
Woreczki z cyferkami
NS 1982 64 zł
Kolorowe woreczki wypełnione grochem, do za-
jęć gimnastycznych. Wyszywane liczby od 1 do 
12 pozwalają na tworzenie wielu wariantów gier. 
• wym. 7 x 12 cm; 12 szt.

Stemple cyfry
DN 2635 45 zł
• 10 szt.; wym. 5 x 4,5 cm

Tabliczki z cyframi
AG 3020 17 zł
• wym. 14 x 7,5 cm

Tabliczki z cyframi

edukacja
matematyczna

Cyfry. Plansza magnetyczna
NS 3101 155 zł
Zabawa polega na przeprowadzeniu przez tunel 
metalowej kulki z pomocą magnetycznego kołeczka. 
• wym. 40 x 40 cm; wiek: 3+

Cyfry dotykowe
NS 3108 112 zł
Tabliczki z fakturowymi cyframi 3D. 
• 10 tabliczek, cyfry od 0 do 9, wym. 8 x 10 cm, gr. 1,2 cm, wiek 3+

Magnetyczny
zestaw matematyczny
LP 0312 159 zł
Zestaw magnetycznych, suchościeralnych cyfr i kart 
obrazkowych, służący do nauki prawidłowego pisania.
• 51 elem.: 10 magnetycznych cyfr od 0-9 o wys.: 11 cm; 30 kart 

obrazkowych; 10 woreczków o wym.: 11 x 11 cm; przewodnik 
dla nauczyciela; materiał: tworzywo sztuczne, magnes; pudełko 
z rączką; wym. pudełka: 17 x 14 x 10,5 cm; wiek: 3+
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Monografi a liczby
NS 1370 59 zł
Zgodnie z podstawą programową kształtowanie 
u dziecka pojęcia liczby naturalnej jest nadrzęd-
nym celem edukacji matematycznej na etapie 
wczesnoszkolnym. W odpowiedzi na to założenie 
powstał produkt Monografia liczby. Zestaw za-
wiera 21 plansz dwustronnych z liczbami od 0 do 

20. Opracowane plansze uwzględniają wszystkie 
wymagane aspekty w monografii liczb: aspekt 
kardynalny, porządkowy i miarowy. Ponadto każ-
da z nich zawiera graficzną formę przedstawienia 
liczby pisanej i drukowanej, z widocznym zazna-
czeniem w jaki sposób prawidłowo napisać daną 
liczbę. Oryginalnym zadaniem wykorzystanym 
na planszy jest zachęcenie uczniów do aktywności 
fizycznej. Każda plansza zawiera obrazek, któ-

ry zachęca ucznia do wykonania np. przysiadu
w ilości równej omawianej liczbie. Dziecko, ucząc 
się liczb naturalnych przy pomocy Monografii 
liczb, przyswoi elementarną wiedzę poprzez za-
bawę, w interesujący sposób poznając tajniki liczb 
naturalnych, korzystając przy tym z elementów 
otaczającego je świata. 
• 21 dwustronnych plansz z liczbami od 0 do 20; po jednej stronie 

złotówki, po drugiej stronie euro; format A4; wiek: 6+

Flexi matematyka. Zestaw pomocy 
matematycznych ze scenariuszami 
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+

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

h deli Zestaw
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liczmany z kartami pracy

Klocki matematyczne 
Morphun
MP 3150G 115 zł
Zestaw klocków do zajęć matema-

tycznych: liczenia, porównywania 
wielkości i ilości, dodawanie i odej-
mowanie. 
• 259 elem., karty pracy; do zestawu 50 klocków 

konstrukcyjnych GRATIS

Kostki z kartami pracy
388 430 162 zł
Zestaw matematyczny, który umoż-
liwia samodzielną pracę z liczbami. 

• 32 karty dwustronne(4 serie po 8 kart) (wym. 
21cm x 11 cm), 60 kostek plastikowych w  3  ko-
lorach : niebieskim, zielonym, czerwonym (wym. 
boku kostki: 1,8 cm); instrukcja; wiek: 4+

Uczę się liczyć 
na palcach. Gra 
matematyczna
388 442 182 zł
Gra edukacyjna, która za pomocą 
magnetycznej dłoni i kilku żetonów 
rozwija umiejętność logicznego my-
ślenia, spostrzegawczość a także 
pierwsze pojęcia matematyczne 
związane z  przeliczaniem, po-

równywaniem, porządkowaniem 
i utrwalaniem symbolicznego zapi-
su ilości elementów w zbiorze. Ze-
staw zawiera ćwiczenia w zakresie 
liczbowym 0-10. 
• 35 elem.: 2 dłonie magnetyczne (wym.: 20 x 16 cm), 

32 magnetyczne żetony: 10 żetonów okrą-
głych  (śr.: 3,5 cm), 10  żetonów  z ilością oczek 
i 1 żeton pusty, 11 żetonów z cyframi i liczbami 
(wym.: 5 x 5 cm);  instrukcja; 2 -12 graczy; wiek: 3+

Kostki i liczby. Loteryjka 
matematyczna
343 006 175 zł
Gra edukacyjna do nauki liczenia 
w zakresie 5-20. Przy pomocy ko-
lorowych kostek dzieci realizują 
różne polecenia zawarte na dwu-
stronnych kartach. Na jednej stronie 
widnieje schemat do odwzorowa-
nia, a na drugiej umieszono pra-
widłową odpowiedź. Zestaw zróż-

nicowany jest na kilka poziomów 
aktywności, w 4 seriach, zawierają-
cych po 6 kart (seria zielona -  kostki 
plastikowe, seria różowa - kostki do 
gry, seria niebieska - palce, seria 
czerwona - liczby pisane). 
• 113 elem.: 24 karty dwustronne, posegregowane 

w 4 serie po 6 kart (8 kart 21 x 11 cm; 16  art roz-
kładanych 42 x 11 cm), 88 kostek plastikowych 
w 3 kolorach: 16 w kolorze żółtym, 32 w kolo-
rze pomarańczowym, 40 w kolorze fi oletowym; 
2 graczy; 1 instrukcja; wiek: 5+

Zbiory matematyczne. 
Karty pracy 
do multiklocków
VO 3584W 47 zł
• 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

Multiklocki
VO 3583 35 zł
Łącząc elementy ze sobą można 
otrzymać wielokrotność jednego 
klocka. 
• 100 szt.; wym. kostki 2 x 2 cm
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Matematyczna 
przewlekanka
VO 0538 48 zł
Zestaw sympatycznych koloro-
wych dłoni wskazujących na 
palcach liczby od 1 do 5. Każda 
plastikowa dłoń posiada tyle dziu-
rek ile wskazują palce. Doskonałe 
do sortowania, nauki dodawania, 
odejmowania. 
• 72 plastikowych dłoni; 6 sznurków

Karty pracy 
do Matematycznej 
przewlekanki
VO 1943 62 zł
• 15 szt.; wym. 17 x 5 cm15 

Liczbowa rodzinka
LR 3372 112 zł
Zestaw kolorowych liczmanów 
przeznaczonych do nauki licze-
nia, sortowania oraz tworzenia 
rytmów. 
• 72 szt. liczmanów z tworzywa sztucznego, 

w tym: tata, mama, córka, syn, dzidziuś oraz 
kotek; wys. ok. 6 cm; w plastikowym wia-
derku; wiek 3+

•

Karty pracy 
Liczbowa rodzinka
LR 0004 69 zł
42 rodzaje ćwiczeń rozwijających 
podst. umiejętności matematyczne 
i arytmetyczne. 
• 21 kart, oś liczbowa, przewodnik; wym. kar-

ty: 29 x 11 cm
• wiek: 3+

LR 00
42 ro
pod
i

Owoce
TY 0014 65 zł
• 6 kolorów i 6 kształtów: winogrono, 

pomarańcza, banan, porzeczka, jabłko, 
truskawka; ok. 108 elem.

Warzywa
TY 0002 92 zł
• 144 szt.; od 3, 5 cm do 5,5 cm; kukurydza, 

ogórek, bakłażan, marchewka, papryka 
i czosnek

Zwierzęta 3 wysokości
TY 0009 99 zł
• 108 szt., 3 wysokości zwierząt: od ok. 2,5 

cm do ok. 4 cm

Karty pracy 
do liczmanów Owoce
TY 0014W 31 zł
• 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

Karty pracy 
do liczmanów 
Warzywa
TY 0002W 31 zł
• 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

Karty pracy do 
liczmanów. Zwierzęta 
3 wysokości
TY 0009W 31 zł
• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

W
TY
•

Wa
TY
• 24

TY
• 2

3
TY
• 

TY
• 1

c
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Drewniane misie. Liczmany
TY 3010 39 zł
• 60 elem., w 6 kolorach

Liczmany-żetony
EI 0192 69 zł
Do ćwiczeń w sortowaniu i budowaniu rytmów, 
rozwijają spostrzegawczość i logiczne myślenie. 
• 1000 szt. w 4 kolorach w plastikowym wiaderku

liczmany

Żetony
liczbowe piankowe
LR 5215 59 zł
Zastaw liczmanów w różnych kolorach, reprezen-
tujących jedności, dziesiątki, setki, tysiące, dziesiątki 
tysięcy i setki tysięcy. Aktywność z żetonami pozwa-

la rozwijać umiejętność przeliczania i sortowania 
oraz zrozumieć system dziesiętny. Świetne do wy-
korzystania do demonstracji lub pracy grupowej.
• 240 żetonów (ø 2,5 cm), w tym po 40 z nadrukiem liczb 1, 10, 100, 

1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000, kolor: żółty, 2 x zielony, grana-
towy, czerwony, niebieski, pomarańczowy; materiał: pianka; wiek: 6+

000 s

– małe
TY 0001 38 zł
• niebieskie, czerwone i żółte. ø 25,5 cm; 15 szt.

– duże
TY 9260 32 zł
• 2 niebieskie, 2 czerwone oraz 2 żółte; ø 52  cm; 6 szt.

koła do 
sortowania

Zestaw żetonów
VO 5212 109 zł
• 400 szt.; czerwono-niebieskich żetonów o ø 25 mm w plastikowym 

pudełku; wiek: 3+

Magnetyczne krążki
VO 1756 192 zł
• 80 krążków niebiesko-czerowonych; 20 krążków ze znakami aryt-

metycznymi; ø 5 cm; tacka do przechowywania

9 zł

etony
zbowe piankowe la rozwijać umiejętność przeliczania

i ć t d i i t Ś
j ję p

Liczmany zostały specjalnie zaprojektowane jako 
pomoc do nauki liczenia. Guziczki, patyczki czy 
wesołe zwierzątka umożliwiają przeprowadze-
nie zabaw, odkrywających podstawowe pojęcia 
matematyczne. Zestawy liczmanów wzbogacono 
kartami pracy z pomysłami na różne aktywności. 

ako
czy 
ze-
cia 

ono 
ści. 

39 zł

32 zł

60 misiów240 żetonów
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Patyczki kolorowe. Zestaw klasowy
EC 0030 35 zł
Drewniane patyczki do wykożystania na matema-
tyce oraz podczas aktywności plastycznej. 
• 500 szt. w 6 kolorach: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, nie-

bieski, fi oletowy; wym.: 11,5 x 1 cm, gr. 2 mm;  materiał: drewno; 
pudełko o wym.: 10,5 x 11 x 12 cm

Patyczki kolorowe Zestaw klas

Patyczki do liczenia krótkie
AG 3686 11 zł
• ok. 40 patyczków

Patyczki do liczenia długie
TY 7210 77 zł   
• 1000 szt., dł. 10 cm, 10 kolorów

Studnia Jakuba
TL 9174 70 zł
Drążki służą do odtwarzania i układania kształ-
tów: liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych. 
• 60 drewnianych drążków o ø 1 cm i dł. 18 cm; 1 drewniana kostka 

z kolorowymi ściankami

Patyczki magnetyczne
NS 0390 219 zł
Kolorowe drewniane patyczki z magnesami. 100 
szt. w 5 kolorach (drewno, niebieski, żółty, czer-
wony, zielony). 
• ø 0,8 cm, dł. 30 cm; wiek: 3+

Kolorowe patyczki
FI 1510 59 zł
Najmniejszy biały klocek ilustruje liczbę 1 i jest 
punktem odniesienia dla innych klocków w ze-
stawie które są jego wielokrotnością. 
• od 3 lat; 186 klocków; wym. pudełka 19 x 17 cm

St d i J k b

Paletka kwiatek
LF 0036 16 zł
• ø 17, 5 cm, 2-częściowa

Miseczki do sortowania
TY 6723 21 zł
• ø 18 cm, gł. 4,5 cm, 4 szt. 

ewniana kostka wony, zielony
• ø 0,8 cm, dł. 30

eczki do sortowania

Zestaw do sortowania
LR 6216 132 zł
Owoce w koszyczku z przegródkami i kartami pra-
cy (sortowanie wg podanej cechy i przeliczanie). 
• 60 szt.; wym. 4 cm, plastikowy koszyk na owoce (ø 22 cm), 

2 szczypce, 3 karty, od 3 lat

Maxi zestaw do sortowania
LR 0217 275 zł
Zestaw do zabaw i ćwiczeń matematycznych: 
sortowania, porównywania i dopasowywania. 
• 600 liczmanów w poręcznym opakowaniu

ł

Zestaw do sortowania

21 zł
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Sortuję i liczę. 
Zestaw magnetyczny
NS 0494 94 zł
Tafelki magnetyczne z warzywami, owocami, 
kolorami, cyframi oraz znakami matematycz-
nymi. do przeliczania, sortowania, tworzenia 
wzorów i układania równań, umieszczając je 
na tablicy szkolnej lub magnetycznej. 
• 126 tafelków o wym. 5,5 x 5,5 cm, instrukcja, wiek 4+

Magnetyczne klocki. Zestaw
LR 0007 82 zł
rozwija podstawowe umiejętności liczenia w za-
kresie: dodawania i odejmowania, mnożenia 
i dzielenia; klocki można umieszczać na białych ta-
blicach lub na innych metalowych powierzchniach. 
• 64 elem.: 20 białych, 12 czerwonych, 4 zielone, 4 fioletowe, 4 żółte, 4 ciem-

no zielone, 4 czarne, 4 brązowe, 4 niebieskie, 4 pomarańczowe; wiek: 5+

Sortuję i liczę. 
Zestaw magnetyczny

Newmero.
Zestaw dla szkoły z książką
NU 0002 850 zł
• 285 elem.: 10 zestawów jedności (wartości od 1 do 9) – klocki żółte; 

10 zestawów dziesiątek (wartości od 10 do 90) – klocki zielone; 10 ze-
stawów setek (wartości od 100 do 900) – klocki niebieskie; 5  esta-
wów tysięcy (wartości 1000, 2000 i 3000) – klocki pomarańczowe; 

5 bawełnianych woreczków; książka pt.:  
„Gry matematyczne newmero”; instruk-
cję po polsku z przykładami gier i zabaw.

Newmero. Zestaw mały
NU 0003 420 zł
Z tym zestawem dziecko nauczy się rozpozna-
wania liczb od 1 do 99, porównywania wartości, 
dopełniania do 10, dodawania i odejmowania 
w zakresie od 1 do 99.
• 27 elem.: 2 zestawy jedności (wartości od 1 do 9) – klocki żółte; 

1 zestaw dziesiątek (wartości od 10 do 90) – klocki zielone; baweł-
niany woreczek; instrukcja z przykładami gier i zabaw

Newmero. Zestaw duży
NU 0004 202 zł
Zestaw pozwala dziecku nauczyć się rozpoznawa-
nia liczb od 1 do 3999 i ich prawidłowego odczy-
tywania, porównywania wartości, dopełniania do 
10, szybkiego dodawania i odejmowania w za-
kresie od 1 do 3999. Umożliwia  też zrozumienie 
na czym polega system pozycyjny i dziesiętny.
• 57 elem.: 2 zestawy jedności (wartości od 1 do 9) – klocki żółte
• 2 zestawy dziesiątek (wartości od 10 do 90) – klocki zielone; 2 ze-

stawy setek (wartości od 100 do 900) – klocki niebieskie; 1 zestaw 
tysięcy (wartości 1000, 2000 i 3000) – klocki pomarańczowe; ba-
wełniany woreczek; instrukcja z przykładami gier i zabaw.

Innowacyjne zestawy klocków 
Newmero to ciekawy sposób na 
naukę matematyki w pierwszych 
klasach szkoły podstawowej. Zo-
stały zaprojektowane tak, aby 
dzieci mogły samodzielnie bez 
pomocy osób dorosłych odkry-
wać sposoby ich wykorzystania. 
Przy użyciu klocków dziecko na-
bywa umiejętności i wiadomo-
ści niezbędne do wykonywania 
podstawowych operacji arytme-
tycznych. Aktywność z produktem 
rozwija u dzieci następujące umie-
jętności: rozpoznawanie i prawi-
dłowe czytanie liczb, zliczanie, 
porządkowanie, kojarzenie za-

pisu z wartością, porównywanie 
liczb, komponowanie i dekompo-
nowanie liczb, tworzenie ciągów 
matematycznych, dopełnianie 
do 10, dodawanie i odejmo-
wanie z przekroczeniem progu, 
a także dodawanie pod kreską. 
Kształt, rozmiar, waga, kolory 
klocków oraz materiał jak i jego 
powierzchnia zostały dobrane tak, 
aby sprostały badawczej naturze 
dzieci. Sposób łączenia elemen-
tów prowadzi dzieci do odpowie-
dzi i umożliwia sprawdzenie czy 
wynik jest prawidłowy. Nauczyciel 
ma do dyspozycji bogaty materiał 
dydaktyczny:  książkę „Gry mate-

matyczne Newmero”, bazę zadań 
do pobrania ze strony, szczegóło-
we scenariusze i karty pracy, bazę 
filmików prezentujących wykorzy-
stanie Newmero do rozwiązywa-
nia zadań z podręczników dla klas 
0-3, kanał Youtube pełen propo-
zycji i pomysłów na matematycz-
ne zabawy dla przedszkolaków 
i dzieci szkolnych. Do każdego 
opakowania klocków newmero 
dostarczany jest folder w forma-
cie A5 zawierający podstawowe 
informacje o klockach w tym: jak 
składać klocki oraz 5 opisów przy-
kładowych gier z wykorzystaniem 
klocków.

Newmeerrro

5 baweł
„Gry matema
cję po polsku z przy
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liczydła

Cyfry i kołeczki 
1–10
NS 0361 82 zł

Liczby i kołeczki 
11–20
NS 0362 159 zł

C

Niekonwencjonalne liczydło wprowadzające 
pierwsze pojęcie ilości, segregowania oraz operacji 
na konkretach. Z kostką można stosować jako grę. 
• drewniane klocki o wym. 7 x 12 x 1,3 cm

cyfry, liczby
i kołeczki

Układanka matematyczna 1–10
GU 5131 162 zł
Zestaw matematyczny, składający się z drewnianych 
podstawek do umieszczania liczmanów i obrazków. 
• 10 tabliczek z dłońmi, 10 z przedmiotami, 10 z cyframi pozwoli 

rozwijać pojęcie zbioru i liczby 95 elementów w pudełku
• wiek: 3+

Liczydło na obręczy
HG 0011 69 zł  
• na każdej z pięciu metalowych obręczy znajduje się po 10 plastiko-

wych koralików w kolorze: czerwonym, żółtym, niebieskim, poma-
rańczowym, zielonym; wiek: 3+; wym. 22 x 13,5 x 21 cm

Liczydło
AG 4423 17 zł
• wys. 14 cm; szer. 10 cm

Liczydło przekładanka
VG 5002 55 zł
• 1 szt., dwustronne; dodawanie do 10; wym. 29 x 14,5 x 7,5 cm, 

wiek: 3+

Liczyd
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Duże kolorowe liczydło
EN 2000 189 zł
• wym. 44,5 x 25 x 90 cm; do wyczerpania zapasów

Liczydło na stelażu
NS 0543 389 zł
• wym. 68 x 60 x 120 cm

Liczydło koralikowe 
dla ucznia
NX 2102 15 zł
• 100 plastikowych korali w kolorze niebieskim (50) i żółtym (50)

15 zł

Stanowią sprawdzony i praktyczny system nauki 
liczenia. Można ustawiać je na sznurku w do-
wolnej pozycji.

Wieszak na korale matematyczne
TL 1058 44 zł
Estetycznie wykonany z drewna, na 30 sznurków 
korali. W klasie przymocowany jest do ściany, 
przez co korale utrzymywane są w należytym 
porządku i są łatwo dostępne.

korale matematyczne

Korale matematyczne
TL 9178 29 zł
• 100 drewnianych korali w kolorze czerwonym (50) i niebieskim (50).

wolnej pozycji.

l

W

Korale
matematyczne 20 szt.
TL 1059 25 zł
Stanowią sprawdzony i praktyczny system nauki 
liczenia. Można ustawiać je na sznurku w dowolnej 
pozycji tak, by nie przesuwały się po nim samoistnie, 
ponieważ nawleczone są na grubym, porowatym 
sznurku. Niebieska i czerwona farba, którą poma-
lowane są korale, jest nieszkodliwa dla zdrowia. 
Potwierdza to atest Państwowego Zakładu Higieny.
• 20 drewnianych korali w kolorze czerwonym (10) i niebieskim (10)
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Elastyczne tabliczki. 
Zestaw do nauki mnożenia
EF 0001 39 zł  
Propozycja elastycznych tabliczek matema-
tycznych, które swoją nową ciekawą formą 
zachęcają do nauki. 
• wyk. z trwałego elastycznego tworzywa, które można myć wodą 

z mydłem; wym. 20 x 20 cm; 4 szt.; do wyczerpania zapasów

Tuba Pitagorsa
ZE 2561 55 zł
Tuba pitagorasa uczy dzieci tabliczki mno-
żenia i dzielenia. Wystarczy przekręcić dwa 
kolorowe pokrętła, a wyniki będą wyświetlane 
w oknie wzdłuż tuby. 
• wym. 21 cm; ø 4,5 cm

Pitagorsa
61 55 zł
itagorasa uczy dzieci tabliczki mno-
dzielenia. Wystarczy przekręcić dwa 

we pokrętła, a wyniki będą wyświetlane 
nie wzdłuż tuby. 
m. 21 cm; ø 4,5 cm

mnożenie

system dziesiętny

System dziesiętny. Układanka 
drewniana
VG 6166 69 zł
Zestaw klocków w różnych rozmiarach i ko-
lorach do nauki systemu dziesiętnego oraz 
rozwijania sprawności manualnej. 
• 308 elem. w 9 kolorach; drewniana skrzynka o wym.: 32,5 x 

17,5 x 4 cm; wiek: 3+

zt.; do wyczerpania p

Liczmany Sześciany
TY 7119 57 zł
• 4 kolorów, 100 szt., dł. boku 2 cm

Karty pracy do Sześcianów
TY 7119W 31 zł
• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

System dziesiętny
VO 1940 89 zł
Kostki do nauki sortowania, przeliczania, do-
dawania 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)

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

Kostki to niezbędny element większości gier towarzyskich. Wykorzy-
stuje się je przede wszystkim w celu generowania losowych wyników. 
Niewielkie wielościany z umieszczonymi na poszczególnych bokach 
oczkami lub liczbami można również stosować podczas różnych zajęć 
edukacyjnych niezależnie od wieku i poziomu nauki. 

Kostki do gry
EI 0056 113 zł
Wysokiej jakości plastikowe kostki oczkowe ideal-
nie nadające się do większości gier planszowych. 
• zapakowane w plastikowe wiaderko; 100 szt. w pięciu kolorach, 

szer. ścianki 15 mm

Kostkiki ddo gry
Walizka kostek
EI 0051 129 zł
Walizka z tworzywa sztucznego zawiera 14 
różnych typów kostek, od tradycyjnych i wielo-
ściennych po puste do zapisu według potrzeb. 
• 162 kostki w 14 rodzajach: zamykana walizka z wkładką;
• wym. 34,5 x 27 x 7 cm

to niezbędny element większości gier towarzyskich. Wykorzy

100 szt. 162 szt. 

– wielokątna
US 0432 22 zł
• od 1 do 12; wym. 12,5 cm

– piankowa
AN 5971 27 zł
• z lekkiej pianki; 1 szt.; dł. boku 16 cm

– 1–6
VO 3549 28 zł
• z tworzywa sztucznego; wym. ok. 10 cm

– z kolorami
VO 3596 27 zł
• z tworzywa sztucznego; wym. ok. 10 cm

Jumbo kostki 10 sztuk
IV 5315 22 zł 
• 10 szt. z oczkami ; wym.: 2 cm; materiał: tworzywo sztuczne; 

kolor: biały, żółty, czerwony, granatowy, zielony

j y ą;
• wym. 34,5 x 27 x 7 cm

Jumbo kostki 10 szttuk

k

Kostki do gry. Ujemne i dodatnie
JL 0008 82 zł
Kości do zabaw i ćwiczeń matematycznych na 
liczbach dodatnich i ujemnych. Z powodzeniem 
można je wykorzystać do pracy na osi liczbowej 
w zakresie: -6 do 6. Pozwalają doskonalić umie-
jętności odczytywania, porównywania i umiejsco-
wienia w szeregu liczbowym cyfr.
• 8 szt.:  4 kostki (cyfry: -2, -4, -6, 1, 3, 5), 4 kostki (cyfry: 2, 4, 6, 1, 3, 

5); wym. kostki: 2,2 cm; kolor: biały; materiał: tworzywo sztuczne; 
plastikowe pudełko w wym.: 10 x 6 x 3,5 cm; wiek: 10+

129 zł
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Kostka z kieszonkami
NS 1887 99 zł
Lekki sześcian z pianki, obszyty trwałą tkaniną. Na 
każdej ściance znajduje się kieszonka z przezro-
czystego tworzywa. Kostka może służyć do zabaw 
językowych, matematycznych lub losowych w zależ-
ności od rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach. 
• dł. boku 20 cm. 

Karty pracy do Kostki z kieszonkami. 
Zestaw 1
NS 1886W 31 zł
4 zestawy po 6 kart o tematyce: emocje, kolory, 
ułamki i kropki dostosowane wielkością do sze-
ścianu z kieszeniami. 
• 24 szt.; wym. 11 x 11 cm

• 1 szt.; bok sześcianu 30 cm; piankowa kostka pokryta 
trwałą tkaniną PCW

– z oczkami
NS 1936 129 zł

– z cyframi
NS 1935 132 zł

kreatywne 
kostki 
matematyczne

kostki i pionki

Kostki drewniane. 
Zestaw klasowy
TY 0027 59 zł
• 50 szt.; wym. 1,6 cm

Pionki drewniane kolorowe. 
Zestaw klasowy
TY 0028 39 zł
• 60 szt.; 6 kolorów; wym. 1,2 x 2,4 cm

Kostka magnetyczna mała
CM 0475 39 zł
Wielofunkcyjna magnetyczna kostka dydak-
tyczna mała
• 1 szt; wym. boku 55 mm

Pionki drewniane kolorowe. 
Zestaw klasowy
TY 0028 39 zł
• 60 szt.; 6 kolorów; wym. 1,2 x 2,4 cm

g etyczna mała
CM 0475 39 zł
Wielofunkcyjna magnetyczna kostka dydak-
tyczna mała
• 1 szt; wym. boku 55 mm

p

Ko
estaw klasowy
ostki drewniane. 
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Figury
geometryczne na magnesie
NS 3015 53 zł
Komplet magnetycznych figur geometrycznych 
w 4 kolorach i rozmiarach. 
• 70 kolorowych fi gur; taśma magnetyczna

– 48 elem.
FI 1560 54 zł
• 48 elem. w 4 kształtach, 3 kolorach, 2 rozmiarach i 2 grubościach; 

max. dł. boku 8 cm; grubość 6 mm; walizka o wym. 19 x 17 cm

– 60 elem.
TY 0007 53 zł
• 60 elem. w 5 kształtach, 3 kolorach, 2 rozmiarach i 2 grubościach; 

max. dł. boku 7,5 cm, grubość 6 mm; walizka o wym. 23 x 17 cm

fi gury porównawcze
Całość umieszczona w pudełku-walizce umożli-
wiającej łatwe przenoszenie i trwałe przechowy-
wanie. Zestaw do ćwiczeń: logicznego myślenia 
sortowania według koloru kształtu wielkości i gru-
bości przeliczania porównywania. 

tangram szkolny
Doskonałe do ćwiczeń: układanie mozaiki, ob-
rysowywanie, komponowanie ornamentów 
z poznanych figur, rozpoznawanie różnych 
kształtów geometrycznych w zarysach brył 
czy wielokątów. Ćwiczenia takie dają uczniom 
możliwość rozbudzania twórczego myślenia, 
zauważania i badania różnych własności fi-
gur geometrycznych, np. równe boki kwadratu.

– elementy
NN 1151 29 zł
• 15 różnych fi gur

– plansze
NN 1153 63 zł
• 20 szt.

fi gury 
geometryczne

Figury
porównawcze.
Klocki drewniane
VG 6164 79 zł
Drewniane klocki w podstawowych kształtach 
geometrycznych.
• 48 elem.: trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło, w kolorach: czerwony, 
żółty, niebieski; drewniana skrzynka o wym.: 25 x 15,5 x 8 cm; 
materiał: drewno; wiek: 3+

Fig
por
Klo
VG
Drew
geom
• 48
żół
ma
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Geoplan
TY 6526 25 zł
Dwustronna podstawa z kołeczkami, na które na-
kłada się elastyczne gumki tworząc figury. Pierw-
sza strona: siatka 11 x 11 kołeczków, druga: okrąg 
z 24 kołeczkami. 
• wym. 21 x 21 cm; 1 szt.

Zestaw geometryczny
TY 6525 55 zł
10 kół z tworzywa podzielonych na równe części, 
reprezentujące ułamki: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 
1/10, 1/12 oraz 1/24. Elementy z wytłoczoną 
wartością ułamka. 
• wym. 21 x 21 cm; 10 kół o ø 10 cm podzielonych na części

Wielokąty mozaika
LR 7626 172 zł
• 450 sztuk (na rzutnik), 15 kształtów

ik

Geometryczny łańcuch
TY 7211 31 zł
Zestaw kolorowych ogniwek w kształcie figur geo-
metrycznych. Ogniwa mogą służyć jako liczma-
ny, można je sortować według koloru, kształtu 
bądź rozmiaru. 
• 4 kolory; 40 szt.; wym. od 3 do 7 cm

Geometryczne konstrukcje. 
Klocki matematyczne
TY 8720 34 zł
Elastyczne patyczki do budowania figur geome-
trycznych, łączące się ze sobą zatrzaskami. 
• 72 szt. 6 długości w 6 kolorach

Geometryczny łamaniec
IV 4159 55 zł 
68 plastikowych odcinków o różnych długościach 
w czterech kolorach: czerwonym, żółtym, białym, 
granatowym. 
• kątomierz; 11 kart pracy, wiek: 6+

Geometryczne konstrukcje
Klocki m t

Geometryczny zestaw
IV 7859 25 zł 
Zestaw umożliwia szereg ćwiczeń demonstracyj-
nych, i zrozumienie różnic między poszczególnymi 
figurami. Mogą także stanowić szablony do odryso-
wywania. Każdy element posiada nazwę w języku 
angielskim. 
• 17 fi gur transparentnych; materiał: tworzywo sztuczne; wym. 

opakowania: 17cm x 13cm x 4,5cm; wiek: 4+

G t t

55 zł
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obliczenia 
pieniężne

Monety i banknoty magnetyczne
NS 0303 182 zł
Pomocne przy wykonywaniu zadań matema-
tycznych. dużym rozmiar, własności magnetycz-
ne; w zestawie znaki matematyczne: +, -, x, :, =. 
• 81 elem. ø monet od 6,4 mm do 9,6 cm, wym. banknotów: od 20 

x 10 do 24 x 12 cm; zezwolenie NBP

Banknoty polskie
AL 0028 14 zł
Kopia banknotów o nominałach 200, 100, 50, 20 
i 10 złotych (po 25 sztuk). 
• 125 szt.

k l kZestaw Euro
VO 2832 45 zł
Zestaw monet i banknotów Euro. 
• 65 banknotów; 100 monet

ZZe tstaw EEuro
VO
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Stemple Euro
DN 2658 60 zł
Dzieci poznają walutę europejską. 
Mogą służyć do nauki liczenia np. 
podczas przyjemnej zabawy w sklep. 
• 15 szt.; wym. stempli: 7,4 x 4 cm oraz 3,6 x 2,9 cm

Monety z tworzywa
ZS 0005 22 zł
• 100 monet 

Kasa fi skalna
LR 2629 185 zł
Kasa fiskalna wyświetlaczem LCD, 
dźwiękiem, który uaktywnia się przy 
otwieraniu szufladki z pieniędzmi. 
• 98 elem.: kasa z wyświetlaczem LCD, 30 euro bankno-

tów, 65 euro monet, karta kredytowa, notes 30-kart., 
instrukcja obsługi; wym. ok. 27 x 24 x 15cm, wiek: 3+
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zależności przestrzenne, bryły

Happy Cubes
HC 0001 275 zł
Zestaw łamigłówek przestrzennych rozwijających 
zdolności manualne i logiczne myślenie. Z puzzli 
należy utworzyć trójwymiarowy model a następ-
nie przekształcić go w dwuwymiarową figurę. 
• 208 elem., 30 ramek, 26 dwustronnych kart pracy, 2 plansze, 4 po-

ziomy trudności; instrukcja; wym.puzzla: 5 x 5 x 1cm; wiek: 5+

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

zamknięciem strunowym

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 35cm; wiek: 6+

Siatk

Bryły w podstawie
NS 0375 74 zł
Bryły w 5 kolorach (czerwony, żółty, zielony, 
niebieski, naturalne drewno), o 5 wysokościach 
i 4 kształtach podstawy (prostokąt, koło, kwadrat, 
trójkąt) do segregowania według 3 cech (kolor, 
kształt, wielkość). 
• całość na drewnianej podstawie; wym. podstawy 21,5 x 21,5 cm

Bryły kolorowe
CM 5132 163 zł
Bryły w 4 kolorach, o 4 wysokościach i 4 kształtach 
podstawy (prostokąt, koło, kwadrat, trójkąt) do segre-
gowania według 3 cech. Całość na drewnianej pod-
stawie. Pozwala na budowanie prostych konstrukcji. 
• 4 kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, naturalne drewno; 

wym. podstawy 17,5 x 17,5 cm; wysokość całkowita 9,5 cm

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

większego sześcianu 10, 4 cm

Konstrukcje brył. Słomki
OX 2511 620 zł
Zestaw patyczków i łączników do tworzenia mo-
deli szkieletów 2D i 3D. 
• 406 łączników, 680 słomek
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Bryły piankowe
MW 0922 38 zł
Kolorowe bryły geometryczne wykonane z pianki. 
• 7 szt.

Duże konstrukcje
BO 1203 92 zł 
• 45 słomek, 14 niebieskich i 13 zielonych kul

Zestaw 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

Karty pracy do Zestawu 
kon stru kcyj nego fi gury płaskie
VO 8151W 31 zł
• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

Karty pracy do Zestawu 
kon stru kcyj nego fi gury przestrzenne
VO 8152W 31 zł
• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

zł 

Kart
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przyrządy
geometryczne
tablicowe

Cyrkiel
z trójnogiem tablicowy
PC 2922 49 zł
Prosty i łatwy w obsłudze cyrkiel 
tablicowy z trójnożną stopką wy-
posażoną w 3 przyssawki. Posia-
da skalę ułatwiającą wyznacze-
nie promienia okręgu. Drugie ramię 
posiada specjalny mechanizm za-

ciskowy, który pozwala umieścić 
kredę lub pisak ø ok. 15 mm. 
• dł.: 49 cm; stópka trójnożna z 3 przyssawka-

mi; materiał: tworzywo sztuczne, kolor: żółty

Ekierka
magnetyczna tablicowa
PC 2622 25 zł
• dł. 59 cm; kąty: 45°,45° i 90°; magnetycz-

na; skala w cm; materiał: tworzywo sztucz-
ne, magnes; kolor: żółty

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

magnetyczna; materiał: tworzywo sztuczne, 
magnes; kolor: żółty

Linijka
magnetyczna tablicowa
PC 2022 32 zł
• dł. 100 cm; magnetyczna; skala w cm i ca-

lach; materiał: tworzywo sztuczne, magnes; 
kolor: żółty

Ekierka
magnetyczna tablicowa
PC 2522 26 zł
• dł. 57 cm; kąty: 30°, 60° i 90°; magne-

tyczna; skala w cm; materiał: tworzywo 
sztuczne, magnes; kolor: żółty

om

Cyrkiel
giem tablicowy

49 zł
rkiel

k ø ok. 15 mm. ø
3 przyssawka

żóan

rka

° i 90°; magnetycz-
orzywo sztucz-

z tworzywa sztucznego
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Linijka drewniana, magnetyczna 1 m
PC 2002 62 zł
• drewniana linijka o podłożu magnetycznym o długości 1m 
• w kolorze żółtym

Ekierka drewnina magnetyczna 60 cm
PC 2602 62 zł
• drewniana ekierka o podłożu magnetycznym o długości 60 cm;
• w kolorze żółtym

Linijka drewniana z uchwytem 1 m
PC 2012 22 zł
• drewniana linijka z uchwytem o długości 1 m. w kolorze żółtym

Ekierka drewniana z uchwytem 60 cm
PC 2612 31 zł
• drewniana ekierka z uchwytem o długości 60 cm; w kolorze żółtym

LinijkaKątomierz drewniany, magnetyczny
PC 2702 59 zł
• drewniany kątomierz o podłożu magnetycznym o długości 35 cm 

z podziałką kątową 180°; w kolorze żółtym

Kątomierz drewniany
PC 2712 32 zł
• drewniany kątomierz z uchwytem o długości 35 cm z podziałką 

kątową 180°; w kolorze żółtym

Cyrkiel drewniany z przyssawką
PC 2942 22 zł
Uniwersalny cyrkiel do tablic suchościeralnych i tra-
dycyjnych. Drewniane ramiona połączone stalową 
śrubą z nakrętką motylkową. Koniec jednego z ra-
mion wyposażono w metalowy uchwyt, w którym 
można łatwo osadzić pisak lub kredę. Drugie ramię 
posiada stopkę z pojedynczą przyssawką, która 
stabilnie mocuje się do powierzchni płaskich i za-
pobiega przesuwaniu cyrkla podczas rysowania. 
• wym.: długość: ramię z przyssawką 42 cm, ramię z uchwytem: 33 cm

PC
• 

PC 2612 31 zł
• drewniana ekierka z uchwytem o długości 60 cm; w kolorze żółtym

32 zł
długości 35 cm z podziałką 

Przybory do tablicy. Zestaw
TY 1040 195 zł
Komplet podstawowych przyborów tablicowych: 
cyrkiel, kątomierz, 2 ekierki, linijka. Duże, wygod-
ne przyrządy z uchwytami zapewniają łatwość 
oraz dokładność w odmierzaniu i rysowaniu. 
Przyrządy wyposażone są w magnesy, co uła-
twia pracę przy tablicy. Wszystkie uchwyty są 
zdejmowane. 
• linijka dł. 100 cm; ekierki 40 cm; 5 szt.; tworzywo sztuczne

drewniane

z tworzywa
sztucznego
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Bogaty zbiór pomocy edukacyjnych Montessori to materiały rozwojowe 
przeznaczone do pracy z dziećmi w wieku od 2 do 14 roku życia. Zgodnie 
założeniami prekursorki prezentowane produkty pozwalają dzieciom zdo-
bywać wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną 
spontaniczną aktywność angażując przy tym wszystkie zmysły. Materiały 
dydaktyczne, łącznie z kartami matematycznymi, botanicznymi i geograficz-
nymi mają proste i klasyczne kształty uzyskane z wysokiej jakości drewna. 
Niektóre z nich posiadają elementy z tworzywa sztucznego. Ich kolorystyka 
i atrakcyjny wygląd, zachęcają do manipulacji. Pomoce podzielono na kilka 
grup odpowiadających obszarom edukacji dziecka w wieku przedszkolnym 
i szkolnym. Pozwalają pobudzać aktywność poznawczą przy jednoczesnym 
realizowaniu treści i założeń ujętych w podstawie programowej. Dziecko ko-
rzystające z pomocy montessoriańskich nie jest nauczane w tradycyjny sposób 
lecz uczy się – samodzielnie odkrywa wiedzę i ją przyswaja.

Tabliczki dotykowe
AO 2011 185 zł
Zamykane pudełko podzielono na 
dwie komory. W jednej z nich umiesz-
czono 5 par ciemnych tabliczek o róż-
nym stopniu szorstkości - od najmniej 
do najbardziej szorstkiej (5 stopni 
ostrej szorstkości). W drugiej komorze, 
znajduje się 5 par jasnych tabliczek 

- od gładkiej do szorstkiej (5 stopni 
łagodnej szorstkości). Identyfikowa-
nie i dobieranie w pary powierzchni 
o różnym stopniu szorstkości rozwija 
i uwrażliwia zmysł dotyku. Zestaw po-
zwala dziecku nabyć doświadczenia 
za pomocą zmysłu dotyku.
• 10 tabliczek w 2 kolorach: brązowy, zielony; wym. 

tabliczki: 14 x 0,4 x 10 cm; wym. pudełka: 19,5 x 
11 x 17,5 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

Kolorowe tabliczki. 
Zestaw nr 2
AO 0003 379 zł
Pomoc montessoriańska niezbędna 
w nabywaniu umiejętności rozróż-
niania, identyfikowania i nazywania 
barw podstawowych, pochodnych 
i achromatycznych. Pozwala rów-
nież eksperymentować z kolorami - 
zasada tworzenia barw pochodnych 
od barw podstawowych. Zestaw za-
wiera 11 par tabliczek w trzech bar-

wach podstawowych, pięciu barwach 
pochodnych oraz trzech barwach 
achromatycznych. Prostokątne tafel-
ki wydłuż krótszych boków zostały 
opatrzone uchwytami chroniącymi 
przed wytarciem barwy użytkowa-
nia. Wszystkie elementy umieszczono 
w poręcznym pudełku z pokrywką.
• 22 elem.: 3 x po 2 tabliczki w barwach podstawo-

wych: czerwona, żółta, niebieska; 5 x po 2 tabliczki 
w barwach pochodnych: pomarańczowa, różowa, fi o-
letowa, zielona, brązowa; 3 x po 2 tabliczki w barwach 
achromatycznych: biała, szara, czarna; wym. pudełka: 
28 x 5,5 x 12,5 cm; materiał: drewno; wiek: 3 +

KoKololororoowewewe tttababablilil czczkiki. 
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popochodnynychc  oraz trzech barrw
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Kolorowe tabliczki. 
Zestaw nr 3
AO 2048 125 zł
Pudełko z pokrywką podzielone 
na 9 przegródek. W każdej z nich, 
znajdują się tabliczki o różnych bar-
wach w 7 odcieniach. Zestaw rozwija 
zmysł wzroku poprzez nabywanie 

i doskonalenie umiejętności rozróż-
niania i nazywania barw. Pozwala 
ćwiczyć układanie kolorów według 
stopnia ich nasycenia (odcieni), roz-
wijając wrażliwość na piękno i har-
monię barw. 
• 63 tabliczki w 9 barwach: żółta, pomarańczowa, czer-

wona, różowa, fi oletowa, niebieska, zielona, brązowa, 
szara; wym. tabliczki z ramkami: 7,5 x 1 x 5 cm; wym. 
pudełka: 27 x 5 x 27 cm; materiał: drewno; wiek: 4+
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Kolorowe tabliczki. 
Zestaw nr 1
AO 2005 149 zł
Tabliczki sensoryczne do nabywania 
umiejętności rozróżniania, identyfiko-
wania i nazywania kolorów. Zestaw 
zawiera trzy pary prostokątnych ta-
bliczek w trzech podstawowych 
barwach. Wydłuż krótszych boków 

zostały wyposażone w uchwyty 
chroniące przed wytarciem barwy 
podczas brania do rąk lub przesu-
wania po powierzchni np. stołu. Ta-
bliczki umieszczone są w drewnia-
nym pudełku z pokrywką.
• 6 elem.: 2 x tabliczka czerwona, 2 x tabliczka 
żółta, 2 x tabliczka niebieska; wym.: 7,5 x 1 x 
5 cm; materiał: drewno; wym. pudełka: 12,5x 
5,5 x 12,5 cm; wiek: 3 +
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Bryły geometryczne
AO 2008 199 zł
Zestaw brył umożliwiający wpro-
wadzenie dzieci w świat geometrii 
poprzez poznawanie budowy figur 
płaskich i przestrzennych - podstawa 
i ściana. Manipulacja przedmiotami 
rozwija zmysł wzroku i dotyku po-
przez rozróżnianie i nazywanie figur 
geometrycznych. Do zastawu dołą-

czono podstawki ułatwiające pracę 
z bryłami zaokrąglonymi. Wszystko 
umieszczono w pudełku z pokrywką.
• 18 elem.: bryły geometryczne foremne: sześcian, 

prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup o pod-
stawie trójkąta, ostrosłup o podstawie kwadratu, 
stożek, walec, kula, elipsojda, owojda (jajo); fi gury 
płaskie: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt równobocz-
ny, trójkąt równoramienny; 3 podstawki; wym. pu-
dełka: 30 x 28 x 8 cm; materiał: drewno; wiek: 3 +

BrBryłyły y y gegegeomomometetetryryczczc nenene
AOAO 222000088 1919199 9 9 złzłzł
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Tabliczki wagowe
AO 2009 319 zł
Zestaw 3 pudełek z pokrywkami, 
w każdym po 10 drewnianych ta-
bliczek. Każdy komplet tabliczek jest 
w innym kolorze i o innym ciężarze. 
Kolor tabliczek sugeruje ciężar. Ciem-
ne - ciężkie, jaśniejsze - lżejsze, naj-
jaśniejsze - najlżejsze. Aktywność 
z tabliczkami umożliwia rozwijanie 
koncentracji i koordynacji mięśnio-
wo - ruchowej poprzez nabywanie 
i doskonalenie umiejętności rozróż-
niania ciężaru za pomocą dłoni. Po-
znanie określeń związanych z cięża-
rem: ciężki - lekki, stopniowanie tych 
określeń, cięższy niż..., lżejszy niż… 
• 30 elem. w 3 pudełkach; wym. tabliczki: 6 x 0,5 

x 8 cm; wym. pudełka: 13 x 13 x 7cm; materiał: 
drewno; wiek: 3+

Różowa wieża
AO 2007 289 zł
Pomoc służy do wykształcenia pojęć: 
duży–większy–największy, mały–
mniejszy–najmniejszy, większy niż... 
Pomaga w rozwoju motoryki, koordy-
nuje ruchy, kształci struktury porządku. 
• 10 drewnianych klocków pomalowanych na różowo; 

wielkość zmienia się trójwymiarowo, tzn. najmniej-
szy sześcian ma szerokość 1 cm największy 10 cm. 

Brązowe schody
AO 2010 469 zł
Zmiana dwóch wymiarów i ciężaru 
jednocześnie. Zależności i pojęcia: 
gruby–cienki, gruby–grubszy–naj-
grubszy, cienki–cieńszy–najcieńszy. 
• 10 prostopadłościennych klocków o wys. 20 cm; 

z masywnego drewna lakierowanego na brązo-
wo; kolejne klocki różnią się wymiarem podsta-
wy: najmniejszy 1 x 1 cm, największy 10 x 10 cm

Długie beleczki
AO 0001 325 zł
Pojęcia różnicy długości i wielkości 
przedmiotów (długi–dłuższy–naj-
dłuższy, krótki–krótszy–najkrótszy). 
• 10 czerwonych sześciennych belek o różnej dłu-

gości; długość wzrasta odpowiednio o 10 cm (od 
10 cm do 1 m) a tym samym wzrasta masa każ-
dej z belek; wym. 25 x 100 x 2,5 cm

oreoreemnemmne: s: ssześześz ciaciaan, n, 
,, oostststrorosłsłupupp oo ppodod--
ststawawawieie kkwawawadrdratatu,u, 

wojwojojda dada (ja(ja( jo)jo); fi; fi; figugugury ry
ttrójrójójkątkątką rórównownon bocbocb z-z-
dsdstawtawawki;ki;wywym.m.m pu-pu-
dredreewnownow ; w; wiekiek: 3: 3++

ajająceąceą prprracęacęacę 
mi.i. WsWsW zyszysstkotko 
z z pokpokpo rywrywywką.ką.
oreemnemmne: ssześześciaciai nn
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Gabinet 
geometryczny. Szafka
z fi gurami geometrycznymi
AO 2013 799 zł
Drewniana szafka z sześcioma szu-
fladami, w których znajdują się fi-
gury geometryczne płaskie. Zestaw 
wprowadza dzieci w świat geometrii. 
Na górnej półce szafki pozostawiono 
miejsce na tacę do demonstracji figur 
(AO2012). Każdą z szuflad, których 
dno jest w kolorze niebieskim, wy-
pełniają drewniane ramki. W każdej 
z nich umieszczono figury geome-
tryczne i żółte kwadratowe płytki. 
W kolejnych szufladach znajdują 
się figury ułożone zgodnie z kolej-
nością ich wprowadzania: I szufla-
da - 6 kół, II szuflada - 6 prosto-
kątów, III szuflada - 6 trójkątów, IV 
szuflada - 4 czworokąty, V szuflada 

- 6 wielokątów foremnych, VI szufla-
da - 4 figury zaokrąglone. Dostrze-
ganie, różnicowanie, klasyfikowanie 
i nazywanie figur geometrycznych 
płaskich rozwija percepcję wzroko-
wą. Ćwiczenia koordynacji ruchowo 
- mięśniowej dłoni i nadgarstka tre-
nują małą motorykę i przygotowują 
rękę do nauki pisania. 
• 32 elem.: 6 kół o śr.: od 5 do 10 cm; 6 prostokątów 

o wym.: od 5 x 10 cm do 10 x 10 cm; 6 trójkątów: 
ostrokątny, równoboczny, ostrokątny równoramienny, 
prostokątny równoramienny, prostokątny różnobocz-
ny, rozwartokątny równoramienny, rozwartokątny 
różnoboczny; 4 czworokąty: romb, równoległobok, 
trapez równoramienny, trapez prostokątny; 6 wieloką-
tów foremnych: od pięciokąta do dziesięciokąta; 4 fi -
gury zaokrąglone: elipsoida, owal, trójkąt sferyczny, 
koniczyna (kwiat, rozeta); wym. ramki z fi gurą i pustej 
tabliczki: 14 x 0,4 x 14 cm; wym. szafki: 47,5 x 23 x 
32,5 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

Gabinet
geometryczny.

Szafki z kartami
fi gur geometrycznych
AO 2014 589 zł
Zestaw stanowi element gabinetu 
geometrycznego i składa się z trzech 
szafek z sześcioma półkami, na któ-
rych umieszcza się odpowiednio kar-
ty z figurami geometrycznymi. I szaf-
ka to figury wypełnione kolorem, 
II szafka to figury o grubym obrysie, 
III to figury o cienkim obrysie. W każ-
dej szafce, na kolejnych półkach od 
góry umieszcza się karty: z kołami, 
następnie z prostokątami, z trójkąta-
mi, z czworokątami, z wielokątami, 
a ostatnią półkę zajmują figury za-

okrąglone. Praca z szafkami polega 
na kojarzeniu kształtu figur z ich od-
powiednikami na kartach. Pozwala 
stymulować percepcję wzrokową, 
utrwalić znajomość kształtów i nazw 
figur geometrycznych płaskich oraz 
doskonalić umiejętność określania ich 
charakterystycznych cech. 
• 96 kart, w każdej szafce po: 6 kart z kołami o śr. 

od 5 do 10 cm; 6 kart z prostokątami o boku od 10 
x 10 cm do 5 x 10 cm, 6 kart z trójkątami: ostro-
kątny równoboczny, ostrokątny równoramienny, 
prostokątny równoramienny, prostokątny różno-
boczny, rozwartokątny równoramienny, rozwarto-
kątny różnoboczny; 4 karty z czworokątami: romb, 
równoległobok, trapez równoramienny, trapez pro-
stokątny; 6 kart z wielokątami: od pięciokąta do 
dziesięciokąta; 4 karty z fi gurami zaokrąglonymi: 
elipsoida sferyczna, owal, trójkąt sferyczny, koniczy-
na (kwiat); wym. karty: 14 x 0,2 x 14 cm; wym. 
szafki: 17 x 15 x 26 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

Kolorowe
trójkąty konstrukcyjne
AO 2016 389 zł
Cztery pudełka, w których znajdują 
się kolorowe trójkąty do konstruowa-
nia figur płaskich foremnych i niefo-
remnych oraz wzorów. Trójkąty ukła-
da się przyjmując za kryteria kolor 
lub czarne linie umieszczone wzdłuż 
boków trójkątów. Pudełko w kształcie 
trójkąta zawiera elementy, po złoże-
niu których, zgodnie z zasadami po-
wstają trójkąty: 1 szary jako całość, 

zielony składający się z 2 trójkątów, 
żółty z 3 trójkątów i czerwony z 4 trój-
kątów. Pudełko w kształcie dużego 
sześciokąta mieści części, z których 
powstają wielokąty foremne: żółty 
sześciokąt z 1 całości, żółty sześcio-
kąt z 4 trójkątów, szary równoległo-
bok z 2 trójkątów, czerwony romb 
z 2 trójkątów. W pudełku w kształcie 
mniejszego sześciokąta znajdują się 
elementy, które pozwalają ułożyć wie-
lokąty foremne: 1 żółty trójkąt z 1 ca-
łości, 3 czerwone romby składające 
się z 6 trójkątów, 1 zielony trapez rów-

noramienny, zbudowany z 3 trójką-
tów i 1 szary sześciokąt, zbudowany 
z 6 trójkątów. W pudełku prostokąt-
nym umieszczono dwa komplety trój-
kątów. Jeden komplet to trójkąty żółte, 
szare, zielone i czerwone, które two-
rzą czworokąty foremne: 1 zielony 
kwadrat, 1 szary prostokąt, 1 czer-
wony trapez, 1 żółty romb, 1 zielo-
ny i 2 żółte równoległoboki. Każdy 
czworokąt jest zbudowany z dwóch 
trójkątów. Drugi komplet to trójkąty 
niebieskie bez czarnych linii. Z tych 
trójkątów powstają czworokąty fo-

remne, każdy zbudowany z 2 trójką-
tów: 1 kwadrat, 1 prostokąt, 1 romb 
i 1 trapez równoramienny. Dziecko 
nabywając podstaw geometrii, rozwi-
ja i doskonali umiejętność konstruowa-
nia i nazywania różnych figur geome-
trycznych. Rozbudza świadomość, że 
z trójkątów można zbudować figury 
foremne, nieforemne i wzory.
• 62 elem.; wym. pudełka trójkątnego: 26,5 x 3,5 

23 x 23 cm; wym. pudełka sześciokątnego dużego: 
26,5 x 3,5 x 23,5 cm.; wym. pudełka sześciokątnego 
małego: 25 x 3,5 x 22 cm; wym. pudełka prostokąt-
nego: 29,5 x 4 x 22,5 cm; materiał: drewno; wiek 4+
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Kolorowe walce
AO 2015 399 zł
Zestaw składa się z czterech pudełek 
z pokrywkami. Każde pudełko i po-
krywka, oznaczone są kolorową krop-
ką, która informuje o kolorze walców 
znajdujących się wewnątrz. W każdym 
z pudełek znajduje się zestaw walców 
w tym samym kolorze, ale o różnych 
rozmiarach. Ich wielkość (średnica, wy-
sokość) zmienia się - maleje lub wzra-
sta. I pudełko zawiera walce w ko-
lorze czerwonym - ich wysokość jest 
taka sama, a maleje średnica podstaw. 
II pudełko zawiera walce w kolorze żół-
tym - ich wysokość i średnica podstaw 
maleje. III pudełko zawiera walce zie-
lone - ich wysokość wzrasta, a średnica 

podstaw maleje. IV pudełko zawiera 
walce w kolorze niebieskim - zmienia się 
wysokość, średnica podstaw pozostaje 
ta sama. Zestaw wpływa na doskona-
lenie umiejętności spostrzegania i nazy-
wania różnic w wymiarach. Pozwala 
kształtować pojęcia: duży-mały, stop-
niowanie tych określeń, większy niż…, 
mniejszy niż…, gruby-cienki, stopnio-
wanie tych określeń, grubszy niż…, 
cieńszy niż… Pudełka mają dwie sze-
rokości i dwie wysokości. 
• 40 walców w różnych rozmiarach i 4 kolorach: żół-

ty, czerwony, zielony, niebieski; 4 pudełka o wym.: 
30,5 x 7 x 8 cm (z niebieską kropką); 38,5 x 7 
x 10,5 cm (z żółtą kropką); 38,5 x 7 x 10,5 cm 
(z zieloną kropką); 38,5 x 7 x 10,5 cm (z czerwoną 
kropką); materiał: drewno; wiek: 2,5+

Niebieskie
trójkaty konstrukcyjne
AO 2017 99 zł
Zestaw pozwala dziecku zdobyć 
i doskonalić umiejętność tworze-
nia figur geometrycznych i wzorów 
z trójkątów. Trenować analizę i syn-
tezę wzrokową, rozwijać percepcję 
wzrokową i koordynację wzrokowo-
-ruchową. Zawiera 12 trójkątów pro-
stokątnych i równobocznych w kolo-
rze niebieskim.
• 12 elem.; wym. trójkąta: 16 x 8 x 14 cm; wym. pu-

dełka: 20 x 4 x 14,5 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

Gabinet geometryczny. 
Taca do demonctracji fi gur
geometrycznych płaskich
AO 2012 185 zł
Taca jest elementem gabinetu geo-
metrycznego. Pozwala nabyć umie-
jętności rozróżniania, identyfikowa-
nia i nazywania podstawowych figur 
geometrycznych. Składa się z dwóch 
części. Dolna część jest wyłożo-
na trzema kwadratowymi płytkami 
w kolorze żółtym i trzema żółtymi 
ramkami, w których umieszczone są 
trzy podstawowe figury geometrycz-
ne: koło, kwadrat i trójkąt. Dno tacy 
pod płytkami i ramkami jest w kolorze 
niebieskim. Taca od góry przykryta 
jest ramką, która dzieli tacę na 6 pól. 
Tylna krawędź ramki została połą-
czona z tacą za pomocą zawiasów. 
Przód tacy wyposażono w dwa za-
pięcia, aby ramka nie otwierała się 
podczas pracy z figurami. 
• 6 płytek: 3 płytki kwadratowe, 3 płytki ramki z fi gu-

rami; wym. płytek: 14 x 0,4 x 14 cm; ramka o wym.: 
44,5 x 3 x 30,5 cm; materiał: drewno; wiek: 3+
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1
AO 2001 230 zł
• rosnąca wysokość i rosnąca średnica; 1 szt.

2
AO 2002 230 zł
• stała wysokość i rosnąca średnica; 1 szt.

3
AO 2003 230 zł
• malejąca wysokość i rosnąca średnica; 1 szt.

4
AO 2004 230 zł
• rosnąca wysokość i stała średnica; 1 szt.
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Kolorowe
karty liczbowe
AO 2020 27 zł
Karty liczbowe z oznaczeniem ko-
lorystycznym zgodnym z metodyką 
edukacji matematycznej Montessori. 
Służą do ćwiczeń w tworzeniu liczb 
wielocyfrowych. Pozwalają rozwijać 
świadomość budowania liczb wielocy-
frowych i ich zapisu. Pomoce w postaci 
drewnianych tabliczek obrazują cyfry 
w odpowiednich kolorach: zielone - 
jedności, niebieskie - dziesiątki, czerwo-
ne - setki i zielone - tysiące. Zestaw kart 
umieszczono w pudełku bez pokrywki. 
• 4 elem.: 1 x karta jedności o wym.: 7 x 0,5 x 

5,5 cm; 1 x karta dziesiątki o wym.: 11 x 0,5 x 
7 cm; 1 x karta setki o wym.: 16,5 x 0,5 x 7 cm; 
1 x karta tysiąca o wym.: 22 x 7 x 0,5 cm; wym. 
pudełka: 25 x 3 x 10 cm; wiek: 5+

Tablice
Seguin’a.Zestaw nr 1
AO 2022 189 zł
Pudełko z pokrywką, w którym 
umieszczone są dwie tablice. Każ-
da z nich podzielona jest na pięć pól, 
z których 4 oznaczone są numerem 
dziesięć. Do zestawu należą tabliczki 
z cyframi od 1do 9, które wsuwa się 
pod ramkę każdego pola, aby utwo-
rzyć liczbę. I tablica - tworzenie liczb: 
od 11 do 15, II tablica - tworzenie 
liczb od 16 do 19. Działania z ta-
blicami rozwijają i doskonalą umie-
jętność tworzenia liczb w zakresie 
drugiej dziesiątki (tzw. „”-nastek””). 
Dziecko podczas pracy rozbudza 
świadomości budowy i zapisu liczb 
dwucyfrowych oraz zaznajamia się 
pojęciami: dziesiątka, jedność (dzie-
sięć i jeden to jedenaście).
• 9 tabliczek o wym. 7 x 0,4 x 8 cm; 2 tablice 

o wym: 46 x 2 x 15 cm; wym. pudełka: 52,5 
x 4,5 x 21,5 cm; materiał: drewno; wiek: 4+
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Tablice
Seguin’a. Zestaw nr 2
AO 2023 189 zł
Pudełko z pokrywką, w którym 
umieszczone są dwie tablice. Każ-
da z nich podzielona jest na pięć 
pól, z których 4 oznaczone są nu-
merem od 10 - 90. Do zestawu na-
leżą tabliczki z cyframi od 1do 9, 
które wsuwa się pod ramkę każdego 
pola, aby utworzyć liczbę. I tabli-
ca - tworzenie liczb: od 11 do 50, 
II tablica - tworzenie liczb od 50 do 
90. Działania z tablicami rozwijają 
i doskonalą umiejętność tworzenia 
liczb w zakresie od 11 do 99. Dziec-
ko podczas pracy rozbudza świa-
domości rozumienia miejsca każdej 
dziesiątki w ciągu liczbowym i funk-
cji jedności w tworzeniu dziesiątek.

• 9 tabliczek o wym.: 7 x 0,4 x 8 cm; 2 tablice 
o wym: 46 x 2 x 15 cm; wym. pudełka: 52,5 
x 4,5 x 21,5 cm; materiał: drewno; wiek: 4+

• 9 t9 tablablicziczek ek e o wo wym.ym.: 7: 7 x xx 0,40,44 x x 8 c8 8 cm; m;m; 2 t2 t2 ablababliceicece 
o wo wym:ym 4664 xx 2 x2 x 1515 cmm; wwymymm pupudełdedełka:a:k 52522 555

Karty liczbowe
AO 2019 69 zł
Zestaw kart matematycznych, które 
pozwalają w prosty sposób przed-
stawić zapis liczb za pomocą cyfr 
w postaci: jedności (1-9), dziesiątek 
(10 - 90) i liczby 100. Aktywność 
z drewnianymi tabliczkami rozwi-
ja i doskonali umiejętność tworze-
nia liczb trzycyfrowych. Wszystkie 
elementy zestawu umieszczone są 
w pudełko bez pokrywki. 
• 20 elem.: 9 kart z jednościami (od 1-9) o wym.: 

7 x 0,5 x 5,5 cm; 10 kart z dziesiątkami (od 10 
do 90) o wym.: 11 x 0,5 x 7 cm; 1 karta z liczbą 
100 o wym.: 17 x 0,5 x 7 cm; materiał: drewno; 
wym. pudełka: 19 x 5 x 12 cm; wiek: 6+
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Wrzeciona
AO 2018 195 zł
Pomoc matematyczna składająca się z 2 
drewnianych pudełek bez pokrywek. 
Każde z nich podzielone na 5 prostokąt-
nych przegródek, których tylne ścianki 
oznaczono cyframi od 0 do 9. W każ-
dej części pudełka (oprócz oznaczonej 
zerem) rozmieszczono 45 wrzecion wg. 
zapisu cyfrowego. Pozwalają kształto-
wać pojęcie liczby w aspekcie kardynal-
nym, nabywać umiejętność przeliczania 
od 1 do 9 i zapamiętywać ich kolejność 
w ciągu liczbowym. Rozwijają umiejęt-
ność kojarzenia liczby obiektów z cyfrą 
oraz umożliwiają zapoznanie z poję-
ciem zera jako zbioru pustego. 
• 45 wrzecion o dł.: 16 cm; 2 x pudełka o wym: 28 x 

3,5 - 7 x 21 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

Mały zestaw
kolorowych liczb
AO 2021 175 zł
Komplet składa się z 2 pudełek z pokryw-
kami. Jedno z pudełek podzielono na 10 
przegródek. W 9 z nich umieszczono 
po 10 drucików z rożną ilością i kolorem 
koralików, symbolizującą cyfry od 1-9. 
Jedna przegródka jest pusta - odpowia-
da liczbie 0. Drugie pudełko zawiera 24 
druciki z 10 koralikami, tzw. złote dziesiąt-
ki. Zestaw wspomaga naukę mnożenia 
w zakresie 100, rozbudza świadomość 
przemienności i rozdzielności mnożenia. 
Starsze dzieci wprowadza w tajniki po-
tęgowania (tworzenie kwadratów liczb).
• 114 elem.; wym. pudełek: 28 x 19 x 5cm/16 x 11 x 3 cm; 

materiał: drewno, metal, tworzywo sztuczne; wiek: 7+
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Wprowadzenie do systemu 
dziesiętnego 1
AO 0004 185 zł
Pojedyncza perełka to jedność, pręcik – 
dziesiątka, kwadrat – setka, a sześcian 
– tysiąc. 
• 1 sześcian; 1 kwadrat; 1 pręcik; 1 pojedyncza pereł-

ka; tacka do prezentacji o wym. 11,5 x 29,5 x 8,5 
cm; różne wymiary i wagi
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Tablica setki
AO 2024 139 zł
W zestawie znajduje się niebieska 
tablica w ramce, podzielona na 100 
kwadratów odpowiadających wy-
miarom kostek liczbowych oraz pu-
dełko z dwiema przegródkami na 
kostki liczbowe od 1 do 100. W każ-
dej przegródce jest po 50 kostek. 
Dopełnieniem zestawu jest tablica 
kontrolna w postaci kwadratu po-
dzielonego na sto pól. Na każdym 
polu wydrukowano we właściwym 
porządku liczby od 1 do 100. Tabli-
ca umożliwia rozwijanie umiejętności 
liczenia w zakresie 1-100, pamięcio-
we opanowanie ciągu liczbowego 
w zakresie 100 oraz pozwala utrwa-
lić zapis cyfrowy liczb od 1 do 100.
• 100 kostek liczbowych o wym.: 2 x 2 cm; 1 ta-

blica niebieska i 1 tablica kontrolna o wym.: 29,5 
x 4 x 11 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

Listwowa
tablica odejmowania
AO 2026 109 zł
Zestaw zawiera tablicę, podzieloną 
niebieskimi liniami na kwadratowe 
pola (216). Wzdłuż jej górnej krawę-
dzi znajdują się wydrukowane cyfry 
od 1 do 18. Cyfry od 1 do 9 są w ko-
lorze niebieskim, a liczby od 10 do 18 
w czerwonym. Przez środek tablicy, 
po liczbie 9 przebiega niebieska linia, 
dzieląc ją na dwie części. W zestawie 
znajduje się również pudełko bez po-
krywki, w którym umieszczono 2 ze-
stawy listewek, w kolorze niebieskim 
i czerwonym. Listewki symbolizują 
liczby od 1 do 9. Listewki czerwone 
są podzielone pionowymi liniami na 
jednostki. Każda listewka po prawej 
stronie jest oznaczona cyfrą. Naj-
krótsza to 1, najdłuższa to 10. Dru-
gie pudełko zawiera szare listewki 
do tworzenia odjemnej. Najkrótsza 
z nich symbolizuje liczbę 1, a naj-
dłuższa liczbę 17. Tablica umożliwia 
nabywanie i doskonalenie umiejętno-
ści odejmowania w zakresie 1 – 18

• 36 listewek: 18 listewek szarych o wym.: 2 x 2 cm 
(najkrótsza), 36 x 2 cm (najdłuższa), 9 listewek czer-
wonych i 9 niebieskich o wym.: 2 x 2 cm (najkrótsza), 
2 x 18 cm (najdłuższa); 1 tablica o wym.: 40 x 0,5 x 
30 cm; 1 pudełko na listewki czerwone i niebieskie 
o wym.: 21 x 4 x 7,5 cm; pudełko na listewki szare 
o wym.: 39 x 4 x 7 cm; materiał: drewno; wiek: 3+

Mały podwójny zestaw 
beleczek liczbowych
AO 2028 299 zł
Pudełko z pokrywką, które podzielo-
no wzdłuż przekątnej na 2 części. W 
obu przegródkach pudełka znajdują 
się dwa komplety beleczek liczbo-
wych - po dziesięć w każdej. Czer-
wono - niebieskie beleczki obrazują 
liczby od 1 do 10. Liczby nieparzyste 
są w kolorze czerwonym, a liczby 
parzyste w kolorach niebieskich. Ko-

lorowe elementy umożliwiają przy-
swojenie pojęcia liczby w aspekcie; 
kardynalnym, porządkowym, miaro-
wym i mnogościowym. Poznanie po-
jęć liczby parzyste i nieparzyste. Ze-
staw pozwala ćwiczyć wykonywanie 
prostych działań matematycznych: 
dodawanie, odejmowanie, mnoże-
nie, dzielenie.
• 20 beleczek w kolorach: czerwono - niebieskim; 

wym. najkrótszej beleczki: 3 x 1,5 x 1,5 cm, a 
najdłuższej: 30 x 1,5 x 1,5 cm; wym. pudełka: 
40 x 3,5 x 23 cm; materiał: drewno; wiek: 3+
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Drewniane
koła do ułamków
AO 2027 375 zł
Na dwóch drewnianych półkach umieszczono 
po 5 zielonych ramek, a w każdej z nich koło 
(razem 10 kół). Koła obrazują ułamki od całości 
do dziesiątych części. Pierwsze koło to całość, 
drugie podzielone jest na dwie części, kolejne 
podzielone są na trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 
osiem, dziewięć i dziesięć części. Zestaw pozwala 
kształtować pojęcia: ułamek, ułamek właściwy, 
ułamek niewłaściwy, liczba mieszana. Zdobyć 
i doskonalić umiejętność wykonywania działań na 
ułamkach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 
dzielenie. Przyswoić metodę zamiany ułamków - 
rozszerzanie i skracanie ułamków. 
• 10 ramek w kolorze zielonym o wym.: 14 x 0,6 x 14 cm; 10 kół czerwonych 

o śr. 10 cm; półki o wym.: 70 3 x 14,5 cm; materiał: drewno; wiek: 6+

Listwowa tablica dodawania
AO 2025 89 zł
Zestaw zawiera tablicę, podzieloną niebieskimi 
liniami na kwadratowe pola (216). Wzdłuż jej 
górnej krawędzi znajdują się wydrukowane 
cyfry od 1 do 18. Cyfry od 1 do 10 są w kolo-
rze czerwonym, a liczby od 11 do 18 w niebie-
skim. Przez środek tablicy, po liczbie 10 prze-
biega czerwona linia, dzieląc ją na dwie części. 
W zestawie znajduje się również pudełko bez 
pokrywki, w którym umieszczono 2 zestawy 

listewek, w kolorze niebieskim i czerwonym. 
Listewki symbolizują liczby od 1 do 9. Listewki 
czerwone są podzielone pionowymi liniami na 
jednostki. Każda listewka po prawej stronie jest 
oznaczona cyfrą. Najkrótsza to 1, najdłuższa to 
9. Tablica umożliwia nabywanie i doskonalenie 
umiejętności dodawania w zakresie 1 – 18 oraz 
zrozumieć zasadę przemienności dodawania. 
• 18 listewek o wym.: 2 x 2 cm (najkrótsza), 18 x 2 cm (naj-

dłuższa); 1 tablica o wym.: 40 x 0,5 x 30 cm; 1 pudełko na 
listewki o wym.: 21 x 4 x 7,5 cm; materiał: drewno; wiek: 5+
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