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matematyka

Flexi matematyka. Zestaw 
pomocy matematycznych poziom 
podstawowy i zaawansowany
NS 6135  699 zł
Zestaw matematyczny został skonstruowany w taki 
sposób, aby można było z niego korzystać niemal 
we wszystkich treściach matematycznych. Idealnie 

wspiera on nauczyciela w nauczaniu matematyki 
zarówno najmłodszych dzieci jak i tych starszych. 
Ten wszechstronny zestaw zawiera wszystko, cze-
go potrzebuje nauczyciel, aby wspierać rozwój 
umiejętności matematyki w edukacji wczesnosz-
kolnej, a także na kolejnych etapach edukacyjnych, 
zarówno do pracy indywidualnej jak i w grupie. 
Zapewnia różnorodne możliwości uczenia się.
• 630 elem.: Zestaw matematycznych dysków z kartami pracy i podstaw-

kami (TY3002); System dziesiętny (VO1940); Karty pracy do systemu 
dziesiętnego (VO1940W); Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzie-
lenie. Zestaw elastycznych tabliczek (EF0001); Ułamki na fl ipcharcie 
(NS1298); Drewniane kostki z ułamkami zwykłymi (TY0030); Zestaw 
konstrukcyjny modeli (VO2182); Karty pracy do płaskich modeli. Zestaw 
konstrukcyjny (VO8151W); Karty pracy do przestrzennych modeli. Zestaw 
konstrukcyjny (VO8152W); Bryły geometryczne z siatkami (LR0921); 
Ułamki. Zestaw elastycznych tabliczek (EF0002); 20 scenariuszy zajęć 
(10 x poziom podstawowy, 10 x poziom zaawansowany); wiek: 5+

S T E M
science technology engineering maths

Fl i t t k Z t
wspiera on nauczyciela w nauczaniu matematyki kami (TY3002); System dziesiętny (VO1940); Karty pracy do systemu

science technology engineering maths
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Dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie, dzielenie. Zestaw 
elastycznych tabliczek
EF 0001 39 zł   
• wym. 20 x 20 cm; 4 szt

Tuba Pitagorasa
ZE 2561 55 zł
Tuba Pitagorasa do nauki tabliczki mnożenia 
to edukacyjna zabawka, która poprzez zaba-
wę uczy dzieci tabliczki mnożenia i dzielenia. 
Wystarczy przekręcić dwa kolorowe pokrętła, 
a wyniki będą wyświetlane w oknie wzdłuż tuby.
• wym.: 21 x 14,5 cm

Mnożenie. Karty
EC 0037 23 zł
Karty do ćwiczenia mnożenia i karty do ćwicze-
nia ułamków, dzięki którym matematyka będzie 
łatwiejsza do opanowania. Zabawa w formie gry 
karcianej zamieni naukę w przyjemność. 
• wiek: 6+

suchościeralne 
dwustronne

mnożenie i dzielenie

Jednostki miar
TR 2724 64 zł
• 24 kostki; wartości: km, m, cm, mm, kg, g, l, ml
• wym. 60 x 120 mm; wiek: 8+

Dopasowywanie powierzchni
TR 5300 59 zł. 
• 24 plastikowych kostek domina
• wym. 6 x 12 cm; wiek: 8+

Obliczanie kątów
TR 1496 169 zł
• 4 zestawy kostek po 24 elem.
• wym. 4 x 8 cm; wiek: 8+

DoObliczanie kątów

domina
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Ułamki w kwadracie
IV 1750 51 zł
Zestaw 7 kwadratów w układzie: 1/2, 1/3, 1/4, 
1/6 i cały kwadrat. 
• wym. 10 cm; tworzywo; przezroczyste pudełko

Ułamki w kole
IV 1760 35 zł
Zestaw zawiera 9 kolorowych kół z tworzywa 
w układzie: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 
1/12. Zestaw ułatwia pojęcie tezy, że ułamki są czę-
ściami całości. 
• ø 10 cm; pudełko z tworzywa

Ułamki w kole Ułamkowa pizza magnetyczna
LR 5062 89 zł
W zestawie znajduje się 6 różnych pizz: jedna 
w całości, i pięć podzielonych na różnej wielkości 
kawałki (2, 3, 4, 6 i 8) – 24 części. Każda piz-
za ma nadrukowane zapisy ułamka zwykłego. 
• ø pizzy 20 cm

Ułamki i procenty
LR 0008 162 zł
Pomoc dydaktyczna, która wspiera 
ucznia w przyswajaniu treści zwią-
zanych z ułamkami i procentami. 
Zestaw składa się z 9 kół podzie-
lonych na części ułamkowe. Kolo-
rowe i dwustronne koła opisane są 
z jednej strony ułamkiem zwykłym, 
a z drugiej - procentowo. 
• magnetyczne koła ø 20 cm każde podzielo-

ne na ułamki: 1 (100%), 1/2 (50%), 1/3 
(33,3%), 1/4 (25%), 1/5 (20%), 1/6 
(16,6%), 1/8 (12,5%), 1/10 (10%), 1/12 
(8,3%); dobrze przylegają do powierzchni 
magnetycznych

Ułamki demonstracyjne
PP 7749 110 zł
Kolorowe segmenty nakładane na trzpienie, 
w prosty i przejrzysty sposób pokazują zależ-
ności pomiędzy ułamkami (1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/8, 1/10, 1/12). 
• 51 elem., podstawa o wym. 36 x 7 x 13,5 cm

Procenty. Tabliczka
TY 9281 43 zł
Listwy reprezentują części procentowe. 
• 51 kolorowych elementów z tworzywa
• wym. 23 x 20,5 cm

Ułamki. 
Tabliczka elastyczna
EF 0002 39 zł
Dwustronne, miękkie plansze do porówny-
wania ułamków zwykłych, dziesiętnych oraz 
procentów. 
• 4 szt. wym. 20 x 20 cm; trwałe, elastyczne tworzywo; do 

wyczerpania zapasów

ka

dn
j wielkośc

ęści. Każda piz-
isy ułamka zwykłego. 

ki.
k elastycz

39
miękkie plansze do
w zwykłych

. 
ka elastyczna

Pakiet do rachunku 
prawdopodobieństwa
IV 3159 249 zł
Pakiet do demonstracji zagadnień z zakresu ra-
chunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby 
losowe/rozkład losowy, rozkład dwumianowy.

39 zł

249zł

ułamki
i procenty
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System dziesiętny
VO 1940 89 zł
Kostki do nauki sortowania, przeliczania, doda-
wania i odejmowania. 
• 4 kolory: czerwony, żółty, zielony i niebieski; 100 kostek (1 x 

1 cm); 10 pałeczek (1 x 10 x 1 cm); 10 płaskich płytek (10 x 
10 cm); 1 duży blok (10 x 10 cm)

Ułamki na fl ipcharcie
NS 1298 65 zł
Zestaw obrotowych kart demonstru-
jących zależność między daną wiel-
kością w postaci graficznej a ułam-
kiem, liczbą dziesiętną i procentem. 
• 5 rodzajów aktywności; zawartość: 15 kart z diagra-

mami kołowymi; 15 kart z diagramami kwadrato-

wymi; 15 kart z procentami: 10%, 5%, 40%, 80%, 
200%, 150%, 125%, 350%, 25%, 50%, 100%, 
75%, 1%, 20%, 60%; 15 kart z liczbami dziesiętny-
mi: (0,1; 0,05; 0,4; 0,8; 2, 1,5; 1,25; 3,5; 0,25; 0,5; 
1; 0,75; 0,01; 0,2; 0,6); 15 kart z ułamkami: 1/4; 
1/2; 1; 3/4; 1/100; 1/5; 3/5; 1/10; 1/20; 2/5; 
4/5; 2/1; 1 1/2; 1 1/4; 3 1/2; wym. 47 x 14 x 
13,5 cm; karty umieszczono na wspólnej podstawie

Kolorowy system dziesiętny. Karty
VO 8518 62 zł
Doskonała pomoc matematyczna do nauki jedno-
ści, dziesiątek i setek. Dzieci poznają prawidłowy 
zapis liczb i system dziesiętny. 
• wym. 23,5 x 10 cm

0% 80%

Karty ułamkowe
EC 0036 23 zł

Karty do ćwiczenia mnożenia 
i karty do ćwiczenia ułamków, 
dzięki którym matematyka bę-
dzie łatwiejsza do opanowania. 
• wiek: 6+

Karty pracy do system dziesiętnego
VO 1940W 31 zł
• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

złłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłł
da-
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Ułamkowa tarta
EU 0013   32 zł
Pomoc edukacyjna, która stanowi prezentację 
ułamków w formie tarcz imitujących słodkie cia-
sta. Zaprojektowane, aby pomóc dzieciom zro-
zumieć ułamki zwykłe. Każde ciasto obraca się, 
pokazując z jednej strony wizualną reprezentację 
ułamka przedstawianego również jako liczba. 
Druga strona tarczy demonstruje odpowiednią 
liczbę kawałków ciasta, brakującą do uzyskania 
całości tarty. 
Ciasto truskawkowe zostało podzielone na 8 rów-
nych części i zawiera reprezentacje następujących 
ułamków: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1. 
Tarta wiśniowa składa się z  6 części i obrazuje: 
1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, 1. 
Tarcza mandarynkowa została pokrojona na 10 
części i przedstawia: 1/10, 1/5, 3/10, 2/5, 1/2, 
3/5, 7/10, 4/5, 9/10, 1. 
• 3 elem. ø 23,5 cm
• materiał: laminat papieru
• wiek: 7+

Ułamki zwykłe. Tabliczka
TY 0032  49 zł
• 51 elem. podstawka o wym.: 23,5 x 27,5 cm; materiał: tworzywo 

sztuczne; wiek: 7+ 

Ułamki dziesiętne. Tabliczka
TY 0033  49 zł
• 51 elem. podstawka o wym.: 23,5 x 27,5 cm; materiał: tworzywo 

sztuczne; wiek: 7+

Ułamki dziesiętne. Tabliczka
TY 0033 49 zł

Ułamki zwykłe. Tabliczka

Zestawy edukacyjne będące ciekawym uzupełnie-
niem ćwiczeń matematycznych. Ułatwiają opano-
wanie i zrozumienie abstrakcyjnych pojęć i działań 
związanych z ułamkami. Kolorowe klocki o różnej 
długości z reprezentacją odpowiednich wartości 
służą do kształtowania pojęcia ułamka jako części 
całości i przedstawiania całości w postaci sumy 
różnych ułamków. Zestawy wzbogacono specjal-
ną tacką lub makatką z kieszonkami, ułatwiają-
cymi układanie i przechowywanie elementów. 
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Ułamki niewłaściwe
TR 1941  59 zł
• 24 elem.: dwukolorowe płytki domina z różnymi postaciami ułam-

ków niewłaściwych i liczb mieszanych o wym.: 8 x 4 cm
• materiał: tworzywo sztuczne
• 2-4 graczy; wiek: 10+

Dodawanie ułamków zwykłych
TR 0962  52 zł
• 24 elem.: dwukolorowe płytki domina z różnymi postaciami ułam-

ków zwykłych, utrwalają zasady dodawania ułamków o różnych 
mianownikach o wym.: 8,8 x 4 cm

• materiał: tworzywo sztuczne
• 2-4 graczy
• wiek: 10+

Odejmowanie ułamków zwykłych
TR 0963  59 zł
• 24 elem.: dwukolorowe płytki domina z różnymi postaciami ułam-

ków zwykłych, utrwalają zasady dodawania ułamków o różnych 
mianownikach o wym.: 8,8 x 4 cm

• materiał: tworzywo sztuczne
• 2-4 graczy
• wiek: 10+

Drewniane kostki z ułamkami 
zwykłymi
TY 0030   85 zł
Pomoc edukacyjna ułatwiająca zrozumieć ułamki 
zwykłe i związane z nimi działania matematycz-
ne. Na każdej ścince kostki umieszczono różne 
wartości ułamka. Każda z wartości pojawia się 
kilkukrotnie, umożliwiając tworzenie działań.
• 28 elem. w 4 kolorach: zielony, żółty, niebieski, czerwony; wym.: 

2,5 x 2,5 x 2,5 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

sklep.nowaszkola.com

wartości ułamka. Każda z wartości pojawia
kilkukrotnie, umożliwiając tworzenie działań.
• 28 elem. w 4 kolorach: zielony, żółty, niebieski, czerwony; wym.:

2,5 x 2,5 x 2,5 cm; materiał: drewno; wiek: 3+
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Kostki z ułamkami. Zestaw
EO 1306 105 zł
Doskonała pomoc edukacyjna, która w łatwy 
sposób objaśnia i prezentuje pojęcia związane 
z ułamkami. Składa się z 4 kostek obrazujących 
zapis i podział ułamków będących częścią jedno-
ści (całości). Każdy bok sześcianu zawiera różne 
konfiguracje następujących wartości ułamków: 
1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. 
• wym. kostki 5 x 5 x 5 cm, wym. opakowania: 15 x 15 x 5,5 cm; 

wykonane z tworzywa sztucznego; wiek: 8+

Ułamki. Tafelki porównawcze
EO 1270 129 zł
Gra matematyczna składająca się z zestawu kart 
do rozpoznawania ułamków dziesiętnych przed-
stawionych na 4 różne sposoby: jako część kwa-
dratu, jako procent, jako liczba wymierna i jako 
wartość na osi liczbowej. Gra polega na losowa-
niu kart i układaniu ich na stole. Jeśli dwie kolejne 

karty reprezentują tę samą wartość, gracze wy-
powiadają „debel” tak szybko, jak to możliwe. 
Osoba, która jako pierwsza użyje słowa „debel” 
otrzymuje wszystkie wyłożone karty. Gracz, który 
zbierze wszystkie karty, wygrywa.
• 48 kart o wym. 7 x 9,5 cm (11 kart – procent, 11 kart – oś licz-

bowa, 11 kart – ułamek dziesiętny, 11 kart – obraz grafi czny 
ułamka, 4 karty „mydło”); w plastikowym zamykanym pudełku 
o wym.:10.5 x 8.5 x 5 cm; wiek:10+

Kostki z ułamkami. Zz ułamkami. Zestaw

2 4 graczy
• wiek: 10+

ki porównawcze
EO 1270 129 zł
Gra matematyczna składająca się z zestawu kart 
d i ł kó d i i t h d

karty reprezentują tę samą wartość, graczze
powiadają „debel” tak szybko, jak to możż
Osoba, która jako pierwsza użyje słowa „dde
otrzymuje wszystkie wyłożone karty. Gracz,, k
bi tki k t
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Ułamki zwykłe. 
Makatka z kieszonkami
TY 0034  79 zł
• 51 elem., makatka z kieszonkami o wym.: 67 x 67 cm
• materiał: tworzywo sztuczne
• wiek: 7+

Ułamki i procenty. Matematyczny 
zestaw magnetyczny
NS 1366   599 zł
Zestaw składa się z podzielnych kół i prostokątów, 
a także z prostokątów przedstawiających zama-
lowaną część, dzięki czemu dzieci w przyjemny 
sposób mogą uczyć się rozpoznawania ułamka 
jako części całości i dopasowywania odpowied-
nich do rysunku wartości liczbowych (ułamki zwy-
kłe, dziesiętne i procenty). Zestaw uzupełnia duża 
magnetyczna szachownica w kształcie kwadratu 
podzielona na 100 pól z dołączonymi do tego 
magnetycznymi kwadratami pasującymi do ko-
mórek szachownicy. Korzystając z tej planszy 

uczniowie mogą ćwiczyć naukę ułamków i pro-
centów każdej wartości z zakresu 1 – 100.  
Ułamki Magnetyczne to doskonała pomoc dy-
daktyczna, która ułatwi poznanie najważniej-
szych właściwości ułamków zwykłych i dziesięt-
nych oraz procentów i zależności między nimi. 
Zestaw ten znacznie ułatwi dzieciom zrozumie-
nie abstrakcyjnych pojęć i działań związanych
z ułamkami i procentami.
• 230 elem. w tym:  elementy magnetyczne: 9 x koło ø 30 cm , 

9 x prostokąt z obrazem grafi cznym danego ułamka o wym.:
30 x 20 cm, 1 x szachownica o wym.: 110 x 110 cm, 100 x kwa-
drat o wym.: 10 x 10 cm; 51 x prostokąt z wartościami ułamków 
zwykłych; elementy kartonowe: 9 x koło ø 10 cm , 51 x prostokąt 
z wartościami ułamków zwykłych; wiek: 7+

elememty kartonowe

magnetyczne plansze 

elementy magnetyczne

230 części!
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Magnetyczne klocki. Zestaw
LR 0007 82 zł
Rozwija podstawowe umiejętności liczenia 
w zakresie: dodawania i odejmowania, mno-
żenia i dzielenia. Wspiera przyswajanie treści: 
ułamki zwykłe i dziesiętne, geometria, mia-
ry i jednostki. Klocki można umieszczać na 
białych tablicach lub na innych metalowych 
powierzchniach. 
• 64 elem.: 20 białych, 12 czerwonych, 4 zielone, 4 fi oletowe, 

4 żółte, 4 ciemno zielone, 4 czarne, 4 brązowe, 4 niebieskie, 
4 pomarańczowe; wiek: 5+

Ułamki na magnesie
VO 6478 399 zł
Ułamki wykonane z folii magnetycznej 
w 9 kolorach. 
• każda część ułamkowa w innym kolorze: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 

1/6, 1/8, 1/10, 1/12; całość listwy: 100 x 10 cm

Magnetyczne koło
LR 1769 182 zł
Magnetyczne ruchome koło należy uzupełnić 
kolorową planszą. 
Doskonała pomoc do zajęć matematycznych 
oraz gier językowych. 
• magnetyczne koło ø 40 cm; 3 dwustronne plansze

182 zł
y uzupełnić 

tycznych 
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Geometryczny łamaniec
IV 4159 55 zł 
Zestaw kolorowych odcinków o różnych długo-
ściach do budowania ruchomych modeli figur 
płaskich. Umożliwia również demonstrację i ob-
jaśnienie zagadnień z zakresu geometrii: mie-
rzenie obwodów, tworzenie i nazywanie kątów. 
Uczniowie mogą eksperymentować z różnymi ką-
tami i badać, jak wielkość kąta wpływa na kształt 
figury. Dostrzec rzeczywistą różnice i relacje mię-
dzy wielokątami. Każdy odcinek posiada kilka 
równomiernie rozłożonych otworów, które łączy 
się metalowymi zatyczkami. Do zestawu dołą-
czono karty pracy. 
• 68 plastikowych odcinków o różnych długościach w czterech kolo-

rach: czerwonym, żółtym, białym, granatowym, kątomierz; 11 kart 
pracy, wiek: 6+

Geometryczny zestaw 3D
IV 7859 25 zł 
Pomaga uczniom zrozumieć różnice i zapamiętać 
podstawowe cechy poszczególnych figur, mierze-
nia obwodu czy też obliczania pola powierzchni. 
Każdy z nich posiada nadruk nazw figur w języku 
angielskim. 
• 17 fi gur transparentnych: trójkąt równoramienny, równoboczny, 

różnoboczny, kwadrat, prostokąt, elipsa, koło, romb, trapez, deltoid, 
sześciokąt, siedmiokąt, ośmiokąt, równoległobok; kolor: zielony, po-
marańczowy; materiał: tworzywo sztuczne; opakowanie z mocnej 
tektury (wym. 17 x 13 x 4,5 cm); wiek: 4+

Geometryczny łamaniecG
ł

Tabliczki suchościeralne 
do kreślenia fi gur przestrzennych
EU 0430 189 zł 
Mała, dwustronna tablica suchościeralna formatu 
A4. Po obu stronach posiada punkty, które uła-
twiają rysowanie, np. figur przestrzennych, plansz 
do gier, czy szlaczków grafomotorycznych. 
• 30 szt. wyk. z wytrzymałego tworzywa sztucznego

Karty pracy do płaskich modeli. 
Zestaw konstrukcyjny
VO 8151W 31 zł
Karty pracy do zestawu klocków konstrukcyjnych, 
które pozwalają realizować treści matematycz-
ne w zakresie geometrii na wszystkich etapach 
edukacyjnych. Sposób tworzenia płaskich figur 
zaprezentowano w postaci instrukcji obrazkowej. 
Każdą z nich opatrzono informacją na temat ilości 
i rodzaju niezbędnych elementów konstrukcyjnych. 
• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym pudełku

Karty pracy do przestrzennych 
modeli. Zestaw konstrukcyjny
VO 8152W 31 zł
Karty pracy do zestawu elementów do budowy 
szkieletów modeli wielościanów a także różnych 
konstrukcji przestrzennych. Modele zobrazowa-
no i umieszczono w postaci instrukcji obrazkowej 
wraz ze wskazaną ilością potrzebnych elementów 
do ich budowy. Karty prezentują również podsta-
wowe własności wybranych brył. 
• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym pudełku

K

y
pracy, wiek: 6+

KZestaw konstrukcyjny modeli
VO 2182 139 zł
Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale 
łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod róż-
nymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. 
graniastosłupy i ostrosłupy. Gotowe modele są 
doskonałą pomocą na zajęciach dotyczących 
pojęć geometrycznych, tj. krawędź, przekątna, 
powierzchnia, objętość itp. 
• 70 kolorowych kulek o ø 16 mm; każda kulka posiada 26 otwo-

rów; 250 słomek o dł. 16–75 mm

ł ki h d li t h

Oś symetrii. Lusterko geometryczne
VO 0863   16 zł
Transparentny przyrząd, którego powierzchnia 
odbija przedmioty jak lustro. Geometryczne lu-
sterko wspomaga zrozumienie pojęć związanych 
z symetrią. W zależności od ustawienia lusterka, 
można dostrzec symetryczny obraz danego ry-
sunku lub sprawdzić jego symetrię. Zaokrąglony 
bok ułatwia rysowanie. 
• wym.: 15 cm x 9,5 cm; materiał: szkło akrylowe

55 zł
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Bryły geometryczne z siatkami
LR 0921 145 zł
Bryły pomagają dziecku zrozumieć takie pojęcia 
jak: objętość, obwód, powierzchnia i symetria. 
• 10 brył z przeźroczystego tworzywa o wym. 7,5 cm: walec, stożek, 

sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup 
sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu; z ko-
lorowego tworzywa

Siatki brył 
HB 0861 99 zł 
Półprzezroczyste figury przed złożeniem mogą 
stanowić szablon do odrysowywania siatek, 
po złożeniu składają się w bryły. 
• 6 fi gur o wym. 35 x 35 cm; wiek: 6+

Siatki brył 

Siatki brył
TY 8410 55 zł  
• 10 plastikowych kształtów różnych brył.

Zestaw elementów do budowy 
szkieletów brył
OX 2511 620 zł
Zestaw klasowy do budowania wielokątów. Po-
łączenie matematyki z zabawą oraz duża ilość 
elementów stwarzają nieograniczone możliwo-
ści podczas zajęć lekcyjnych jak i podczas zajęć 
dodatkowych. Uczniowie używają plastikowych 
patyczków oraz łączników do tworzenia modeli 
szkieletów 2D i 3D.

ep.nowaszkola.com

brył z przeźroczystego tworzywa o wym. 7,5 cm: walec, stożek, 
eścian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup 
eściokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu; z ko-
owego tworzywa
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Bryły geometryczne. Zestaw 25 szt.
TR 3610 185 zł
Zestaw 25 żółtych brył z tworzywa o wysokiej 
jakości, które mają wiele zastosowań w szkołach 
podstawowych, średnich i wyższych. 
• wym. 50 mm -100 mm. wiek 3+

Bryły geometryczne pełne
TY 0406 150 zł  
Bryły wykonane są z estetycznego i trwałego 
tworzywa. 
• 17 szt.; 4 kolory; bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm; bok naj-

większego sześcianu 10, 4 cm

Bryły drewniane
TY 0029 259 zł
Uczniowie mogą wielozmysłowo odkrywać wła-
sności brył, ich budowę, kształt podstawy, ilość 
ścian, krawędzi i wierzchołków. 
• 29 elementów; materiał: drewno; opakowanie: torebka z zamknię-

ciem strunowym

Matematyczne
kształty. Zestaw
CM 3095 296 zł
Zestaw transparentnych, akrylowych 
kształtów oraz kolorowych sznur-
ków. Idealny do wykorzystania na 
panelu świetlnym. Wspiera rozwój 
umiejętności językowych i mate-
matycznych, w zakresie: kształ-
tów i atrybutów, liczenia i sortowa-
nia. Umożliwia dzieciom zabawę 
w przewlekanie i tworzenie budowli 
przestrzennych.
• 499 elementów: 30 brył przestrzennych 

o wys. ok 5 cm
• plastikowy pojemnik o wym.: 38 x 21 x 19 cm
•  wiek: 3+  wiek: 3+
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Bryły geometryczne transparentne
TY 0405 165 zł
Wielkie transparentne bryły z zaakcentowaną ko-
lorystycznie przezroczystą, zdejmowaną podsta-
wą. Otwierana podstawa umożliwia nasypanie 
dowolnego materiału. Bryły wykonane są z este-
tycznego i trwałego tworzywa. 
• 17 szt.; bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm; bok największego 

sześcianu 10,4 cm
Bryły piankowe
MW 0922 38 zł
Kolorowe bryły geometryczne wykonane z pianki. 
• 7 szt.

kl k l m

lo
wą
dow
tyczn
• 17 szt

sześcian38 zł
ne wykonane z pianki. 

Bryły. 
Wielościany pełne prawidłowe
CM 5132 163 zł
• 12 szt., 6 kolorów

Happy Cubes
HC 0001 275 zł
Zestaw łamigłówek przestrzennych rozwijających 
zdolności manualne, uczących logicznego my-
ślenia. Z puzzli należy utworzyć trójwymiarowy 
model a następnie przekształcić go w dwuwy-
miarową figurę. 
• 208 elem.: 30 ramek, 26 dwustronnych kart pracy, 2 plansze, instrukcja
• 4 poziomy trudności
• wym.puzzla: 5 x 5 x 1cm
• wiek: 5+
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Bryły obrotowe. Zestaw
BD 0032   299 zł
Zestaw brył geometrycznych, wykonanych z prze-
zroczystego materiału, z zaznaczonymi wysoko-
ściami, przekątnymi i płaszczyznami przekroju.
• 6 elem.: walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec 

z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wyso-
kością, stożek z płaszczyznami, kula z zaznaczonymi przekąt-
nymi, wysokością i cięciwą, kula z płaszczyznami; wys. brył: 
17 cm; waga zestawu: 1,35 kg; materiał: tworzywo sztuczne.ateriał: tworzywo sztuczne.

z płaszczyznami, stożek z zaznacz
kością, stożek z płaszczyznami, ku
nymi, wysokością i cięciwą, kula z
17 cm; waga zestawu: 1,35 kg; ,35 kg; ma

B
B
Z
z
ś
•

Ostrosłup czworokątny
HG 0032 50 zł 
• wym. 16 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Ostrosłup trójkątny
HG 0033 50 zł  
• wym. 23 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Graniastosłup pięciokątny
HG 0034 50 zł 
• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Graniastosłup prosty-trójkątny
HG 0035 50 zł 
• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Stożek
HG 0036 50 zł
• 19 x 23 cm; ocynkowany drut biały

Walec
HG 0037 50 zł
• wym. 15 x 18 cm; ocynkowany drut biały

Kula
HG 0038 50 zł 
• wym. 19 x 19 cm; ocynkowany drut biały

Sześcian z przekątnymi
HG 0030 57 zł 
• wym. 13 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Prostopadłościan 
z przekątnymi
HG 0031 50 zł  
• wym. 20 x 15 x 13 cm; gr. 0,3 cm; akryl

1

1

2 3

4

5

8

9

7

6

2

3

4

5

6

7

8

9



421sklep.nowaszkola.com

k
la

sy
 IV

-V
III

Bryły wpisane
BD 5700 269 zł
• 6 szt., wys. 17 cm

Bryły. Wielościany nieregularne
BD 7009 289 zł
• 6 szt., wys. 16 cm

Bryły ścięte
BD 7011 192 zł
• 4 szt. wys. 12–17 cm; do wyczerpania zapasów

Zestaw brył pełnych do 
mierzenia i porównań objętości
VO 6294 112 zł
• 17 szt., wys. 6 cm

Wielkie bryły transparentne
LR 3208 385 zł
• 10 szt, wys. 15 cm

Przyrząd do demonstracji 
powstawania brył obrotowych
BD 5050 629 zł
• stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz, kom-

plet plastikowych ramek
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24 karty

Matematyczne dyski
TY 3001 27 zł
Zestaw dysków z nadrukowanymi 
wartościami do nauki odczytywa-
nia i zapisywania liczb dziesiętnych, 
ułamków, procentów, ustalania kie-
runków geograficznych, rysowania 
miar katów oraz posługiwania się 
czasem. Pozwala w wygodny spo-
sób obrazować i porównywać różne 
wielkości. Dyski można dostosować 
do pracy z młodszymi dziećmi, przy 
zdobywaniu pierwszych umiejętno-

ści odczytywania godzin lub do star-
szych użytkowników, przy bardziej 
skomplikowanych zagadnieniach 
związanych z geometrią i geografią.
6 dysków o ø 14 cm z transparentne-
go tworzywa sztucznego:
• kątomierz/kompas
• ułamki zwykłe z przedziału (0,1)
• ułamki dziesiętne z przedziału (0,1) w tym 

ułamki okresowe
• ułamki dziesiętne z przedziału (0,1) z dokładno-
ścią do części setnych

• zegar (sekundy, minuty, godziny)
• procenty

Karty pracy
do matematycznych 
dysków
TY 3001W 31 zł
Zawierają pomysły na wykorzystanie 
dysków  w nauce matematyki i przy-
rody, np. sposoby ułatwiające zrozu-
mienie i doskonalenie umiejętności 
w zakresie ułamków zwykłych i dzie-
siętnych. Pozwalają również rozwijać 
umiejętność odczytywania wskazań 
zegara, informacji z kompasu i wy-
znaczania kierunków geograficz-
nych. Dodatkowo, jeden z sześciu 
dysków uławia określanie i rysowa-
nie różnych miar kątów. Dla komfortu 
pracy użytkownika specjalnie opra-
cowano plastikową podstawkę, któ-
ra usprawnia manipulację dyskami 
i kartami pracy (sprzedawana jest 
osobno)
• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturo-

wym pudełku

Zestaw matematycznych 
dysków z kartami pracy 
i podstawkami
TY 3002 79 zł
Plastikowa podstawka specjalnie za-
projektowana do aktywności  z mate-
matycznymi dyskami i kartami pracy. 

Ułatwia ułożenie i manipulację dys-
kami zgodnie z 24 propozycjami  in-
strukcji obrazkowych . Zestaw zawie-
ra 6 podstawek, co umożliwia pracę 
jednocześnie  na wszystkich dyskach.
• 6 podstawek z tworzywa sztucznego, wym. po-

jedynczej podstawki: 17 x 17 cm, 24 karty pracy 
o wym. 11,5 x 11,5 cm

h 
ą.
e-

ładno-

matematyczne dyski 

matematyczne dyski
z kartami pracy poziom podstawowy 

4 karty

ę dys-
ami  in-

ie-

24
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Karty pracy do matematycznych 
dysków. Poziom zaawasowany
TY 3011W 31 zł
Karty pracy dopasowane do dysków matematycz-
nych i opracowane zgodnie z wymogami eduka-
cyjnymi dla poziomu szkoły średniej. Zawierają 
pojęcia z dziedziny wyznaczania kierunków świa-
ta, kątów wierzchołkowych i przyległych, środ-
kowych i wpisanych oraz odczytywania danych 
statystycznych z diagramów kołowych.
• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. tekturowe pudełko

Zestaw matematycznych 
dysków z kartami pracy 
i podstawkami. Zestaw 
zaawansowany
TY 3012 79 zł
Zestaw zawiera plastikowe pod-
stawki zaprojektowane specjalnie 
do aktywności z załączonymi  dys-
kami i kartami pracy. Opracowany 
materiał dydaktyczny zawiera poję-
cia z dziedziny wyznaczania kierun-

ków świata, kątów wierzchołkowych 
i przyległych, środkowych i wpisa-
nych oraz odczytywania danych sta-
tystycznych z diagramów kołowych.
• 6 dysków matematycznych o śr. 14 cm: kątomierz 

360°/kompas, ułamki zwykłe z przedziału [0,1], 
ułamki dziesiętne z przedziału [0,1] (w tym ułamki 
okresowe), ułamki dziesiętne z przedziału [0,1] 
(z dokładnością do części setnych), procenty, zegar 
(sekundy/minuty/godziny), 24 kart pracy wym.: 
11,5 x 11,5 cm w tekturowym pudełku, 6 pod-
stawek do kart pracy i matematycznych dysków 
o wym.: 17 x 17 cm; wiek: 10+

matematyczne dyski
z kartami pracy
poziom rozszerzony 
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Linijka niełamliwa
KW 1813 5 zł
• elastyczna; dł. 20 cm; kolor wybierany losowo 

przyrządy 
tablicowe plastikowe

przyrządy 
matematyczne

Cyrkiel z trójnogiem tablicowy
PC 2922  49 zł
Prosty i łatwy w obsłudze cyrkiel tablicowy z trój-
nożną stopką wyposażoną w 3 przyssawki. Po-
siada skalę ułatwiającą wyznaczenie promienia 
okręgu. Drugie ramię posiada specjalny mecha-
nizm zaciskowy, który pozwala umieścić kredę lub 
pisak ø około 15 mm. 
• dł.: 49 cm; stópka trójnożna z 3 przyssawkami; materiał: tworzy-

wo sztuczne, kolor: żółty

Ekierka magnetyczna tablicowa 45°
PC 2522  26 zł
• dł. 57 cm; kąty: 30°, 60° i 90°; magnetyczna; skala w cm 
• materiał: tworzywo sztuczne, magnes; kolor: żółty tworzywo 

sztuczne, kolor: żółty

Linijka magnetyczna tablicowa
PC 2022  32 zł
• dł. 100 cm; magnetyczna; skala w cm i calach; materiał: tworzywo 

sztuczne, magnes; kolor: żółty

Kątomierz
magnetyczny tablicowy 180°
PC 2722  25 zł
• dł. 50 cm; podziałka kątowa do 175°; magnetyczna; materiał: 

tworzywo sztuczne, magnes; kolor: żółty

Ekierka magnetyczna tablicowa 
60°
PC 2622  25 zł
• dł. 59 cm; kąty: 45°,45° i 90°; magnetyczna; skala w cm
• materiał: tworzywo sztuczne, magnes; kolor: żółty

Szablon do kreślenia
krzywych matematycznych
NS 3017  29 zł
Przyrząd służy do tworzenia podstawowych 
krzywych matematycznych oraz wykonywa-
nia rysunków technicznych, których kreślenie 
jest niemożliwe przy użyciu cyrkla. Wyko-
nany z elastycznego przezroczystego pla-
stiku. Dla usprawnienia pracy z szablonem 
wszystkie elementy zostały opisane w języku 
polskim i angielskim.
• wym.: 14,5 x 21 cm, gr. 0,5 mm; formy: prosta, parabola, 

hiperbola, sinusoidy/ cosinusoidy, tangensoida, cotangenso-
ida, elipsa, okrąg, spirala Archimedesa; materiał: tworzywo 
sztuczne; kolor: niebieski; wiek: 13+

C rkiel z trójnogiem tablicowy
49 zł

Ekierka magnetyczna tablicowa 45°

siada skalę ułatwiającą wyznaczenie promienia 

pisak ø około 15 mm.
• dł.: 49 cm; stópka trójnożna z 3 przyssawkami; materiał: tworzy-

wo sztuczne, kolor: żółty

k bl

Eki k t t bli

złł

Podstawowe przyrządy geometryczne niezbędne 
w każdej pracowni matematycznej. Wykonane
z trwałego tworzywa sztucznego. Posiadają ma-
gnesy, umożliwiające przytwierdzenie narzędzi 
do tablicy. Przyrządy wyposażono w odczepiane 
uchwyty, ułatwiające aktywność przy tablicy i za-
pewniające wygodne trzymanie w każdej pozycji. 
Posiadają bardzo wyraźną skalę w cm i calach.

n
j
n

29 zł
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Cyrkiel drewniany z przyssawką
PC 2942 22 zł

Linijka drewniana, magnetyczna 1 m
PC 2002 62 zł

Ekierka drewnina magnetyczna 60 cm
PC 2602 62 zł

Ekierka drewniana z uchwytem 60 cm
PC 2612 31 zł

Kątomierz drewniany, 
magnetyczny
PC 2702 59 zł

Kątomierz drewniany
PC 2712 32 złLinijka drewniana z uchwytem 1 m

PC 2012 22 zł

Przybory do tablicy
TY 1040 195 zł
• 5 szt. magnetycznych przyborów: cyrkiel, kątomierz, 2 ekierki 

(40 cm), linijka (dł. 100 cm); tworzywo sztuczne
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