie-
runki oraz przybliżają prawa rządzące sekwencją 
i układem współrzędnych. 
• format: 26×14 cm; 24 str.; oprawa: miękka; 6–8 lat

Zestaw kontrolny PUS-standard
TL 9114 45 zł
• wym. 26 x 10,5 cm
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Drewniane kostki Zebra stanowią kom-
pletny zestaw edukacyjny rozwijający 
logiczne i przestrzenne myślenie, a tak-
że pomoc w nauce programowania. 
Doskonale sprawdzają się w diagno-
styce koncentracji dzieci. 
Wszystkie kostki są jednakowe i posia-
dają po innym rysunku na każdej ścian-
ce. Można z nich ułożyć wielką liczbę 
niepowtarzalnych wzorów. 
Kompletny zestaw składa się z kostek, 
folii transparentnej z siatką oraz instruk-
cji. Karty pracy, wykonane z grubego, 
lakierowanego kartonu zawierają wzo-
ry, na których można układać kostki 
oraz czerwone transparentne folie, po-
siadające wzory odpowiadające tym 
na kartonach. służą one do sprawdze-

nia poprawności. Po ułożeniu wzoru można 
za ich pomocą łatwo zauważyć błędy. Na 
opracowanych kartach pracy zawarte są 
propozycje od najłatwiejszych do najtrud-
niejszych. Kostki można układać na kartach 
pracy w dołączonej podstawce lub swo-
bodnie na stole. Dla ułatwienia układania 
w zestawie znajduje się też siatka na folii 
transparentnej. Proste zasady, konstrukcja 
zestawu oraz karty samokon troli pozwala-
ją na samodzielną aktywność użytkownika 
niezależnie od wieku. 
Proponujemy Państwu zestaw mały 9 ko-
stek, średni 16 kostek oraz duży 25 kostek, 
a także specjalną podstawkę, umożliwia-
jącą układannie trójwymiarowej pirami-
dy. Dołączone do niej są też odpowiednie 
karty pracy. Przygotowaliśmy także kom-
plety kart pracy dla zestawów 9, 16 oraz 
25 kostek, składające się z kartonowych, 
dwustronnych kart pracy oraz wykonanych 
z folii, służących do sprawdzania popraw-
ności wzoru.

kodowanie
i programowanie

S T E M
science technology engineering maths

M

Karty pracy do zestawu 
9 kostek Zebra
LA 1209 52 zł
• 15 dwustronnych kart pracy na kartonie, 30 kart 

pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdza-
nia, w pudełku o wym. 13 x 13 x 4 cm

Karty pracy do zestawu 
16 kostek Zebra
LA 1216 84 zł
• 15 dwustronnych kart pracy na kartonie, 30 kart 

pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania, 
w pudełku o wym. 16 x 16 x 4 cm

Karty pracy do zestawu 
25 kostek Zebra
LA 1225 94 zł
• 12 dwustronnych kart pracy na kartonie, 24 karty 

pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdza-
nia, w pudełku o wym. 19 x 19 x 4 cm

Kostki Zebra 9 szt. 
LA 0009 64 zł
• 9 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, 

podełko z podstawką do klocków 13 x 13 x 4 cm

Kostki Zebra 16 szt.
LA 0016 94 zł
• 16 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, 

podełko z podstawką do klocków 16 x 16 x 4 cm

Kostki Zebra 25 szt.
LA 0025 148 zł
• 25 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, 

podełko z podstawką do klocków 19 x 19 x 4 cm

Podstawka 3D do kostek 
z kartami pracy
LA 0320 68 zł
• 3 podstawki,  12 dwustronnych kartonowych kart 

pracy, instrukcja, w pudełku o wym. 19 x 19 x 4 cm

Podstawka 3D do kosP d k 3D d k
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Zestaw robot DOC z klockami 
Morphun do nauki kodowania
NS 9201 219 zł
Robot to doskonały towarzysz w rozwijaniu logicz-
nego rozumowania i umiejętności rozwiązywania 
problemów. Uczy liter, cyfr, kolorów i nazw zwie-
rząt. Komputer robota nauczy wykonywania po-
leceń programowych, przybliża dzieciom aspekty 
robotyki w przyjemny i twórczy sposób. Robot 
może być zaprogramowany tak, aby wędrować 
dowolnie lub według poleceń na kartach. Pomaga 

dziecku rozwijać myślenie logiczne i umiejętności 
rozwiązywania problemów.
• Wartości edukacyjne: zdolność logicznego myślenia i obserwacji; 

znajomości i rozumienia świata; samodzielność; rozwój pamięci, kre-
atywności i wyobrazni, relacji społecznych, umiejetności manualnych

W zestawie:
• robot o wym. 10 x 8 x 13 cm, działa na 3 baterie AAA/LR6 nie 

załączone w zestawie
• 30 kart do gry
• 16 dwustronnych karteczek kierunkowych
• 154 klocki kierunkowe Morphun pozwolą dzieciom układać sekwencje 

ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia ich ze sobą 
eliminuje problem przesuwających się elementów (trzy kolory klocków 
pozwalają rozróżnić zastosowanie: żółte - polecenia; białe - cyfry; 
niebieskie - operatory kierunkowe i nawiasy do tworzenia zapętleń)

• dwustronna plansza w postaci puzzli 94 x 68 cm

programming
time

Programming Time. Klocki Mor phun 
do nauki kodowania i programowania
MP 9204 99 zł 
Pozwolą dzieciom układać sekwencje ruchów 
i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łącze-
nia ich ze sobą eliminuje problem przesuwających 
się elementów. 
• 154 szt., zastosowanie klocków: polecenia (24 żółtych), cyfry 0-9 

(20 białych), operatory kierunkowe i nawiasy do tworzenia zapętleń 
(110 niebieskich).

Karty pracy. Programming Time
NS 9203 31 zł
Tematycznie dobrane do scenariuszy karty pracy 
pozwalają dziecku w przyjemny sposób wkro-
czyć w świat programowania i kodowania. Można 
układać je na macie lub wkładać do kieszonek 
kostki.
• 24 karty: 1 x Airbot (główny bohater scenariuszy lekcji); 1x skarb (na-

groda); 7 x karty tematyczne (komputer, chmura z piorunami,słońce-
,hamak,statek, pirat, kompas); 6 x emocje: ; 5 x fi gury geometryczne ; 
4 x  puste (do samodzielnego malowania fl amastrami, które dzięki 
fakturze kart można zmyć i wykorzystać ponownie)

Kostka z kieszonkami. 
Programming Time
NS 1887 99 zł
Lekki sześcian z pianki z kieszonkami z prze-
zroczystego tworzywa. Kostka może służyć do 
zabaw kodowania i programowania, językowych, 
matematycznych lub losowych w zależności od 
rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach. 
• dł. boku 20 cm. 

S T E M
science technology engineering maths
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Programming Time
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Programming Time. 
Zestaw do nauki 
kodowania 
i programowania
NS 9200  499 zł
Doskonale skomponowane pomo-
ce pozwalające wprowadzić dzieci 
w świat programowania i kodowa-
nia. Głównym bohaterem jest uro-
czy robot, który dzięki możliwości 
poruszania się w każdym kierunku 
doskonale współgra z matą podło-
gową, zawierającą 100 pól. Kloc-
ki Morphun posłużą do układania 
sekwencji ruchów, stanowiących 
element drogi, którą można przete-
stować, używając Robota. Ich funk-

programming
time

robot doc

klocki do tworzenia 
sekwencji ruchów 

z komendami

piankowa kostka 
na karty pracy

10 scenariuszy 
zajęć

24 karty pracy

mata podłogowa
138 x 138 cm

cjonalnośći kolorystyka wspomaga-
ją rozwój manualny i percepcyjno 
- wzrokowy dziecka, a zastosowanie 
pobudza pomysłowości swobodne 
eksperymentowanie w celu poszuki-
wania prawidłowych rozwiązań. Do 
urozmaicenia zajęć i wprowadze-
nia treści tematycznych doskonale 
sprawdzą się karty pracy. Są one 
dobrane tematycznie do gotowych 
scenariuszy zajęć z programowania, 

wykorzystujących zróżnicowane tre-
ści edukacyjne dla poszczególnych 
poziomów edukacyjnych. Kostka 
na karty pracy wprowadza element 
losowości i pobudza kreatywność. 
Przy nauce programowania nie 
może zabraknąć zestawu Program-
ming time!
• w zestawie: robot, mata podłogowa, 24 karty 

pracy, kostka do kart pracy, 154 klocki Morphun, 
10  cenariuszy lekcji, instrukcja

10 s

Mata. Programming Time
NS 9202 185 zł
• wym. 138 x 138 cm
• wymiar pola: 12 x 12 cm
• tkanina: poliester

499 zł
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Myszomania. Gra 
planszowa
LR 2863 119 zł
Gra planszowa pomagająca dzie-
ciom zrozumieć wczesne etapy ko-
dowania. Połączenie gry i zabawy 
z pewnością wzbudzi zaintereso-
wanie dzieci nowymi technologiami. 
Uczniowie rzucają kośćmi i dobierają 
odpowiednią liczbę kart określają-
cych kierunki ruchu myszki. Celem 
graczy jest utworzenie sekwencji ko-
dującej tak, aby mysz doszła do celu 
unikając przy tym przeszkód w po-

staci blokad/płotków oraz zebraniu 
jak największej ilości serków. Kto po-
pełni najmniej błędów i doprowadzi 
mysz do serka przy najmniejszej licz-
bie ruchów, ten wygrywa. 
• zestaw zawiera: 90 kart kierunkowych, 4 karty 

Super Mysz, 4 karty strefowe, 8 blokad, 8 pod-
stawek, 4 roboty Myszki, 12 serków, 1 kostka; 
dla 2-4 graczy; wiek: 5+

Myszomania. Mata 
matematyczna
LR 2861 109 zł
Świetne uzupełnienie do zajęć z ma-
tematyki i pierwszych zabaw z kodo-
wania. Mata jest kompatybilna z robo-
tem Myszka. Dzięki niej dzieci poprzez 
proste ćwiczenia i komendy uczą się 
podstaw programowania w połącze-
niu z działaniami matematycznymi. 
Zestaw został specjalnie zaprojekto-
wany aby zaangażować dzieci do 
samodzielnego, logicznego myślenia 
i rozwiązywania problemów. 

• zestaw zawiera: dwustronną matę, 11 dwustronnych 
kart liczbowych (0-20), dwie kostki liczbowe, jedną 
kostkę operacyjną, linijkę piankową, przewodnik ak-
tywności; wiek: 5+

wiera:

Myszomania Mata

robot MYSZKA
Robot Myszka. Zestaw 
edukacyjny
LR 0012 279 zł
Zestaw edukacyjny specjalnie za-
projektowany, aby zaciekawić dzieci 
dziedziną nauki, technologii, inżynie-
rii i matematyki na poziomie szkoły 
podstawowej. Dzięki zabawce dzieci 
mogą zdobyć doświadczenie w za-
kresie podstaw programowania. 
Mysz należy tak zaprogramować, 
aby pokonała trasę z labiryntem i tu-
nelami w celu zdobycia sera.
• elem.: mysz (wym.: 10 cm), 16 płytek podłoża, 

22 ściany labiryntu, 3 części tunelu, 30 dwu-
stronne karty kodowania, 10 dwustronnych kart 
działania, klin sera, instrukcja obsługi; materiał: 
tworzywo sztuczne; wymagania: bateria AAA x3 
(brak w zestawie); wiek: 5+

KAZKA
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Botley. Akcesoria
LR 2937 79 zł
Interaktywny zestaw akcesoriów do budowa-
nia przeszkód dla robota Botley, inspirowanych 
stylem STEM. Oprócz rozwijania umiejętności 
krytycznego myślenia oraz nauki wczesnego 
programowania, każdy tor przeszkód wpro-
wadza najmłodszych w podstawowe prawa 
fizyki związane z siłą i ruchem. Dzięki instrukcji 
obrazkowej użytkownik może zapewnić robo-
towi 8 wyzwań o różnym stopniu trudności lub 
stworzyć aktywność według własnego pomysłu. 
Wszystkie elementy w zestawie są kompatybilne 
z innymi akcesoriami Botley, dzięki czemu każdy 
tor przeszkód można nieustannie modyfikować 
i rozbudowywać. 
• zestaw składa się z 42 elementów wykonanych z tworzywa 

sztucznego i zawiera m.in.: 2 kule, 30 małych kostek domina 
(10 zielonych, 10 pomarańczowych, 10 niebieskich), 2 różnej 
wielkości kostki domina, wahadło (2 elementy), rampę, pojemnik, 
„czułki” robota; wiek: 5+

Botley. Robot
LR 2936 310 zł
• zestaw zawiera 43 elementy: Robot Botley 

(wymagane 3 baterie AAA - nie dołączone do 
zestawu), pilot kodujący (wymagane 2 baterie 
AAA – niedołączone do zestawu), doczepiane 
ramiona robota, 40 kart kodujących, obszerny 
wielojęzyczny przewodnik; wymiar robota: 
12,5 x 10 cm; wiek: 5+

Botley robot kodujący to prosty 
robocik przeznaczony dla dzieci 
które zaczynają przygodę z pro-
gramowaniem. Dzięki niemu dzie-
ci zapoznają się z podstawowymi 
ruchami i komendami używany-
mi podczas prawdziwego pro-
gramowania. W prosty sposób 
dzięki pilotowi, mogą zaprogra-
mować Botleya i narzucić mu kon-

kretną sekwencje ruchów. Dzieci 
mogą programować przenoszenie 
przedmiotów (poprzez wymienne 
ramiona dołączone do zestawu) 
i budować proste trasy. Botley ma 
pod spodem czujnik, który pozwala 
mu podążać za czarną linią która 
jest umieszczona na kartach pra-
cy przeznaczonych do tworzenia 
różnych tras.

Botley. Zestaw 
z robotem
LR 2935 425 zł
• zestaw zawiera 77 elementy: Robot Botley (wy-

magane 3 baterie AAA - nie dołączone do zesta-
wu), pilot kodujący (wymagane 2 baterie AAA – 
niedołączone do zestawu), akcesoria : odłączane 

ramiona robota, 40 kart kodujących, 6 tabliczek, 8 
patyczków, 12 kostek, 2 stożki, 2 fl agi, 2 kulki, ar-
kusz naklejek, obszerny wielojęzyczny przewodnik; 
wymiar robota: 12,5 x 10 cm; wiek: 5+
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Mata mia sto
TG 0013 142 zł
Ela sty czna ma ta pod ło go wa prze-
zna czo na do Botów – ro bo tów edu-
ka cyj nych. Jest uroz mai ce niem za ba-

wy i na u ki pro gra mo wa nia, ułat wia 
wy zna cze nie tra sy i okreś le nie ce lu, 
do któ re go mają do trzeć roboty.
• wym. 120 x 45 cm; wiek: 3+

Mata fi gury
TG 0854 159 zł
• wym: 60 x 60 cm

TG 0485 535 zł
Od tradycyjnego Bee-Bota odróznia 
go to, że jest wyposażony w moduł 
Bluetooth, a zatem można nim ste-
rowac za pomocą tabletu lub kom-
putera. Dzięki temu w szybki i łatwy 
sposób można tworzyć algorytmy 
i wysyłać je bezposrednio do robota. 
Blue-Bot ma przezroczystą obudowę, 

co daje możliwość obserwacji dzia-
łania mechanizmów.
• Blue-Botem można sterować również w tradycyjny 

sposób, naciskająć strzałki na jego grzbiecie; kąt 
obrotu 45 st., dane: sterowany przez tablet lub 
komputer, kompatybilny z iOS, Android, Windows 
7, Mac OS, posiada ładowarkę, bluetooth; uzu peł-
nie niem ze sta wu są ma ty pod ło go we: TG 0013, 
TG 0017 i TG 0854, sprze da wa ne osob no; wiek: 3+

Trans pa ren tna ma ta
TG 0017 112 zł 
Można podłożyć pod nią ma pę albo 
strzałki kierunkowe 
• wym. 60 x 60 cm

TG 0363 375 zł
Ro bot pod ło go wy, któ ry dzię ki 
4 przy cis kom ze strzał ka mi kie run-
ko wy mi oraz przy cis ka mi: start, pau-
za i anu luj po ru sza się tra są wy zna-
czo ną przez dzie ci. Bee-Bot zmie nia 
kie run ki pod ka tem pro stym, po ru sza 
się w le wo i pra wo, do przo du i do 
ty łu prze mie szcza jąc się z każ dym 
ru chem o 15 cm. Za ba wa ro bo tem 

sta no wi wstęp do na u ki pro gra mo-
wa nia, po le ga ją ce j na przy ciś nię ciu 
strza łek kie run ko wych okreś lo ną ilość 
ra zy i w od po wie dniej ko lej no ści. 
Właściwa sek wen cja ru chów umoż-
li wia do pro wa dze nie ro bo ta do ce lu. 
• pa mięć 40 ru chów, wym. 13 x 10 x 7 cm, kąt 

obrotu 90 st. w ze sta wie ka bel USB (umoż li wia 
ła do wa nie); uzu peł nie niem ze sta wu są ma ty pod-
ło go we: TG 0013, TG 0017 i TG 0854, sprze da wa ne 
osob no; wiek: 3+

Panel sterowania Blue-Bot
TG 1118 599 zł 
Zestaw do programowania robota 
Blue-Bot. Za pomocą tafelków kie-
runkowych i ilościowych oraz panela 
należy stworzyć algorytm, według 
którego będzie poruszał się robot. 
Blue-Bot łączy się z panelem poprzez 
łącze bluetooth. 
• zestaw zawiera: 25 tafelków do programowania, 

panel z głośnikiem i miejscem na 10 tafelków, ła-
dowarkę

BEE-BOT

ma ty do BEE-BO TA i BLUE-BOTA

BLUE-BOT

P l i Bl B
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Robot Dash
DS 1000 829 zł
Dash dzięki licznym sensorom reaguje na głos, od-
najduje przedmioty, porusza się i wydaje dźwięki, 
a wszystko to z poziomu kilku aplikacji do wyboru! 
• w zestawie: robot Dash zapakowany w pudełko-domek (specjalny 

kartonik zaprojektowany do przechowywania robota); kabel do ła-
dowania robota; 2 łączniki do klocków LEGO®;krótką instrukcję oraz 
1-roczną gwarancję dystrybutora; wiek: 3+ 

Zestaw Wonder
DS 1002 1 349 zł
Kompletny zestaw robotów do nauki i zabawy. 
Możliwości zabawy z zestawem są nieograni-
czone dzięki stałemu rozwojowi aplikacji, a także 
poszerzaniu oferty dostępnych akcesoriów.
• robot Dash, wyrzutnia, cymbałki do tworzenia melodii w aplikacji Xylo, 

spychacz, uchwyt do holowania, uszy i ogon królika, 4 łączniki do klocków 
LEGO®, 2 kabelki do ładowania; krótka instrukcja obsługi; roczna  gwarancja

Robot Dash

Roboty mają charakter edukacyjny ponieważ po-
przez zabawę z robotem dzieci wchodzą w świat 
programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, 
budowanie sekwencji i pętli, i wiele innych). Przy 
tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe 
w naszych czasach umiejętności: logicznego my-
ślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, 
kreatywnego podejścia, precyzyjnego prezento-
wania swoich myśli, współpracy i podstaw j. an-
gielskiego (nauka poprzez zabawę). Z punktu wi-
dzenia dziecka roboty to przede wszystkim świetna 
zabawa: możliwość jednocześnie „grania” na 
tablecie i obserwowania na żywo robota, który 
wykonuje nasze polecenia! Wypróbuj 5 darmo-
wych aplikacji na Dasha. Wszystkie aplikacje są 
napisane w uniwersalnym języku programowania, 
czyli po angielsku. 

robot
DASH

napisane w uniwersalnym języku programowania, 
czyli po angielsku. 

er
1 349 zł

obotó d
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Stwórz konstrukcję i zaprogramuj robota krok 
po kroku, a będzie wykonywał wymyślone przez 
Ciebie polecenia. Dzięki wbudowanemu silniczko-
wi, robot wykona wybraną przez Ciebie sekwencję 
ruchów, a gdy wbudujesz mu odpowiednie czuj-
niki – zacznie reagować na dotyk, światło, ruch 
albo dźwięk. Będzie również potrafił podążać 
po wyznaczonej przez Ciebie ścieżce albo uru-
chomi się, gdy zapalisz lampkę. Zestawy mogą 
łączyć się z sobą. 
• Zestawy opierają się o płytkę programowalną Studuino kompatybilną 

z Arduino®, polegającą na programowaniu komputerowym za pomo-
cą  ikon lub w języku programowania blokowego Scratch®. Płytka pro-
gramowalna posiada trwałą obudowę oraz 4 przyciski i może obsłużyć: 
8 serwomotorów; 2 silniki prądu stałego; 8 różnych czujników, a dzięki 
wbudowanym łącznikom może stanowić integralną część robota.

• podstawowe instrukcje znajdują się na dołączonych płytach CD. Bar-
dziej skomplikowane modele i kody programowania można znaleźć 
na stronie: www.nowaszkola.com 

• oprogramowanie dostępne jest dla PC, Mac i Raspberry Pi

roboty 
konstrukcyjne

Robot Basic
AJ 3142 999 zł 
• czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne; na podczerwień, akcelero-

metr; 2 silniczki DC, 3 silniczki servo; 4 diody LED, brzęczyk, platforma 
programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

Robot Advanced
AJ 3143 1 299 zł
• 150 klocków; czujniki; dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne, na pod-

czerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 8 silniczków servo; 4 diody 
LED, brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudo-
wanych studuino

Elementy zestawu pozwalają na tworzenie wielu 
rodzajów robotów o różnych kształtach, funkcjach 
i możliwościach przemieszczania się. 
Procesowi budowy robota towarzyszy animowana 
instrukcja 3D, która pozwala obejrzeć pracę na 
każdym etapie z każdej strony (obrót o 360 stopni). 
• aplikacja dostępna na telefon, tablet i komputer 
• możliwość dostępu do serwisu społecznościowego z setkami projektów 

innych właścicieli JIMU

Jimu AstroBot
DA 2007 899 zł
Wejdź z AstroBotem w interakcję, wykonuj misje 
w specjalnej wersji aplikacji na smartfon lub tablet 
z Androidem lub iOS i poznawaj możliwości pro-
gramowania w języku Scratch. Konstrukcję można 
dowolnie przekształcać, tworząc np. zwierzaka, 
pojazd lub robota kroczącego.
• zestaw zawiera: mikrokomputer; 5 silników pozwalających robotowi się 

poruszać; czujnik podczerwieni; głośnik Bluetooth; diody LED; 371 kloc-
ków do budowy robota; baterię Li-Ion 1200 mAh; ładowarkę sieciową

• współpracuje z systemami: Android 4.03 i wyższe oraz iOS 7 i wyższe; 
gwarancja: 2 lata (6 miesięcy na silniki i baterię)

• wiek: 8 +

robot
JIMU

999 zł 1 299 zł
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• połącz się z Internetem Rzeczy (IoT) 
– użyj oprogramowania mBlock5, 
aby dodać funkcję Internet of Things 
do robota Codey Rocky. Wykryj wil-
gotność gleby, kontroluj urządzenia 
gospodarstwa domowego, korzy-
staj z raportów pogodowych, jako-
ści powietrza i wiele więcej!

• Poznaj AI (Sztuczna Inteligencja) 
– mBlock 5 obsługuje funkcje AI, 
w tym rozpoznawanie głosu i twa-
rzy oraz wykrywanie nastroju. Dzię-
ki Codey Rocky wykorzystanie naj-
nowszych technologii staje się proste 
niczym zabawa.

• Robot kompatybilny z Makeblock 
Neuron – Codey Rocky współpra-
cuje z klockami Makeblock Neu-
ron i LEGO®. Pozwala zrealizować 
każdy pomysł, jaki możesz wymy-
ślić. Złącza Pogo Pin pozwalając na 
rozszerzenie umiejętności robota.

• Czujniki Codey: wyświetlacz LED, głośnik, dioda RGB, 
3 przyciski, potencjometr, czujnik natężenia dźwięku 
i światła, żyroskop i akcelerometr, nadajnik i odbiornik 
podczerwieni

• Czujniki Rocky: czujnik rozpoznawania kolorów, silniki 
DC, czujnik odległości

• Języki programowania:  Scratch 3.0, Python
• Aplikacja Makeblock: aplikacja mobilna do kontrolo-

wania robotów Makeblock. Pozwala sterować i pro-
gramować robota Codey Rocky za pomocą urządzeń 
mobilnych z systemami Android i iOS. Aplikacja do 
programowania mBlock 5 oparta jest na wizualnym ję-
zyku programowania Scratch 3.0, aby zagwarantować, 
że początkujący mogą zacząć kodowanie w ciągu kilku 
minut. Wszystko, co musisz zrobić, to przeciągnięcie 
i upuszczenie. Wystarczy jedno kliknięcie, aby prze-
kształcić Twój kod wizualny w kod Pythona i kontynu-
ować naukę zaawansowanego i praktycznego języka!

ROBOT CODEY ROCKY

Adapter Bluetooth BT 4.0 
do DA 8030 
DA 8031 89 zł
Urządzenie o niskim poborze mocy do połącze-
nia z urządzeniami Makeblock obsługującymi 
bezprzewodowe przesyłanie danych. Urządzenie 
pozwala na bezprzewodowe połączenie i prze-
syłanie kodu pomiędzy komputerem i robotem 
Codey Rocky. Technologia Plug-in pozwala na 
automatyczne łączenie urządzeń bez konieczności 
instalacji sterowników czy konfiguracji.
• wymagana bateria AA (nie dołączono); odległość transmisji: 15 m

Mata edukacyjna do DA 8030
DA 8081 229 zł
Mata STEM jest przeznaczona do nauki zarówno 
programowania z użyciem robota Codey Rocky, jak 
i elementów edukacji wczesnoszkolnej: matematycz-
nej, przyrodniczej oraz informatycznej. Mata składa 
się z 7 elementów:
• Ring Sumo. 77- centymetrowy ring sumo to oryginalny rozmiar ringu 

do walk robotów. To bardzo często spotykana konkurencja w robo-
tyce. Zadaniem zawodników jest zbudowanie takiego robota, który 
wypchnie przeciwnika poza obwód ringu. Codey Rocky dzięki łącznikom 
może być rozbudowywany przy użyciu zarówno Lego, jak i czujników 
Neuron. Ring sumo (dzięki zaznaczonej tarczy oraz kątomierzowi) 
może służyć do nauki zegara wskazówkowego oraz obliczania kątów; 
Skala szarości - czujnik robota Codey Rocky rozpoznaje skalę szaro-
ści, którą można zmierzyć za pomocą bloczka „wartość skali szarości 
sensora kolorów”; Kolory i czas – Codey Rocky rozpoznaje aż 8 

kolorów. Dzięki specjalnie przygotowanej trasie możesz zaprogramo-
wać reakcję na poszczególne kolory, np. odegranie melodii. Dystans 
przemieszczania robota jest mierzony nie w centymetrach, a se-
kundach. Specjalnie przygotowane paski (powyżej kolorowych pól) 
pokażą jak daleko zajedzie Codey Rocky z prędkością 50% i 100%; 
Kompas – umiejscowiony na macie kompas z pewnością pomoże 
w nauce kierunków świata. Odpowiednio zaprogramowany Codey Roc-
ky może zarówno obracać się we właściwym kierunku, jak i pokazywać 
jego symbol na ekranie; Mata do kodowania – kolorowa mata 
do kodowania z kółkami przyda się do nauki kodowania za pomocą 
plastikowych kolorowych kubeczków. Mata składa się z 4 części po 
9 pól, rozdzielonych osią symetrii w pionie i poziomie;  „line follo-
wer mode” – ta trasa przyda się w trakcie programowania robota, 
aby poruszał się po czarnej linii. Spróbuj wyścigów - któremu uczniowi 
uda się zaprogramować robota tak, aby miał najkrótszy czas okrąże-
nia; przestrzeń na kartkę A4 – możesz spisać na niej zadania 
dla uczniów i położyć je na macie w wyznaczonym do tego miejscu.

robot CODEY 
ROCKY 
DA 8030 599 zł
Inteligentny robot do nauki programowania STEM 
i Internetu Rzeczy. połącz się z Internetem Rzeczy 
(IoT) – użyj oprogramowania mBlock5, aby dodać 
funkcję Internet of Things do robota Codey Rocky. 
Wykryj wilgotność gleby, kontroluj urządzenia 
gospodarstwa domowego, korzystaj z raportów 
pogodowych, jakości powietrza i wiele więcej!
Poznaj AI (Sztuczna Inteligencja) – mBlock 5 ob-
sługuje funkcje AI, w tym rozpoznawanie głosu 
i twarzy oraz wykrywanie nastroju. Dzięki Codey 
Rocky wykorzystanie najnowszych technologii sta-
je się proste niczym zabawa. Robot kompatybilny 
z Makeblock Neuron – Codey Rocky współpra-
cuje z klockami Makeblock Neuron i LEGO®. 
Pozwala zrealizować każdy pomysł, jaki możesz 
wymyślić. Złącza Pogo Pin pozwalając na roz-
szerzenie umiejętności robota. Czujniki Codey: 
wyświetlacz LED, głośnik, dioda RGB, 3 przyciski, 
potencjometr, czujnik natężenia dźwięku i świa-
tła, żyroskop i akcelerometr, nadajnik i odbiornik 

podczerwieni. Czujniki Rocky: czujnik rozpozna-
wania kolorów, silniki DC, czujnik odległości Języki 
programowania:  Scratch 3.0, Python Aplikacja 
Makeblock: aplikacja mobilna do kontrolowania 
robotów Makeblock. Pozwala sterować i progra-
mować robota Codey Rocky za pomocą urządzeń 
mobilnych z systemami Android i iOS. Aplikacja 
do programowania mBlock 5 oparta jest na wi-
zualnym języku programowania Scratch 3.0, aby 
zagwarantować, że początkujący mogą zacząć 
kodowanie w ciągu kilku minut. Wszystko, co mu-
sisz zrobić, to przeciągnięcie i upuszczenie. Wy-
starczy jedno kliknięcie, aby przekształcić Twój 
kod wizualny w kod Pythona i kontynuować naukę 
zaawansowanego i praktycznego języka!
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Robot Artie 3000
LR 1125 359 zł
Artie to niesamowity robot, który rysując uczy dzieci 
kodowania. Wprowadza w pierwsze tajniki robotyki 
edukacyjnej. Posiada wbudowane wi-fi oraz łatwe i in-
tuicyjne oprogramowanie metodą „przeciągnij i upuść”, 
które sprawdzi się na komputerze lub tablecie. Umożliwia 
4 tryby pracy: zaprogramowane kształty, gry, program 
do kolorowania oraz kodowanie dowolne. Robot poru-
sza sie do przodu i w tył, obraca się 360 stopni w do-
wolnym kierunku. Do rysowania używa 4 wymiennych, 
zmywalnych, kolorowych mazaków. 
Zestaw zawiera:
• robot Artie 3000 o wym.: 14 x 10,5 x 15 cm
• 4 mazaki (w kolorze: różowy, niebieski, zielony, fi oletowy)
• przewodnik Szybki Start
• 3 karty aktywności
• materiał: tworzywo sztuczne; powierzchnia rysowania min. kartka A4
• wymaga 4 baterii AA 1,5 V (brak w zestawie)
• wiek: 7+

Robot Rugged
TG 2000 720 zł
Robot specjalnie zaprojektowany z myślą o użytkowaniu 
w terenie. Stworzony do trudnych zadań. Wyposażony 
w funkcję Bluetooth, sterowany za pomocą tabletu. Po-
siada pamięć do 256 kroków, która pozwala wykonać 
najbardziej wymagające czynności. Szybkość ruchów 
urządzenia można ustawić na 3 poziomach prędkości. 
Wbudowany czujnik przeszkód, który można włączyć 
i wyłączyć, wykrywa bariery przed robotem, odwraca 
go i obraca o 45 stopni.
zestaw zawiera:
• robot; przewód USB; bezpłatna aplikacja do programowania
• kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi: Android: 5.0 (Lollipop) 

Minimum, 7.1 (Nougat), 5.1 (Lollipop), 8.0 (Oreo),6.0 (Marshmallow), 8.1 (Oreo), 
7.0 (Nougat), 9.0 (Pie), iOS: 8.0 Minimum, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0

• bateria 3.7V 850mAh w pełni naładowana po 1-2 h, wystarcza na 1-2 h użytkowania
•  wym. robota: 20,5 x 22,5 x 10,5
• wym. opakowania: 29 x 13,5 x 23,5 cm
• wiek: 3+

ram 
oru-
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Owocowy ogród
NS 0399 99 zł
Gra polegająca na układaniu figurek owoców na tablicy 
wg schematów z kart pracy. Zadaniem gracza jest prze-
kształcenie układu przy jak najmniejszej liczbie ruchów. 
• plansza do gry wykonana z solidnej drewnianej płyty z 16 polami o wym. 33 x 33 

cm; 16 fi gurek: 4 jabłka, 4 truskawki, 4 winogrona, 4 banany; 24 karty pracy o wym. 
23 x 11 cm; wiek 5+; 16 liczmanów; zróżnicowany poziom trudności; 24 karty pracy

Tablica Tęczowa
TG 0531 399 zł 
Tablica zawiera 64 diody LED, które mogą wyświetlać dowolny 
kolor z dowolną jasnością. Wystarczy podłączyc moduł, po-
brać oprogramowanie i można rozpocząć programowanie. To 
świetny sposób, by pokazać, jak działa piksel i w jaki sposób 
zostaje wykorzystany w ekranach telewizorów, smartfonów itp. 
Tablica tęczowa jest łatwa w użyciu i zapewnia wiele sposo-
bów kontrolowania wyświetlanych efektów za pomoca jezy-
ka Scratch. W połączeniu z kontrolerem Scratch umożliwia 
zaprojektowania popularnej gry „Snake” - Tablica Tęczowa 
staje się ekranem, a ruch wężyka sterujemy kontrolerem!

Hello Ruby!
SR 0435 25 zł
Książka o programowaniu dla dzieci w wieku 4–8 lat z bo-
gato ilustrowanym opowiadaniem o przygodach Ruby i ze-
stawami ćwiczeń z kodowania: algorytmów (mycie zębów), 
wzorów (obrazków na tapecie), pętli (figur tanecznych), 
szukania błędów (przygotowanie kąpieli).
• do wyczerpania zapasów

H ll R b !

T bli T

25 zł
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Zabawa w kodowanie
LR 2835  192 zł
Układaj labirynty z dostępnych kart, 
nadawaj kierunek przemieszczania 
się po ścieżce. Przemieszczaj karty 
robotów wypowiadając komendy 
a następnie ułóż sekwencję ruchu 
które zostały wykonane. Dołącz try-
biki, sprężyny i karty ze znakiem „X” 
do labiryntu by zwiększyć trudność. 
Wykorzystaj karty z piktogramami, 
aby urozmaicić rozgrywkę: sprężyna 
(podnieś i zanieś robotowi do napra-
wy); trybik (podnieś i zanieś robotowi 
do naprawy); X (blokada, nie można 
wejść na tą matę);  chwytak (pod-
nieś sprężynę lub trybik); odrzutowy 
plecak (przejdź nad X do następnej 
maty labiryntu). W przypadku uło-
żenia kart ze znakiem „x” jedna po 
drugiej – można przejść przez oba

w jednym ruchu, karta zagadka (wy-
daj dowolnej polecenie).
• 20 piankowych mat (wym: 23 cm x 23cm)

w 4 kolorach (różowy, pomarańczowy, niebieski, 
zielony), 4 okrągłe maty, 20 dwustronne karty ko-
dowania, 2 postaci robotów,2 sprężyny,2 strzałki; 
podręcznik; wiek: 5+

w jednym ruchu karta zagadka (wy

„ j p
drugiej – można przejść przez oba

, p , p ę y y, ;
podręcznik; wiek: 5+

Mata do labiryntów
PN 0105 300 zł
• wym. 170 x 250 cm

Umiem programować! 
PN 0060 1 990 zł
Na 3 lata zajęć z programowania.
Zestaw scenariuszy lekcji i różnorod-
nych pomocy dydaktycznych pozwa-
lających wprowadzić dzieci z klas 1-3 
szkoły podstawowej w świat progra-
mowania. Zestaw nie wymaga korzy-
stania z komputera ani tabletu. Scena-
riusze i materiały zostały opracowane 
w sposób ułatwiający wykorzystanie 
przez każdego z nauczycieli naucza-
nia początkowego i nie wymagają 
specjalnego przygotowania informa-
tycznego. Wszystko, czego będzie 
nam potrzeba, to podstawy myśle-
nia operacyjnego bazujące na od-
powiednich do wieku przykładach 
konkretnych.
Uczymy w ruchu – na dywaniku 
i z grami wielkowymiarowe dla ca-
łej grupy

Od czego zaczniemy? – od samego 
pojęcia kodowania, czyli umownego 
przedstawienia prostych czynności 
np. ruchów rak i nóg np. przy po-
mocy symboli kolorów. Przejdziemy 
do „pisania” instrukcji, czyli podziału 
czynności na proste elementy, w któ-
rych potem poszukamy powtarzal-
nych cykli, czyli ciągów – zacznie-
my od najprostszych – np. idąc na 
przemian stawiamy krok lewą i pra-
wą nogą.
Kiedy już będziemy umieli pisać in-
strukcje, zbudujemy na podłodze 
mapę i „napiszemy” jak przejść 
drogę pomiędzy zadanymi miejsca-
mi. Zabawimy się też w podchody 
używając instrukcji umieszczonych 
w różnych miejscach samej mapy. 
Znajdziemy i opiszemy drogę przez 
samodzielnie zbudowany labirynt.
W jaki sposób dzieci będą pisać i wy-
konywać instrukcje? – to okazuje się 

najprostsze: do pisania użyjemy ukła-
danych w wierszach dużych karto-
ników z obrazkami, a wykonawcą 
poleceń będą same dzieci porusza-
jące się na planszach zbudowanych 
z wielkowymiarowych kartonów sta-
nowiących przeszkody i nagrody, 
bramy i otwierające je klucze.
Uczymy programowanie bez użycia 
komputera
• uczymy podstawowych umiejętności niezbędnych 

do programowania, a nie samego programowania 
w postaci tekstowego kodu

• wprowadzamy programowanie w działaniu – po-
przez zabawę i ruch, bez teorii ani defi nicji

• wspieramy samodzielne lub zespołowe rozwiązy-
wanie problemów, pozwalamy uczyć się na błędach 
i uczyć się od siebie nawzajem

• uczymy konkretnie – zarówno w zakresie języka jak 
i realizowania zadań w oparciu o konkretne, choćby 
nawet bajkowe, przykłady.

• uczymy w ruchu – podstawowym miejscem na-
uki jest tzw. dywanik i gry wielkowymiarowe, na 

których cała grupa może się swobodnie poruszać.
• ułatwiamy indywidualizację, przydzielanie zadań 

różnym uczniom i różnym zespołom, tak żeby wszy-
scy uczniowie byli aktywni na każdych zajęciach 
i przyjmowali role adekwatne do ich możliwości.

• tablet czy komputer nie jest warunkiem nauki 
programowania, rozpoczynamy naukę bez tych 
narzędzi oswajając jednocześnie uczniów z doty-
kową tablicą multimedialną i matą interaktywną 
stanowiących możliwie naturalne i intuicyjne for-
my komunikacji z programem w otoczeniu klasy

• zestaw przeznaczony dla całej klasy 25 uczniów 
zawiera: 32 wielkowymiarowe kartony kwadra-
towe i 32 kartony prostokątne do budowania 
plansz, map i labiryntów na podłodze, 4 zestawy po
64 kartony do pisania instrukcji, ćwiczenia inte-
raktywne do wykorzystania na tablicę interak-
tywną (budowanie plansz, pisanie i wykony-
wanie instrukcji), 32 scenariusze zabaw i zajęć,
24 wzory kart pracy do kopiowania, 25 dyplomów,
90 scenariuszy zajęć z poradnikiem metodycznym, 
matę do budowania instrukcji i układania labiryntów 
(170x250 cm).

umiem 
programować
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Jest kolorowym, certyfikowanym dy-
wanem edukacyjnym służącym do 
nauki poprzez zabawę. Znajdujące 
się u góry dywanika panele umożli-
wiają pracę z zakresu: podstaw pro-
gramowania; edukacji polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodniczej, 
muzycznej, społecznej; ilustrację in-
nych treści i zadań w sposób logicz-
no-matematyczny oraz grę w war-
caby i szachy

Zmienne panele tematyczne

Czym jest edumata?

EDUMATA.
wielofunkcyjna
mata edukacyjna

EduMata. Wielofunkcyjna 
mata edukacyjna
EM 1000 1 999 zł
Kolorowy dywan edukacyjny to po-
moc, która bazuje na nauce podstaw 
kodowania i programowania. Cha-
rakteryzuje się łatwością modyfiko-
wania i dostosowania tematyki treści 
do możliwości i potrzeb odbiorcy. 
Dwustronne przewijane panele tema-
tyczne pozwalają na pracę na mate-
riale związanym m.in. z: arytmetyką, 
czasem, gramatyką, fonetyką i skład-
nią. Uniwersalność maty umożliwia re-
alizację podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz szkoły 
podstawowej. Kolorystyka, sposób wy-
konania a przede wszystkim wartość 
merytoryczna pomocy ułatwia przy-
swajanie wiedzy i nabywanie umiejęt-

ności również dzieciom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Dla nowa-
torskich nauczycieli i rodziców stanowi 
świetną bazę do realizacji własnych 
pomysłów przeprowadzenia lekcji 
czy opracowania zabaw i gier edu-
kacyjnych. 
Zestaw zawiera: 
• matę edukacyjną (wym. 179 x 200 cm, 12 x 12 

pól) z materiału PVC
• 4 dwustronne przewijane panele
• 4 suchościeralne fl amastry w czterech kolorach: 

czarnym, czerwonym, zielonym, niebieskim
• 4 duże kostki o wym. 10 x 10 cm w 4 kolorach: 

zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym; 1 kost-
ka 12-boczna o wym. 10 x 10 cm

• 662 laminowane kartoniki z różnymi symbola-
mi: 100 kartoników z liczbami 1 – 100, wym.: 
10,5 x 10,5 cm 

• 12 laminowanych kartoników liczb rzymskich od 
I–XII; wym. 10,5 x 10,5 cm; 60 laminowanych 

kartoników cyfr arabskich od 0–9; wym. 10,5 
x 10,5 cm

• 198 laminowanych kartoników liter z polskimi 
znakami; wym. 10,5 x 10,5 cm

• 30 laminowanych kartoników znaków matema-
tycznych:-, +, x, :, =; wym. 10,5  x 10,5 cm 

• 54 laminowane kartoniki znaków do programo-
wania; wym. 10,5 x 10,5 cm

• 144 laminowanych kartoniki po 12 szt. w 12 ko-
lorach: zielonym, szarym, pomarańczowym, ró-
żowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim, fi o-
letowym, brązowym, granatowym, czerwonym; 
wym. 13 x 13 cm

• 32 laminowane kartoniki z pionkami szachowymi, 
wymagają wycięcia i złożenia; ø 13cm

• 32 kartoni ki czarne do szachownicy (wym.: 13,5 
x 13,5 cm); karta informacyjna produktu EDUMATA

• Edumata jest produktem atestowanym 
i certyfi kowanym; zgodna z nową podstawą 
programową 2017

sklep.nowaszkola.com
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Zestaw uzupełniający
343 163 97 zł
Zestaw uzupełniający do 343 162 
z dodatkowymi elementami dla 
2 dzieci. 
• zestaw zawiera: 2 transparentne plastikowe siatki 

z miejscem na tafelki, 12 plastikowych tafelków 
z ilustracjami w dwóch kolorach, 14 plastikowych, 
dwukolorowych tafelków do tworzenia trasy; in-
strukcja dla nauczyciela; wiek: 3+ 

Dzieci umieszczają pod prze-
zroczystą siatkę jedną z 6 dwu-
stronnych plansz do gry. Na-
stępnie, postępując zgodnie 
z informacją zamieszczoną na 
jednej z 24 kart sekwencji, które 
określają kierunek trasy, tworzą 
drogę ruchów, umieszczając na 
siatce tafelki tak, aby za pomocą 
poszczególnych strzałek dotrzeć 
do wyznaczonego celu. Zestaw 
zawiera 2 poziomy trudności (kodo-
wanie za pomocą 6 i 9 kroków). Ze-
staw zawiera dwie tematyki: morze 
i las w orientacji poziomej i pionowej.

Zestaw podstawowy
343 162 155 zł
• zestaw zawiera: 24 dwustronnych kart pokazują-

cych sekwencje ruchów, 2 transparentne plastikowe 
siatki z miejscem na tafelki, 6 dwustronnych plansz 
do grania, 14 plastikowych tafelków z ilustracjami 
w dwóch kolorach, 12 plastikowych, dwukoloro-
wych tafelków do tworzenia trasy, instrukcja dla 
nauczyciela; wiek: 3+

tafelki 
z ilustracjami

tafelki 
do tworzenia tras dwustronne karty 

z sekwencjami ruchów

transparentne siatki
z miejscem 
na tafelki

dwustronne plansze do gry

pierwsze 
kodowanie
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Zestaw podstawowy
342 817 155 zł
• zestaw zawiera: 24 karty aktywności: 4 zestawy po 6 kart o różnym 

stopniu trudności, 2 dwustronne magnetyczne plansze (jedna strona 
z motywem zwierząt dzikich, druga – domowych), 46 magnetycznych 
elementów do tworzenia tras: 23 czerwone strzałki i 23 fi oletowe 
strzałki, instrukcja dla nauczyciela; wiek: 4+

Zestaw uzupełniający
342 819 99 zł
Dodatkowe elementy dla 2 dzieci. 
• zestaw zawiera: 2 dwustronne magnetyczne plansze (jedna strona 

z motywem zwierząt dzikich, druga – domowych), 46 magnetycznych 
elementów do tworzenia tras: 23 czerwone strzałki i 23 fi oletowe 
strzałki; wiek: 4+

Zadaniem gracza jest stworzenie trasy przed-
stawionej na jednej z 24 kart aktywności. Karty 
określają nam kierunek trasy oraz jak i w ilu ru-
chach należy ją pokonać. Gra rozwija umiejętności 
logicznego myślenia, wyobraźnię przestrzenną 
oraz jest świetnym wstępem do nauki o kodowa-
niu i programowaniu.

Zestaw podstawowy
342 817 155 zł
• zestaw zawiera: 24 karty aktywności: 4 zestawy po 6 kart o różnym 

stopniu trudności, 2 dwustronne magnetyczne plansze (jedna strona 
z motywem zwierząt dzikich, druga – domowych), 46 magnetycznych 
elementów do tworzenia tras: 23 czerwone strzałki i 23 fi oletowe 

elementów do tworzenia tras
strzałki; wiek: 4+

dwustronne 
plansze

magnetyczne

magnetyczne  elementy
do tworzenia tras 

karty aktywności
o różnym stopniu trudności

quadri kodowanie
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wyposażenie sal lekcyjnych

Zestawy szlaczków graficznych wspomagających 
ćwiczenia rozmachowe. Do pakietów dołączone 
są magnesy. Szlaczki podzielone są na trzy stopnie 
trudności zaznaczone kolorem oraz odległościami 
linii w szlaczku. Zgodnie z zasadą stopniowania 
trudności każdy z poziomów prezentuje ćwiczenia, 
które nawiązują zarówno do poziomu niższego 
jak i wyższego. W każdym też występują 4 plan-
sze wykonane z tworzywa, po których można 
pisać suchościeralnymi mazakami. 

Zestaw II. Niebieski
NS 3008 89 zł
• 4 plansze o wym. 91 x 17 cm. z grafi ką oraz szerokością linii (1cm) 

przeznaczony jest dla małych dzieci od 4 roku życia; w zestawie: drze-
wa do ćwiczeń w płynnym rysowaniu pętli z zaznaczeniem kierunków 
kreślenia linii, parasolki do ćwiczeń w kreśleniu linii literopodobnych 
i krótkich prostych, podwójny szlaczek do kreślenia ciągłych półkoli 
i pojedynczych pętelek, podwójny szlaczek do kreślenia ciągłych półkoli 
o różnej wielkości i ciągłych literopodobnych pętelek

Zestaw III. Czerwony
NS 3009 89 zł
• 4 plansze o wym. 91 x 17 cm. dla dzieci od 6 roku życia (1–0,3 cm); 

w zestawie: podwójny szlaczek do kreślenia łamanych ciągłych z 1 cm 
odstępem, dwa razy podwójny szlaczek do kreślenia literopodobnych 
wzorów po śladzie kropkowym; gruszki; wisienki

szlaczki grafi czne

Zestaw I. Zielony
NS 3007 89 zł
• 4 plansze o wym. 91 x 17 cm. od 6 roku życia (1–0,3 cm); w zestawie 

podwójny szlaczek do kreślenia łamanych ciągłych z 1 cm odstępem, 
dwa razy podwójny szlaczek do kreślenia literopodobnych wzorów po 
śladzie kropkowym
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ścienne tablice manipulacyjne
Cielaczek. Alfabet małe litery
NS 0322 120 zł
• wym. 69 x 1,2 x 45 cm; drewniany kołeczek

Krówka. Alfabet duże litery
NS 0321 139 zł
• wym. 89 x 1,2 x 55 cm; drewniany kołeczek

Tablice ścienne do ćwiczeń grafomotorycznych 
i nauki pisania liter, wykonane z płyty MDF w ko-
lorze kremowym, ogon z miękkiego weluru

Liczenie. Manipulacja na ścianę
VG 0675 109 zł
Gra ścienna, która rozwija umiejętności matema-
tyczne, logiczne myślenie oraz koordynację wzro-
kowo-ruchową. Manipulując elementami dziecko 
uczy się podstawowych działań matematycznych. 
Z gry można również korzystać przy stoliku. 
• wym.: 60 x 3,5 x 40 cm

Magnetyczna pięciolinia
VO 8463 279 zł
Suchościeralna pięciolinia magnetyczna. Idealnie 
nadaje się do używania wraz z magnetycznymi 
nutami. 
• odstępy między liniami 2,5 cm; wym. 195 x 27 cm 

Magnetyczne nuty
VO 8464 369 zł
• 240 nut i znaków muzycznych w kolorze czerwonym i czarnym 

najlepiej używać wraz z pięciolinią magnetyczną 

sklep.nowaszkola.com

k
la

sy
 I-

III

397


	Informacje
	Meble i wyposażenie
	Serie meblowe
	Cubo
	Tęczowa
	Pastel
	Klasyczna
	Seria+
	Maxi Color
	Modern
	Prima
	Fresh

	Biblioteczki
	Skośne
	Bukowe i brzozowe
	Kąciki
	Regały
	Fresh

	Stoły i krzesła
	Stoły
	Klasyczne z drewnianymi nogami
	Ergo
	Klasyczne z metalowymi nogami
	Ławki i krzesła Classic
	Jedno i dwuosobowe
	Ławki ASO
	Specjalne
	Banko
	Banan
	Stoły Motylki
	Stoły HPL
	Stoły mobilne

	Krzesła
	Shape
	Emmi
	Miś
	Lilli, Mimi
	Motylki
	Karolki
	Taborety
	Muszelki
	Classic
	Krzesła regulowane
	Biurowe
	Dobre Krzesło


	Akcesoria łazienkowe
	Poduchy i siedziska
	Szatnie
	Trudnopalne
	Szatnie metalowe
	Identyfikatory

	Meble laboratoryjne
	Biurka
	Wyposażenie sal
	Dywany
	Heat Set Frise
	Strzyżone
	Poliamidowe
	Maty poliestrowe
	Maty z pianki

	Aplikacje ścienne
	Ekspozycja
	Pojemniki
	Zabezpieczenia

	Wyposażenie stołówek
	Meble medyczne
	Meble plastyczne
	Multimedia

	Klasy I - III
	Edukacja polonistyczna
	Poznawanie liter
	Glottodydaktyka
	Czytanie
	Nauka pisania
	Ortografia
	Gramatyka
	Gimnastyka buzi i języka
	Lustra
	Wydawnictwa

	Edukacja matematyczna
	Pojęcie liczby, liczenie
	Mnożenie
	System dziesiętny
	Kostki matematyczne
	Figury geometryczne
	Obliczenia pieniężne
	Zależności przestrzenne, bryły
	Jednostki czasu, zegar, kalendarz
	Pomiary
	Przyrządy tablicowe
	Wydawnictwa matematyczne

	Edukacja przyrodnicza
	Obserwacje
	Lupy

	Plakaty i plansze
	Wydawnictwa

	Języki obce
	Język angielski
	Time for English

	Pomoce językowe

	Wstęp do programowania
	Logicubes Zebra
	Programming Time
	Roboty edukacyjne
	Podłoga interaktywna
	Programy multimedialne

	Bezpieczeństwo na drodze
	Edukacja regionalna
	Edukacja emocjonalna
	Pomoce Montessori
	Specjalne potrzeby edukacyjne
	Wyposażenie sal lekcyjnych
	Szlaczki graficzne
	Ścienne tablice manipulacyjne
	Makatki
	Plansze magnetyczne Nowej Szkoły
	Plakaty edukacyjne Nowej Szkoły


	Klasy IV - VIII
	Język polski
	Matematyka
	Mnożenie i dzielenie
	Ułamki i procenty
	Figury i bryły
	Matematyczne dyski
	Plansze matematyczne
	Przyrządy matematyczne

	Geografia
	Zestaw map
	Mapy Polski
	Mapy świata
	Stojaki na mapy
	Plakaty i plansze
	Mapy konturowe
	Globusy
	Kosmos
	Minerały
	Obserwacje
	Kompasy
	Wydawnictwa
	Pracownia geograficzna. Pakiety

	Historia
	Biologia
	Rośliny
	Zwierzęta
	Człowiek
	Wirusy
	Obserwacje i eksperymenty
	Powietrze. Zestaw doświadczalny
	Gleba. Zestaw doświadczalny
	Moduł Woda

	Mikroskopy
	Preparaty mikroskopowe

	Pracownia biologiczna. Pakiety
	Plansze i plakaty
	Wydawnictwa

	Chemia
	Cząsteczki molekularne
	Doświadczenia
	Moduł Woda
	Odczynniki
	Substancje
	Wskaźniki

	Odmierzanie
	Cylindry miarowe
	Kolby
	Probówki
	Zlewki
	Butelki

	Szkiełka laboratoryjne
	Akcesoria laboratoryjne
	Sprzęt ochronny
	Meble laboratoryjne
	Pracownia chemiczna. Pakiety
	Plansze i wydawnictwa

	Fizyka
	Doświadczenia
	Pomiary
	Kinematyka i dynamika
	Hydrostatyka i aerostatyka
	Magnetyzm
	Elektryczność
	Optyka
	Plansze
	Zestawy konstrukcyjne
	Pracownia fizyczna. Pakiety

	Pracownia językowa
	Język angielski
	Język niemiecki
	Język hiszpański
	Język rosyjski
	Język francuski
	Pomoce językowe

	Wstęp do programowania
	Logicubes Zebra
	Programming Time
	Roboty edukacyjne

	Programy multimedialne
	Filmy
	Specjalne potrzeby edukacyjne
	Uwaga słouchowa


	Zabawy edukacyjne
	Gry polonistyczne
	Gry ortograficzne
	Gry logopedyczne
	Gry gramatyczne

	Gry matematyczne
	Działania na liczbach
	Piramidy matematyczne
	Wrap-ups
	Domina matematyczne
	Układanki geometryczne
	Gry podłogowe

	Gry przyrodnicze i ekologiczne
	Gry regionalne
	Gry geograficzne
	Gry językowe
	Puzzle
	Gry planszowe
	Akcesoria do gier
	Zagadki
	Gry karciane
	Gry na spostrzegawczość
	Gry logiczne
	Logicubes Zebra

	Gry zręcznościowe
	Wieże
	Gwoździki

	Szachy, warcaby, chińczyk
	Piłkarzyki
	Klocki
	Magnetyczne
	Z kartami pracy
	Konstrukcyjne
	Szafki z klockami
	Morphun
	Waflowe
	Cegły
	Słomki konstrukcyjne
	Klocki magnetyczne 3D


	Muzyka i teatr
	Intrumenty
	Pierwsze intrumenty
	Flety
	Dzwonki
	Bębenki, bongos, tamburyny
	Kołatki i terkotki
	Markasy i janczary
	Aerofony
	Szafa na instrumenty
	Zestawy muzyczne

	Teatrzyki
	Bajkowe opowieści
	Pacynki
	Pacynki na rękę
	Pacynki na palec
	Duże pacynki edukacyjne
	Teatrzyki cieni

	Akcesoria teatralne
	Kurtyny teatralne
	Nakrycia głowy
	Stroje teatralne

	Wydawnictwa muzyczne

	Plastyka
	Wyprawki plastyczne
	Papiery i kartony
	Do rysowania i wycinania
	Papiery do origami
	Folie, sizal i flizelina
	Tektura falista
	Bibuła

	Kredki
	Uchwyty i nasadki do pisania
	Kredki ołówkowe
	Zestawy klasowe
	Zestawy jednokolorowe

	Kredki świecowe
	Pastele
	Kreda i węgiel

	Mazaki
	Markery i zakreślacze
	Długopisy, cienkopisy i pióra

	Brokaty
	Farby
	Tempery
	Tempery w proszku i tabletkach
	Farby ekologiczne

	Akwarele i plakatowe
	Do malowania palcami
	Do malowania twarzy

	Akcesoria plastyczne
	Fartuszki
	Pędzle
	Wałki dekoracyjne
	Stemple
	Piankowe
	Fakturowe
	Drewniane
	Poduszki do tuszu

	Szablony
	Masy plastyczne
	Plastelina
	Modelina
	Ciasto - plasto
	Play Foam
	Piasek kinetyczny
	Akcesoria do modelowania

	Filce, pompony, tkaniny
	Liście, płatki, piórka
	Trawka i rafia
	Folia piankowa
	Sznurki, wstążki, tasiemki
	Koraliki i prasowanki
	Druciki kreatywne
	Dekoracje mozaikowe
	Przedmioty do ozdabiania
	Taśmy klejące i naklejki
	Dziurkacze
	Nożyczki
	Akcesoria biurowe
	Kleje
	Ekspozycje prac plastycznych
	Meble plastyczne
	Szafki plastyczne
	Sztalugi
	Suszarki

	Wydawnictwa plastyczne

	Kultura fizyczna
	Materace
	Gimnastyczne
	Narożne półokrągłe
	Pory roku
	Składane
	Łączone

	Piłki
	Sportowe
	Lekarskie
	Gimnastyczne
	Polarowe
	Gumowe
	Piankowe

	Pojemniki na piłki
	Bramki, kosze, siatki
	Tablice i obręcze
	Tenis tołowy

	Skrzynie gimnastyczne
	Moduły gimnastyczne
	Ścieżki gimnastyczne
	Drabinki gimnastyczne
	Tory przeszkód
	Drążki i obręcze gimnastyczne
	Zestawy gimnastyczne
	Pachołki
	Płotki

	Urządzenie gimnastyczne
	Akcesoria sportowe
	Szafki na akcesria sportowe
	Dyski i ringo
	Znaczniki
	Chusty i szarfy
	Woreczki
	Gwizdki i stopery
	Liny do przeciągania

	Zabawy ruchowe
	Namioty i tunele
	Trampoliny
	Hamaki
	Ścianki wspinaczkowe
	Place zabaw

	Integracja sensoryczna
	Sala światła
	Lustra
	Zmysł wzroku
	Zmysł słuchu
	Zmysł węchu i smaku
	Zmysł dotyku
	Poduchy
	Tabliczki sensoryczne
	Litery i cyfry dotykowe
	Tabliczki grafomotoryczne
	Stemple sensoryczne
	Motoryka ręki
	Piłki sensoryczne

	Zmysł proprioceptywny
	Ściskacze
	Pomoce obciążeniowe
	Sala SI
	Sprzęt podwieszany do klatki SI


	Równowaga
	Równoważnie
	Platformy do balansowania
	Szczudła
	Duże miękkie piłki
	Piłki gimnastyczne

	Spadochorny
	Wstęgi i chusty
	Maty i materace
	Piankowe kształtki
	Bazy
	Belki
	Wałki

	Ścieżki z pianki
	Suche baseny
	Duże klocki
	Kąciki rehabilitacyjne
	Klocki magnetyczne

	Indeks
	Formularz do zamówień
	Ogólne warunki sprzedaży
	Nasi przedstawiciele
	Kontakt



