


Numer katalogowy Kompakt Alfa Mini S 

Uczniowski odpowiednik zestawu Kompakt Alfa S s³u¿¹cy 

do indywidualnej nauki jêzyka polskiego w klasach 0-III. 

Kompakt Alfa Mini S zawiera pomniejszone elementy 

zestawu Kompakt Alfa S, umieszczone w specjalnej, 

u³atwiaj¹cej ich segregacjê kasecie. Elementy zestawu 

u³atwiaj¹ poznawanie kolejnych liter alfabetu, tworzenie 

sylab, wyrazów, zdañ oraz s³u¿yæ mog¹ do zabaw dydakty-

cznych, takich jak: krzy¿ówki literowo-ortograficzne, rebusy, 

æwiczenia ortograficzne itp.

Zestaw wyposa¿ony jest w tabliczkê magnetyczn¹ 

z liniatur¹, na której dzieci mog¹ samodzielnie uk³adaæ 

wyrazy i zdania, oraz suchoœcieralny pisak, dziêki któremu 

mog¹ dodatkowo æwiczyæ umiejêtnoœæ pisania.

Sk³ad zestawu:

komplet magnetycznych p³ytek 
z tworzywa sztucznego 
przedstawiaj¹cych ma³e i wielkie 

litery, dwuznaki, znaki interpunkcyjne,
tabliczka magnetyczna,
flamaster suchoœcieralny

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

35
25
4

0,8
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Kompakt Alfa S Numer katalogowy

Sk³ad zastawu:

komplet magnetycznych p³ytek z tworzywa 
sztucznego,
komplet folii przedstawiaj¹cych wielkie 
i ma³e litery, znaki interpunkcyjne,

Estetyczny i trwa³y zestaw u³atwiaj¹cy nauczanie jêzyka 

polskiego w klasach 0-III. W sk³ad zestawu wchodz¹ 

powtarzaj¹ce siê ma³e i du¿e litery drukowane na wk³adkach 

z tworzywa sztucznego, wsuwanych w specjalnie skonstruowan¹ 

p³ytkê magnetyczn¹. Elementy zestawu, s³u¿¹ do uk³adania 

na tablicy szkolnej wyrazów i zdañ oraz realizacji zagadnieñ, 

takich jak: wprowadzanie liter, tworzenie sylab i wyrazów, 

a tak¿e zabaw dydaktycznych (krzy¿ówki literowo-ortograficzne, 

zagadki i rebusy, æwiczenia ortograficzne).

Wszystkie elementy umieszczone s¹ w specjalnej kasecie 

umo¿liwiaj¹cej ich ³atw¹ segregacjê. 

Do zestawu do³¹czona jest szczegó³owa instrukcja dydaktyczna 

z licznymi przyk³adami prowadzenia zajêæ. Najlepsze rezultaty 

nauczania mo¿na osi¹gn¹æ, korzystaj¹c na lekcji tak¿e 

z zestawów uczniowskich Kompakt Alfa Mini S.

Elementy zestawu Kompakt Alfa S s¹ niezwykle trwa³e 

i mog¹ byæ wykorzystywane w szkole przez wiele lat.

komplet folii w kolorze czerwonym 
do zaznaczania samog³osek
i niebieskim do zaznaczania 
spó³g³osek.

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

51
34
10

1,4
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Alfabet klasowy 

zestaw tablicowy do pisania

Sk³ad zestawu:

komplet plansz przedstawiaj¹-
cych wielkie i ma³e litery pisane,
komplet przezroczystych plansz 
z nadrukowanymi w kolorze 

Zestaw demonstracyjny u³atwiaj¹cy naukê 

czytania i pisania w klasach I-III szko³y 

podstawowej. W jego sk³ad wchodz¹ 

przezroczyste plansze przedstawiaj¹ce 

wielkie i ma³e litery („pisane”), pas 

magnetycznej folii z naniesion¹ liniatur¹, 

który w ³atwy sposób zawiesiæ mo¿na 

na szkolnej tablicy magnetycznej, 

oraz suchoœcieralne mazaki.

Zestaw pomaga w poznawaniu kolejnych 

liter alfabetu, æwiczeniu pisania, a tak¿e 

w nauce czytania sylab, wyrazów i zdañ.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja 

zawieraj¹ca przyk³ady jego wykorzystania 

podczas zajêæ dydaktycznych.

Numer katalogowy

czerwonym strza³kami wskazuj¹cymi 
w³aœciwy kierunek pisania ka¿dej
litery, segregator do przechowywania 
plansz, taœma magnetyczna z nadru-

kowan¹ liniatur¹,
mazaki suchoœcieralne.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

35
33
10

3,4
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Sk³¹d zestawu:

sk³adana dwuczêœciowa magne-
tyczna tabliczka w formie zeszytu,
mazak suchoœcieralny w kolorze 

Numer katalogowy

Bardzo lubiana przez dzieci i popularna zarówno wœród 

rodziców, jak i nauczycieli pomoc dydaktyczna pomagaj¹ca 

w nauce pisania i czytania. Raczek najpierw przygotowuje 

do pisania liter, a nastêpnie u³atwia ich odwzorowywanie. 

Pomaga w pisaniu z pamiêci i ze s³uchu, umo¿liwiaj¹c 

jednoczeœnie przeprowadzanie szeregu æwiczeñ zwi¹zanych 

m.in. z koordynacj¹ wzrokowo-ruchow¹ i sprawnoœci¹ manualn¹.

W sk³ad zestawu wchodzi sk³adana, dwuczêœciowa tabliczka 

magnetyczna, mazak suchoœcieralny oraz komplet folii i sza-

blonów do poprawnego i kszta³tnego pisania liter. 

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca przyk³ady 

jego wykorzystania na zajêciach dydaktycznych.

Raczek

magnetyczny zeszyt

czarnym, segregator z zestawem 
folii i szablonów.

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

36
26
6

2,2
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Wymiary / cm waga / kg

Numer katalogowy
AE1-3063-M/BIERKI Magnetyczne bierki

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

32,9
24,2
3,7

0,6

www.epsa.edu.pl

Magnetyczne bierki to gra zrêcznoœciowa wymaga-

j¹ca koncentracji i rozwijaj¹ca zdolnoœæ analizy 

przestrzennej. Zabawka sk³ada siê z tablicy 

magnetycznej i zestawu kolorowych, magne-

tycznych bierek.

Bierka to dwa kr¹¿ki po³¹czone ze sob¹ za pomoc¹ 

linki. Linkê mo¿na mocniejszym szarpniêciem 

wyci¹gn¹æ z kr¹¿ka i ³atwo w³o¿yæ na swoje miejsce. 

Zabawa polega na odgadywaniu kolejnoœci u³o¿enia 

bierek. Jeden z graczy uk³ada na tablicy kolejne 

bierki w taki sposób, ¿eby ich linki krzy¿owa³y siê 

i uk³ada³y nieregularnie. Zadaniem drugiego gracza, 

który nie widzia³ w jaki sposób uk³adane by³y bierki, 

jest ich zdjêcie z tablicy w odwrotnej kolejnoœci. 

Gracz musi dok³adnie przyjrzeæ siê i przeanalizo-

waæ uk³ad linek. Liczba u³o¿onych bierek zale¿y 

od umiejêtnoœci graczy. Najprostsza jest wersja 

gry z dwoma bierkami, najtrudniejsza  z piêcioma.



Numer katalogowy
AE1-3072-E/KOSTKI

Elektryczne kostki to zestaw do zabawy i oswaja-

nia dziecka ze zjawiskiem pr¹du elektrycznego, 

sk³adaj¹cy siê z 26 klocków.  Na klockach 

umieszczono symbole elektryczne, a wewn¹trz 

lub na zewn¹trz (np. w przypadku ¿arówek 

i przycisków) odpowiadaj¹ce tym symbolom 

elementy lub uk³ady elektroniczne. 

Kostki maj¹ na bocznych krawêdziach magnetyczne 

styki zapewniaj¹ce kontakt elektryczny miêdzy nimi. 

Ich dolna czêœæ jest wykonana w kszta³cie ko³yski, 

dziêki czemu po naciœniêciu naro¿nika unosz¹ siê, 

co u³atwia wyjmowanie klocków ze œrodka uk³adu. 

Dziêki takiej konstrukcji dziecko w ³atwy, intuicyjny 

sposób mo¿e sprawiæ, by wiatrak siê krêci³, ¿arówka 

œwieci³a, a g³oœnik wydawa³ dŸwiêk. 

Waga / kg Wymiary / cmWymiary / cm

d³.
wys.
g³.

37 
37
12

1,6
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Elektryczne kostki

waga / kg wymiary  / cm



Kompakt Chem 01 Numer katalogowy

Zestaw demonstracyjny przeznaczony do prezentacji na tablicy 

szkolnej wi¹zañ, równañ i procesów zachodz¹cych w chemii 

zarówno organicznej, jak i nieorganicznej. Kompakt pozwala 

na ³atwe konstruowanie modeli cz¹steczek (tlenków, kwasów, 

zasad, soli i zwi¹zków organicznych), a tak¿e na proste mode-

lowanie reakcji chemicznych, ich zapis modelowy i symboliczny 

(³¹cznie z dobieraniem wspó³czynników, dysocjacj¹ i form¹ 

jonow¹ równañ reakcji). Zestaw umo¿liwia wprowadzanie 

regu³y oktetu, wi¹zania jako wspólnej pary elektronowej 

oraz rozró¿nianie wi¹zañ s, p i wi¹zania koordynacyjnego.

Dla u³atwienia symbole metali oznaczono kolorem niebies-

kim, niemetali czerwonym, a pó³metali niebiesko-czerwonym. 

Do Kompaktu Chem 01 do³¹czona jest obszerna instrukcja 

u³atwiaj¹ca przeprowadzenie wielu atrakcyjnych zajêæ.

Sk³ad zestawu:

magnetyczne p³ytki zawieraj¹ce symbole 
pierwiastków, p³ytki ³¹cz¹ce – wi¹zanie 
p, p³ytki ³¹cz¹ce – wi¹zanie s, p³ytki 
³¹cz¹ce – wi¹zanie koordynacyjne, 

p³ytki – cz¹steczki dipolowe wody 
dla dysocjacji, p³ytka – katalizator, 
elektrony, itp.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

66
54
15

7,6
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Kompakt Chem 02 Numer katalogowy

Zestaw demonstracyjny przeznaczony do prezentacji na tablicy 

szkolnej zagadnieñ chemii organicznej i nieorganicznej objêtych 

programem nauczania w szko³ach ponadgimnazjalnych. Kompakt 

Chem 02 pozwala na ³atwe konstruowanie modeli cz¹steczek 

i zwi¹zków (tlenków, kwasów, zasad, soli i zwi¹zków orga-

nicznych), a tak¿e modelowanie budowy zwi¹zków jonowych 

i reakcji chemicznych oraz ich zapis modelowy i symboliczny 

(³¹cznie z dobieraniem wspó³czynników, dysocjacj¹ i form¹ 

jonow¹ równañ reakcji). Zestaw umo¿liwia ³atwe przyswojenie 

pojêæ wi¹zania s, p, wi¹zania koordynacyjnego, jonowego oraz 

wodorowego. 

Kompakt Chem 02 w prosty i czytelny sposób uczy podstawo-

wych umiejêtnoœci dobierania wspó³czynników reakcji i pisania 

form jonowych równañ, a tak¿e pozwala poznaæ mechanizmy 

reakcji i czynniki wp³ywaj¹ce na jej szybkoœæ.

Do Kompaktu Chem 02 do³¹czona jest obszerna instrukcja 

u³atwiaj¹ca przeprowadzenie wielu atrakcyjnych zajêæ.

Sk³ad zestawu:

magnetyczne p³ytki zawieraj¹ce symbole 
pierwiastków, p³ytki ³¹cz¹ce – wi¹zanie 
p, p³ytki ³¹cz¹ce – wi¹zanie s, p³ytki 
³¹cz¹ce – wi¹zanie koordynacyjne, 

p³ytki ³¹cz¹ce – wi¹zanie wodorowe, 
p³ytki – cz¹steczki dipolowe wody 
dla dysocjacji, p³ytka – katalizator, 
elektrony, itp.

AE1-1025-KCH02

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

66
34
15

7,6
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wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

69
68,5
4,5

waga / kg

2

Zegar dobowy ilustrowanyNumer katalogowy

Zegar dobowy ilustrowany przeznaczony jest do pracy 

indywidualnej lub zespo³owej dzieci.

Du¿a tarcza zegara z naniesionymi na obwodzie dwunastoma 

obrazkami przedstawiaj¹cymi typowe czynnoœci wykonywane 

przez dziecko i jego najbli¿sz¹ rodzinê w ci¹gu doby, pozwala 

na przyswajanie pojêæ, takich jak: dzieñ, noc, rano, po³udnie, 

popo³udnie i wieczór. Umo¿liwia kojarzenie czynnoœci 

z konkretn¹ por¹ dnia, a tym samym pozwala na uœwiado-

mienie dzieciom nastêpstwa czasu i zdarzeñ. Pakiet pomaga 

w zrozumieniu pojêcia up³ywu czasu oraz w opisywaniu 

wydarzeñ zgodnie z kolejnoœci¹ ich wystêpowania 

w ci¹gu doby.

Du¿e rozmiary zegara powoduj¹, ¿e jest on widoczny 

z ka¿dego miejsca w klasie, a trwa³oœæ i wysoka jakoœæ 

materia³ów, z jakich zosta³ wykonany, umo¿liwia korzystanie 

z niego przez wiele lat. 

Sk³ad zestawu:

du¿a tarcza zegara z naniesionymi na 
obwodzie 12 obrazkami, 
tablica magnetyczna.

www.epsa.edu.pl



Numer katalogowy

waga / kg

Zegar i czas 

zestaw edukacyjny

Sk³ad zestawu:

zegar 24-godzinny spiralny,
zegar 24-godzinny uniwersalny.

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

32
30
13

Zestaw sk³ada siê z dwóch zegarów: 24-godzinnego 

spiralnego oraz 24-godzinnego uniwersalnego. 

Zegar 24-godzinny spiralny umo¿liwia wskazywanie 

po kolei 24 godzin doby w trakcie dwóch kolejnych 

obrotów wskazówki. 

Zegar 24-godzinny uniwersalny zbudowany jest z trzech 

tarcz o ró¿nej œrednicy oraz ró¿nokolorowych wskazówek. 

Dziêki swojej budowie zegar pozwala na stopniowe 

wprowadzanie pojêcia sekundy, minuty oraz godziny 

w ujêciu dwunasto- i dwudziestoczterogodzinnym.

Zestaw umo¿liwia kszta³towanie pojêcia up³ywu czasu 

i zrozumienie podzia³u doby na dzieñ i noc. Uczy odczy-

tywania godzin, pokazuj¹c, ¿e doba ma 24 godziny, 

a tarcza tradycyjnego zegara tylko 12. 

Do zegara do³¹czona jest instrukcja u¿ytkowania 

zawieraj¹ca przyk³ady wykorzystania zestawu 

podczas zajêæ dydaktycznych. 

www.epsa.edu.pl



Domina edukacyjne 

pakiet dydaktyczny

Numer katalogowy

Sk³ad zestawu:

domino prostok¹tne du¿e: przeci-
wieñstwa, czynnoœci i narzêdzia;
domino prostok¹tne ma³e pogrupo-
wane wg kszta³tów i kolorów

Pakiet magnetycznych domin edukacyjnych umo¿liwia 

utrwalanie nazewnictwa i wizerunków roœlin, zwierz¹t 

i przedmiotów, czynnoœci i narzêdzi s³u¿¹cych do ich 

wykonywania, a tak¿e poznawanie figur geometrycznych. 

W sk³ad pakietu wchodz¹ trzy rodzaje domin – prostok¹tne 

du¿e, prostok¹tne ma³e oraz ko³owe.

Domino prostok¹tne du¿e to 21-elementowe domino 

„przeciwieñstwa” oraz 11-elementowe domino „czynnoœci 

i narzêdzia”. 

Domino prostok¹tne ma³e zawiera 64 elementy przedstawiaj¹ce 

figury geometryczne pogrupowane wed³ug kszta³tów i kolorów. 

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

46
21
10

2,2
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Domina edukacyjne 

pakiet dydaktyczny

Domino ko³owe to zestaw siedmiu, 12-elementowych kompletów 

podzielonych na nastêpuj¹ce tematy: zwierzêta domowe, 

zwierzêta leœne, zwierzêta zamieszkuj¹ce zoo, owoce krajowe, 

owoce egzotyczne, warzywa oraz przedmioty.

Wszystkie domina mog¹ byæ wykorzystane zarówno w pracy 

indywidualnej, jak i podczas pracy w grupach. Zestaw umo¿liwia 

³¹czenie pojedynczych elementów w logiczne ci¹gi, ich ró¿ni-

cowanie i porz¹dkowanie wed³ug przyjêtych kryteriów 

oraz analizowanie relacji pomiêdzy tak u³o¿onymi elementami. 

Domina edukacyjne rozwijaj¹ spostrzegawczoœæ, kszta³tuj¹ 

umiejêtnoœæ wnikliwej obserwacji i logicznego myœlenia. 

Domina mog¹ byæ uk³adane zarówno na magnetycznej tablicy, 

jak i na szkolnej ³awce lub biurku.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja, która zawiera przyk³ady 

jego wykorzystania podczas zajêæ dydaktycznych.

Numer katalogowy

Sk³ad zestawu:

domina ko³owe: zwierzêta domowe, 
zwierzêta zamieszkuj¹ce zoo, 
zwierzêta leœne, owoce krajowe, 

owoce egzotyczne, warzywa, 
przedmiot – podpis

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

46
11
6

1
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waga / kg

2,6

Sk³ad zestawu:

g¹bkowe szeœcienne kostki, komplet 
dwustronnych plansz 
przedstawiaj¹cych litery, cyfry, 
owoce, przedmioty itp.

Numer katalogowy
AE1-3073-G/KOSTKIG¹bkowe kostki do gry 

Zabawka sk³ada sie z dwóch du¿ych, szeœciennych kostek 

do gry wykonanych z kolorowej g¹bki oraz z kompletu 

plansz przedstawiaj¹cych ró¿ne rysunki i symbole. 

Specjalne uchwyty znajduj¹ce siê na œcianach kostek 

pozwalaj¹ na ³atwe mocowanie i wymianê plansz, 

uniemo¿liwiaj¹c jednoczeœnie ich wypadanie podczas 

zabawy.  

Zestaw pozwala na organizowanie ciekawych gier i zabaw 

ruchowych zarówno w pomieszczeniach, jak i w plenerze. 

Zabawy takie wzbogacaj¹ s³ownictwo, a tak¿e ucz¹ 

klasyfikowania przedmiotów ze wzglêdu na ich cechy 

i w³aœciwoœci. 

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

61
31
31



L
W
H

4,5

Numer katalogowy
AE1-3007-D/ZBIORY Dynamiczne zbiory

elementy do gier aktywizujcych

Pakiet dydaktyczny przeznaczony do zabaw ruchowych. 

Poprzez dynamiczne budowanie przestrzennych zbiorów 

umo¿liwia on zrozumienie pojêcia zbioru rozwijaj¹c jednoczeœnie 

umiejêtnoœci porównywania, segregowania, klasyfikowania 

i przeliczania. Dzieci ucz¹ siê rozpoznawania i kojarzenia 

podobieñstw oraz przeciwieñstw, wzbogacaj¹ s³ownictwo, 

a tak¿e opanowuj¹ podstawy wnioskowania logicznego. 

Dynamiczne zbiory sk³adaj¹ siê z zestawu 30 kolorowych, 

samoczynnie zwijaj¹cych siê opasek na rêkê, kompletu 

okr¹g³ych znaczków przedstawiaj¹cych przedmioty i postacie 

pogrupowanych wed³ug ró¿nych kategorii tematycznych 

oraz zestawu plansz ilustruj¹cych poszczególne kategorie 

tematyczne.

kategorie tematyczne odpowiadaj¹ce 
tematom widniej¹cym na znaczkach, 
podstawki do mocowania plansz, 
elastyczne pasy z tworzywa 
do zaznaczania zbiorów.

znaczki przedstawiaj¹ce kolory, figury 
geometryczne, zwierzêta mieszkaj¹ce 
na wsi, zwierzêta mieszkaj¹ce w zoo, 
zwierzêta domowe, owoce, warzywa; 
plansze przedstawiaj¹ce ró¿ne k

komplet samoczynnie zwijaj¹cych siê 
opasek na rêkê w czterech kolorach 
z trwale przymocowanymi 
magnesami u³atwiaj¹cymi szybkie 
mocowanie okr¹g³ych znaczków;

www.epsa.edu.pl

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

36
31
22

Sk³ad zestawu:



Numer katalogowy Kalendarz pogody

zestaw demonstracyjny

Sk³ad zestawu:

kalendarz pór roku z opisanymi 
i zaznaczonymi graficznie czterema 
porami roku, makieta termometru 
wyposa¿ona w rêcznie przesuwan¹, 

kolorow¹ linkê imituj¹c¹ s³upek 
cieczy, kalendarz stanów pogody 
pozwalaj¹cy na zaznaczenie 
aktualnego stanu pogody w zakresie 

zachmurzenia, opadów i si³y wiatru,
lekka, metalowa tablica 
do zawieszania kalendarzy. 

Zestaw demonstracyjny kszta³tuj¹cy umiejêtnoœci obser-

wacji, nazywania i zapisywania stanów pogody, pór roku, 

temperatury i zjawisk atmosferycznych wystêpuj¹cych 

w przyrodzie.

Pakiet sk³ada siê z tablicy, na której umieszczono 

kalendarz pór roku podzielony na cztery czêœci 

z opisanymi i zaznaczonymi graficznie porami 

roku oraz kalendarz stanów pogody, który umo¿liwia 

zaznaczanie aktualnego stanu pogody w zakresie 

zachmurzenia, opadów i si³y wiatru. Do pakietu 

do³¹czona jest tak¿e makieta termometru, wyposa¿ona 

w rêcznie przesuwan¹, kolorow¹ linkê imituj¹c¹ s³upek 

cieczy wskaŸnika temperatury, ustawian¹ zgodnie 

z rzeczywistymi wskazaniami termometru zewnêtrznego.

Zestaw posiada instrukcjê zawieraj¹c¹ przyk³ady jego 

wykorzystania podczas zajêæ dydaktycznych.

AE1-3012-KAL/POG

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

97
47
3

2,6
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Sk³ad zestawu:

tko³o tygodnia podzielone na siedem 
zró¿nicowanych kolorystycznie czêœci 
i opisanych nazwami dni tygodnia,
wskaŸnik dnia miesi¹ca w formie 
cyfr arabskich,

ko³o miesiêcy podzielone na dwana-
œcie zró¿nicowanych kolorystycznie 
czêœci opisanych nazwami miesiêcy, 
wskaŸnik roku w postaci cyfr 
arabskich,

Kalendarze ko³owe 

pakiet edukacyjny

Numer katalogowy

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

97
47
3

1,5

www.epsa.edu.pl

Pakiet edukacyjny przeznaczony do kszta³towania pojêæ 

zwi¹zanych z up³ywem czasu, poznawania nazw dni tygodnia, 

nazw miesiêcy oraz pór roku. Pomaga w przedstawianiu 

abstrakcyjnych zale¿noœci czasowych w sposób obrazowy i ³atwy 

do przyswojenia przez ucz-niów. Pakiet sk³ada siê z tablicy, 

na której umieszczono ko³o tygodnia,  ko³o miesiêcy oraz dwa 

zestawy wskaŸników okreœlaj¹cych dni miesi¹ca i rok. 

W sk³ad pakietu wchodzi tak¿e piêæ kalendarzy ko³owych, 

za pomoc¹ których odczytaæ mo¿na w jakim dniu tygodnia 

przypadaj¹ poszczególne dni miesi¹ca, oraz osiemnaœcie 

bransoletek uczniowskich z dniami tygodnia.

Kalendarze ko³owe pomagaj¹ w kojarzeniu konkretnych 

wydarzeñ z odpowiednimi porami roku, miesi¹cami i dniami 

tygodnia (np. poniedzia³ek – pierwszy dzieñ szko³y, lato – 

wakacje). Dziêki nim dzieci poznaj¹ z³o¿one relacje czasowe 

(wczoraj, dziœ, jutro, pojutrze, za tydzieñ, za miesi¹c, za rok, 

w zesz³ym miesi¹cu) i ucz¹ siê nimi poprawnie operowaæ.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca przyk³ady 

jego wykorzystania na zajêciach dydaktycznych.

bransoletki z dniami tygodnia,
lekka, metalowa tablica 
do zawieszania kalendarzy. ablica 
magnetyczna zawieraj¹ca elementy 
graficzne wraz z list¹ uczniów, 



Klasowa lista obecnoœci 

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

98
67
2

2,8

www.epsa.edu.pl

Numer katalogowy

Sk³ad zestawu:

tablica magnetyczna zawieraj¹ca 
elementy graficzne wraz z list¹ 
uczniów, elementy magnetyczne 
w formie czerwonych prostok¹tów 

do zaznaczania dy¿urów, kr¹¿ków 
do zaznaczania obecnoœci, chmurek 
s³u¿¹ce do oceny postawy uczniów.

Magnetyczny pakiet demonstracyjny s³u¿¹cy 

do oznaczania obecnoœci lub nieobecnoœci 

uczniów, ich zachowania, dy¿urów itp. 

Uczy kojarzenia w³asnej osoby z imieniem 

i nazwiskiem, a tak¿e rozró¿niania imion 

i nazwisk innych dzieci.

Trwa³oœæ i wysoka jakoœæ poszczególnych 

elementów zestawu umo¿liwiaj¹ korzystanie 

z niego przez wiele lat.



Magnetyczne gry planszowe Numer katalogowy

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

46
46
1

1,4

AE1-3062-M/GRY

Sk³ad zestawu:

metalowa tablica, przezroczysta p³yta 
z otworami, komplet kostek do gry, 

komplet magnetycznych pionków, 
kompletu plansz zawieraj¹cych gry.

www.epsa.edu.pl

Magnetyczne gry planszowe to zestaw, którego funkcje 

i mo¿liwoœci daleko wykraczaj¹ poza znane koncepcje 

gier tego typu. 

Zestaw sk³ada siê z kwadratowej tablicy, 

przezroczystej p³yty z otworami u³atwiaj¹cymi zabawê, 

magnetycznych pionków, kostek do gry oraz kompletu 

plansz przezna-czonych zarówno do tradycyjnych gier, 

takich jak np. WARCABY, PAJÊCZYNA, jak i do gier 

specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych na 

potrzeby zestawu.

Zaproponowane gry nie tylko pomagaj¹ w nauce 

liczenia, ale tak¿e ucz¹ przewidywania, myœlenia 

strategicznego i wspó³pracy w grupie, zw³aszcza 

gdy gracze sami musz¹ uzgodniæ niektóre zasady gry. 

Zestaw bêd¹cy œwietn¹ zabaw¹ dla dzieci, stanowi 

tak¿e pomoc dla kreatywnych rodziców i nauczycieli, 

którzy mog¹ wykorzystywaæ jego elementy do realizacji 

w³asnych pomys³ów edukacyjnych.



Ko³a skojarzeñ 
wymiennoœci ortograficzne, 
przeciwieñstwa pojêciowe 

Sk³ad zestawu:

dwa obrotowe ko³a umo¿liwiaj¹ce 
mocowanie na tablicy magnetycznej, 
komplet wymiennych okr¹g³ych 
plansz zawieraj¹cych wymiennoœci 
ortograficzne oraz przeciwieñstwa.

Zestaw demonstracyjny umo¿liwiaj¹cy pozna-

wanie i utrwalanie podstawowych zasad ortografii.

S¹ to dwa du¿e ko³a obrotowe, mocowane na 

szkolnej tablicy magnetycznej, oraz komplet 

wymiennych plansz przedstawiaj¹cych 

przeciwieñstwa pojêciowe i piêæ rodzajów 

wymiennoœci ortograficznych. Umieszczenie 

odpowiednich plansz w ko³ach umo¿liwia 

dopasowywanie do siebie podstawowych 

wyrazów z ich wymiennoœciami ortograficznymi 

lub przeciwieñstwami. Zestaw pozwala na 

samodzieln¹ pracê ucznia i jednoczesne 

sprawdzanie przez nauczyciela stopnia 

nabywanej wiedzy.

Do³¹czona instrukcja pomaga w prowadzeniu 

zajêæ.

Numer katalogowy

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

57
54
10

waga / kg

5

www.epsa.edu.pl
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Rozsypane zdania 

zestaw do gramatyki 

Prosty i funkcjonalny zestaw pomagaj¹cy zrozumieæ 

podstawy gramatyki jêzyka polskiego. 

W jego sk³ad wchodzi kilkaset kart wykonanych 

z przezroczystej folii z nadrukowanymi wyrazami 

(w ró¿nej liczbie i rodzaju) pozwalaj¹cych na tworzenie 

zdañ prostych zgodnie z zasadami gramatycznymi. 

Rozsypane zdania pomagaj¹ w poznawaniu 

podstawowych czêœci mowy (czasownik, rzeczownik, 

przymiotnik, przys³ówek, przyimek) i czêœci zdania 

(podmiot, orzeczenie, dope³nienie, przydawka, 

okolicznik), a tak¿e, dziêki dodatkowym kartom, 

u³atwiaj¹ ich w³aœciwe oznaczanie. Wszystkie karty 

umieszczone zosta³y w podstawce spe³niaj¹cej funkcje 

magazynku oraz umo¿liwiaj¹cej budowanie i prezento-

wanie zdañ sk³adaj¹cych siê z dwóch, trzech, czterech 

lub piêciu s³ów.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca 

przyk³adowe scenariusze zajêæ.

Sk³ad zestawu:

komplet kart z nadrukowanymi 
wyrazami w ró¿nej liczbie i rodzaju, 
podstawka do budowy i prezentacji 
zdañ, magazynek.

Numer katalogowy

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

56
13
10

waga / kg

1,2



Numer katalogowy
AE1-3054-M/KOM Magnetyczny komunikator literowy

Komunikator s³u¿y do porozumiewania siê dziecka (np. z powa¿nie zaburzon¹ 

komunikacj¹) z nauczycielem, opiekunem lub rówieœnikami przez wskazywanie 

odpowiednich liter lub komunikatów (wyrazy, obrazki, symbole). 

Komunikator to pomoc dydaktyczna, któr¹ mo¿na wykorzystaæ w pracy metod¹ 

U³atwionej Komunikacji (z ang. Facilitated Communication), maj¹c¹ zastosowanie 

w terapii osób autystycznych, z pora¿eniem mózgowym i pacjentów z afazj¹, 

które opanowa³y znajomoœæ liter oraz technikê czytania i pisania.

Magnetyczny komunikator dziêki swej budowie (system klawiszy otwarty na dowolne 

materia³y literowe, znaki i symbole komunikacyjne PCS, piktogramy itp.) mo¿e byæ 

cennym narzêdziem komunikacyjnym, ale równie¿ doskona³¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ 

wykorzystywan¹ podczas nauki czytania i pisania, poznawania i utrwalania liter, 

a tak¿e do æwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-s³uchowej dowolnych wyrazów. 

Zestaw sk³ada siê z tabliczki, przezroczystej p³ytki ze specjalnymi gniazdami 

uk³adanej na tabliczce oraz z kompletu magnetycznych klawiszy z naniesionymi 

literami, cyframi i komunikatami. Klawisze mo¿na uk³adaæ w dowolny sposób 

lub korzystaæ z do³¹czonych do kompletu plansz podk³adanych pod przezroczyst¹ 

p³ytkê. Naciœniêcie p³ytki powoduje jej lekkie pochylenie, co jednoznacznie 

okreœla wskazywany klawisz i u³atwia porozumiewanie siê.

www.epsa.edu.pl



Numer katalogowy
AE1-3054-M/KOM

waga / kg Wymiary / cmwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

35,5
43
4

1,6

Magnetyczny komunikator literowy

Komunikator zawiera tak¿e zestaw prostych krzy¿ówek 

pozwalaj¹cych na wykorzystywanie go do zabaw 

jêzykowych. Odpowiedni dobór hase³ uniemo¿liwia 

powtarzanie siê liter w ramach jednej krzy¿ówki. 

Ruchomy alfabet umo¿liwia tworzenie dowolnych 

krzy¿ówek oraz ich projektowanie przez samego 

u¿ytkownika, pozwalaj¹c tym samym na aktywne 

i twórcze zabawy jêzykowe.

Tak szerokie spektrum mo¿liwoœci komunikatora 

sprawia, ¿e pomoc ta jest adresowana nie tylko 

do osób z zaburzeniami porozumiewania siê. 

Dowolne operowanie klawiszami magnetycznymi 

na ró¿nych planszach do gier i zabaw jêzykowych 

lub matematycznych opracowanych przez samych 

nauczycieli, logopedów lub rodziców mo¿e uczyniæ 

komunikator doskona³¹ pomoc¹ w pracy z dzieæmi 

z dysleksj¹ i dysortografi¹.

www.epsa.edu.pl

Sk³ad zestawu:

tablica, pyta z otworami, komplet 
magnetycznych klawiszy z literami, 
cyframi i komunikatami, komplet plansz z 
krzy¿ówkami i ci¹gami wyrazowymi



Numer katalogowy
AE1-3015-LICZYDLA Kolorowe liczyd³a

pakiet dydaktyczny

Zestaw demonstracyjny - liczyd³o tablicowe sk³ada 

siê z dziesiêciu jednakowych p³ytek mocowanych magne-

tycznie do tablicy szkolnej. Ka¿da p³ytka zawiera dziesiêæ 

ruchomych elementów, które mo¿na odliczaæ pojedynczo 

lub po kilka na raz.

Zestaw uczniowski sk³ada siê z dziesiêciu ró¿nokolo-

rowych, ³¹czonych ze sob¹ elementów. Ka¿ydy element 

zawiera dwukolorowy rz¹d dziesiêciu korali. Po zesta-

wieniu wszystkie elementy tworz¹ prostok¹t o formacie 

A4, stanowi¹cy liczyd³o dziesiêtne.

Liczyd³a pozwalaj¹ na kszta³towanie umiejêtnoœci 

liczenia i odliczania oraz na wprowadzanie ró¿nego 

rodzaju prostych dzia³añ matematycznych.

liczyd³o demonstracyjne z³o¿one z 10 jednakowych elementów, 
liczyd³a uczniowskie zbudowane z 10 ró¿nokolorowych ³¹czonych 
ze sob¹ prowadnic z przesuwnymi koralikami.

5,19

waga / kg

www.epsa.edu.pl

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

33
24
30,5

Sk³ad zestawu:



Klocki w okienku

W p³askiej, przezroczystej kasetce zosta³ 

umieszczony na sta³e komplet kolorowych, 

magnetycznych klocków. Wszystkie klocki maj¹ 

jednakow¹ szerokoœæ i ró¿ne d³ugoœci (od 1 

do 10 cm). Za pomoc¹ do³¹czonego do zestawu 

magnetycznego wodzika, klocki mo¿na ³atwo 

przesuwaæ, tworz¹c z nich dowolne kszta³ty 

lub uk³adaæ je na umieszczonej w dolnej czêœci 

kasetki linijce z centymetrow¹ podzia³k¹. 

Przesuwanie klocków wodzikiem wymaga 

wykonywania p³ynnych ruchów i wodzenia wzrokiem 

za przesuwanym elementem, co pomaga w nauce 

czytania. U³atwia tak¿e naukê liczenia, rozwija 

wyobraŸniê, poprawia koordynacjê wzrokowo-

ruchow¹ oraz æwiczy koncentracjê i precyzjê 

ruchów.

Numer katalogowy
AE1-3061-O/KLOCKI

www.epsa.edu.pl

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

61
31
31

waga / kg

0,7

Sk³ad zestawu:

Przegl¹darka do dynamicznych 
prezentacji, zestaw sk³adaj¹cy siê 
z kompletu folii przedstawiaj¹cych 
ró¿ne piktogramy.



Magiczny alfabet Numer katalogowy
AE1-3060-M/ALFABET

W p³askiej, przezroczystej kasetce zosta³ umieszczony 

dwustronny zestaw liter - po jednej stronie p³ytek znajduj¹ 

siê ma³e, a po drugiej wielkie litery.  

Litery znajduj¹ce siê wewn¹trz kasetki mo¿na przesuwaæ 

za pomoc¹ magnetycznego wodzika, uk³adaj¹c z nich 

pojedyncze s³owa lub proste zdania, np. odpowiedzi na 

proste pytania, rozwi¹zania zagadek, jednozdaniowe opisy 

wskazywanych przez nauczyciela lub rodzica przedmiotów. 

Przesuwanie literek wymaga wykonywania p³ynnych ruchów 

i wodzenia wzrokiem za liter¹ co pomaga w nauce czytania. 

Zabawa ta rozwija umiejêtnoœci rozpoznawania liter 

i zestawiania ich w wyrazy, a tak¿e kszta³tuje precyzjê 

ruchów i poprawia koordynacjê wzrokowo-ruchow¹.

Korzystanie z zestawu jest proste i wygodne zarówno 

w czasie lekcji, jak i podczas indywidualnej pracy 

z dzieckiem. Przy doborze æwiczeñ warto jednak 

pamiêtaæ o zachowaniu zasady stopniowania 

trudnoœci.

Sk³ad zestawu:

Przegl¹darka do dynamicznych 
prezentacji, zestaw sk³adaj¹cy siê 
z kompletu folii przedstawiaj¹cych 
ró¿ne piktogramy.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

32,9
24,2
3,7

0,7

www.epsa.edu.pl



Linijka magnetyczna 

zestaw uczniowski

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

87
15
11

1,3

www.epsa.edu.pl

Zestaw demonstracyjny – to magnetyczna linijka 

tablicowa wraz z zestawem magnetycznych p³ytek 

literowych, umo¿liwiaj¹ca nauczycielowi prezentowanie 

wykonywanych æwiczeñ grupie dzieci.

Zestaw uczniowski sk³ada siê z zestawu dwustronnych, 

magnetycznych liter  po jednej stronie p³ytki znajduje siê 

ma³a, a po drugiej wielka litera. Do zestawu do³¹czona 

jest tak¿e magnetyczna linijka, na której powinny byæ 

uk³adane literki. Liczba poszczególnych liter wchodz¹-

cych w sk³ad zestawu odpowiada czêstotliwoœci ich 

wystêpowania w jêzyku polskim. 

Linijki stanowi¹ praktyczn¹ pomoc podczas nauki 

alfabetu, a nastêpnie nauki czytania. Daj¹ mo¿liwoœæ 

przeprowadzenia wielu ciekawych gier i zabaw 

literowych, u³atwiaj¹c dzieciom zrozumienie czym 

s¹ sylaby, g³oski, wyrazy i zdania. 

Numer katalogowy
AE1-3074-M/LINIJKA

Sk³ad zestawu:

magnetyczna tablica, komplet 
kolorowych elementów o ró¿nych 
kszta³tach, komplet kolorowych 
³¹czników

czarnym, segregator z zestawem 
folii i szablonów.



Sk³ad zestawu:

komplet magnetycznych p³ytek 
z tworzywa sztucznego 
przedstawiaj¹cych cyfry arabskie, 
rzymskie, rysunki;

wskazówki zegara, kolorowe linki,
tabliczka magnetyczna, flamaster 
suchoœcieralny.

Kompakt Mat Mini S

zestaw uczniowski

Numer katalogowy

Zestaw do indywidualnych æwiczeñ uczniowskich, umo¿liwiaj¹cy ³atwe 

przyswajanie i utrwalanie zagadnieñ z zakresu matematyki objêtych 

programem nauczania w klasach 0-III (cyfry drukowane i pisane, 

cyfry rzymskie, dzia³ania matematyczne, oœ liczbowa, równania, 

u³amki, gry liczbowe, niedziesi¹tkowe uk³ady liczenia, zbiory, pojêcie 

skali, przedstawienie figur geometrycznych i ich w³aœciwoœci, figury 

podobne oraz zegar cyfrowy i analogowy).

Zestaw mo¿e i powinien byæ dope³nieniem zestawu demonstracyjnego 

Kompakt Mat – uczniowie maj¹ wówczas mo¿liwoœæ samodzielnego 

wykonywania æwiczeñ, które nauczyciel objaœnia na tablicy szkolnej. 

Kompakt Mat Mini S jest wyposa¿ony w tabliczkê magnetyczn¹ 

oraz œcieralny na sucho mazak. Wszystkie elementy zestawu 

s¹ magnetyczne, dziêki czemu idealnie przylegaj¹ do tabliczki, 

któr¹ mo¿na podnosiæ (demonstruj¹c wykonanie æwiczenia) 

bez obawy zniszczenia zbudowanego uk³adu.

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

35
25
4

Waga / kgwaga / kg

0,8

www.epsa.edu.pl



Sk³ad zestawu:

komplet magnetycznych p³ytek 
z tworzywa sztucznego 
przedstawiaj¹cych cyfry arabskie, 
komplet magnetycznych p³ytek 

z tworzywa sztucznego 
przedstawiaj¹cych cyfry rzymskie,
wskazówki zegara, kolorowe linki,
komplet magnetycznych 

z tworzywa sztucznego 
przedstawiaj¹cych rysunki.

Kompakt Mat S

zestaw demonstracyjny 

Numer katalogowy

Kolorowy, wielofunkcyjny komplet elementów do prezentacji na tablicy 

szkolnej zagadnieñ objêtych programem nauczania matematyki 

w klasach 0-III. Za pomoc¹ zestawu nauczyciel mo¿e w bardzo atrakcyjny 

sposób przedstawiæ dzia³ania matematyczne, oœ liczbow¹, równania, 

u³amki, gry liczbowe, niedziesi¹tkowe uk³ady liczenia, zbiory, pojêcie skali, 

figury geometryczne i ich w³aœciwoœci, figury podobne oraz zegar cyfrowy 

i analogowy.

Zestaw sk³ada siê z kilkuset elementów magnetycznych umieszczonych

w kasetach, umo¿liwiaj¹cych ³atwy wybór odpowiednich p³ytek. 

Istotn¹ pomoc dla nauczyciela stanowi do³¹czona instrukcja metodyczna 

zawieraj¹ca przyk³ady z ka¿dego dzia³u matematyki, w tym wiele gier 

i zabaw wspomagaj¹cych naukê. Najlepsze rezultaty nauczania gwarantuje 

wykorzystanie podczas lekcji zestawów uczniowskich Kompakt Mat Mini S. 

Wymiary / cmWaga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

50
33
17

waga / kg

3

www.epsa.edu.pl



Magnetyczna mozaika Numer katalogowy
AE1-3053-M/MOZAIKA

Podstawê zabawki stanowi komplet dwukolorowych, magnetycznych kr¹¿ków 

wraz z zestawem rysunków, do tego do³¹czona zosta³a kwadratowa tablica 

oraz przezroczysta p³yta, na której znajduj¹ siê regularnie rozmieszczone 

ko³owe otwory. 

Przed rozpoczêciem zabawy, dowolnie wybrany rysunek powinien zostaæ 

umieszczony miêdzy kwadratow¹ tablic¹ a p³yt¹. Zabawa polega na u³o¿eniu 

kolorowych kr¹¿ków w znajduj¹cych siê na rysunkach bia³ych polach tak, 

by odpowiada³y one kolorystyce rysunku. 

Rysunki wykonano w taki sposób, by do prawid³owego u³o¿enia mozaiki 

potrzebna by³a ró¿na liczba kr¹¿ków w ro¿nych kolorach.  W miarê 

wype³niania mozaiki zadanie staje siê coraz trudniejsze, mo¿e bowiem 

zabrakn¹æ kr¹¿ków w odpowiednim kolorze. W takiej sytuacji dziecko 

powinno poszukaæ potrzebnego koloru na spodniej stronie u³o¿onych 

ju¿ kr¹¿ków, co spowodowaæ mo¿e koniecznoœæ ich przekrêcenia 

i przek³adania. 

Magnetyczne kr¹¿ki mog¹ byæ wykorzystywane przez dzieci do tworzenia 

dowolnych kompozycji lub uk³adanek oraz do ró¿nego rodzaju æwiczeñ, 

np. sortowania wed³ug kolorów, uk³adania kr¹¿ków wed³ug wskazanego 

kierunku czy linii, zabaw matematycznych (jako kolorowe liczmany) itp.

Zabawa z zestawem rozwija spostrzegawczoœæ i poczucie estetyki, æwiczy 

motorykê ma³¹, koncentracjê uwagi oraz kszta³tuje precyzjê ruchu. 

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

35,4
41,4
3,4

1,7

www.epsa.edu.pl

Sk³ad zestawu:

magnetyczna tablica, p³yta z 
otworami, komplet dwukolorowych 
kr¹¿ków, komplet rysunków



Zestaw szablonów, poprzez odrysowy-

wanie konturów przedmiotów i postaci, 

pomaga w kszta³towaniu u dzieci spraw-

noœci manualnej, precyzji ruchów 

i kreatywnoœci.

Sk³ada siê z szablonów o formacie A5 

wykonanych z tworzywa sztucznego 

i podzielonych na cztery grupy tema-

tyczne, z których ka¿da wystêpuje 

w innym kolorze: kolor niebieski – 

zwierzêta mieszkaj¹ce na wsi, kolor 

¿ó³ty – zwierzêta mieszkaj¹ce w zoo, 

kolor czerwony – œrodki transportu, 

kolor zielony – rodzina.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja 

zawieraj¹ca przyk³ady jego wykorzysta-

nia na zajêciach dydaktycznych.

Zestaw szablonów do odrysowywania Numer katalogowy

Sk³ad zestawu:

szablony pt. „Zwierzêta mieszkaj¹ce na wsi”,
szablony pt. „Zwierzêta mieszkaj¹ce w ZOO”,
szablony pt. „Œrodki transportu”,
szablony pt. „Rodzina”.

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

25
18
4

0,6

www.epsa.edu.pl



Stojak obrotowy 

z zestawem kart edukacyjnych

Numer katalogowy

Zestaw ten przeznaczony jest do nauki jêzyka polskiego w przedszkolu 

oraz w pierwszych klasach szko³y podstawowej. W jego sk³ad wchodz¹ 

dwa zestawy kart edukacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego – 

LITERY i ZAWODY. 

Zestaw LITERY sk³ada siê z czterech kompletów kart powi¹zanych

ze sob¹ tematycznie i umieszczonych na specjalnie skonstruowanym 

wieszaku. Komplety kart u³o¿one zosta³y w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 

wielka litera / ma³a litera / ilustracja przedmiotu o nazwie zaczyna-

j¹cej siê na dan¹ literê / pisana nazwa danego przedmiotu.

Zestaw ZAWODY, to trzy komplety kart powi¹zanych ze sob¹ 

tematycznie i – podobnie jak zestaw LITERY – umieszczonych 

na specjalnie skonstruowanym wieszaku. Karty u³o¿one zosta³y 

w nastêpuj¹cej kolejnoœci: przedstawiciel zawodu / atrybut zawodu 

/ sytuacja zwi¹zana z wykonywaniem zawodu.

Stojak umo¿liwia swobodny dobór kart edukacyjnych oraz zmianê 

ich liczby i kolejnoœci u³o¿enia w poszczególnych kompletach, pozwala 

tak¿e na korzystanie z w³asnorêcznie wykonanych plansz.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca opis przyk³adowych 

zajêæ.

Sk³ad zestawu:

stojak obrotowy, zestaw kart 
edukacyjnych LITERY, zestaw kart 
edukacyjnych ZAWODY.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

84
24
27

3,6

www.epsa.edu.pl



Trudne litery – tabliczki ortograficzne pozwalaj¹ 

na poznanie podstawowych zasad ortografii, a gra-

ficzne przedstawienie wyrazów zawieraj¹cych wyj¹tki 

ortograficzne u³atwia ich zapamiêtanie.

Zestaw sk³ada siê ze stojaka obrotowego, kompletu 

plansz przedstawiaj¹cych trudnoœci ortograficzne, 

kompletu plansz przedstawiaj¹cego rysunki odno-

sz¹ce siê do wyrazów z trudnoœciami ortograficznymi 

oraz kompletu plansz przedstawiaj¹cych litery i dwuznaki 

zwi¹zane z trudnoœciami ortograficznymi.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca 

przyk³adowe scenariusze zajêæ.

Sk³ad zestawu:

stojak obrotowy na trzy zestawy 
plansz, kilka kompletów plansz 
przedstawiaj¹cych wyrazy 
zawieraj¹ce trudnoœci ortograficzne.

Trudne litery

tabliczki ortograficzne 

Numer katalogowy

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

72
21
27

3



Przegl¹darka demonstracyjnaNumer katalogowy

Przegl¹darka demonstracyjna sk³ada siê z du¿ego (50x50 cm) 

podœwietlanego ekranu oraz specjalnej tarczy, której obroty 

powoduj¹ wra¿enie ruchu na wybranych elementach ka¿dej 

z nak³adanych na ekran folii tematycznych. Specjalnie dobrane 

zestawy foliogramów z opisami u³atwiaj¹ przyswajanie wiedzy. 

Ró¿norodnoœæ tematyczna oferowanych niezale¿nie kompletów 

folii pozwala na uatrakcyjnienie lekcji kszta³cenia zintegrowa-

nego, geografii, biologii, chemii czy fizyki na wszystkich pozio-

mach nauczania od przedszkola po szko³y ponadgimnazjalne.

Dynamiczne przedstawienie poszczególnych zagadnieñ 

i procesów pozwala uczniom poznaæ i opanowaæ zasady 

dzia³ania uk³adów funkcjonalnych i ich elementów. Du¿e 

i kolorowe, animowane obrazy pomagaj¹ ³atwiej zrozumieæ 

zachodz¹ce procesy i pozostaj¹ na d³ugo w pamiêci uczniów.

Przegl¹darka mo¿e byæ bez trudu przenoszona z klasy do klasy 

co powoduje, ¿e szko³a mo¿e byæ wyposa¿ona tylko w jeden 

egzemplarz tej pomocy dydaktycznej. Obs³uga urz¹dzenia 

jest niezwykle ³atwa, przygotowanie lekcji jest proste, a zajê-

cia z jego u¿yciem mo¿na przeprowadzaæ w ka¿dej klasie 

i w ka¿dej szkole.
waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

61
31
66

6,7

www.epsa.edu.pl



Puzzle sylabowe Numer katalogowy

Numer katalogowy

Linijka wspomagaj¹ca czytanie 

umo¿liwia dzieciom 

skoncentrowanie siê 

na czytanym fragmencie 

tekstu oraz jego zaznaczanie. 

Puzzle sylabowe umo¿liwiaj¹ naukê 

prawid³owego podzia³u wyrazów 

na sylaby. 

Zestaw sk³ada siê z p³askich 

elementów magnetycznych o niere-

gularnych kszta³tach i wymiarach 

wykonanych z tworzywa sztucznego. 

Poszczególne elementy mog¹ byæ  

zestawiane w komplety po 2, 

3 lub 4. Na jeden komplet sk³adaj¹ 

siê elementy, na których znajduj¹ siê 

sylaby tworz¹ce po z³o¿eniu jeden 

wyraz, oraz fragmenty rysunku, 

³¹cz¹ce siê po z³o¿eniu 

w wizerunek przedmiotu, 

do którego wyraz siê odnosi. 

Linijka wspomagaj¹ca czytanie 

Sk³ad zestawu:

komplet magnetycznych puzzli 
o nieregularnych kszta³tach 
i wymiarach.

po
a amy zrozumieæ

m g

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

25
1
8

0,04

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

36
26
6

0,9

www.epsa.edu.pl



Piramida pokarmowaNumer katalogowy

Model klasycznej piramidy 

pokarmowej. Zestaw sk³ada siê 

z metalowej tablicy powlekanej foli¹ 

z nadrukowanym i opisanym rysun-

kiem piramidy pokarmowej oraz 

zestawu magnetycznych elementów 

(puzzli) przedstawiaj¹cych ró¿ne 

grupy pokarmów.

Celem zestawu jest zapoznanie 

uczniów z zasadami prawid³owego 

od¿ywiania siê oraz niekorzystnym 

wp³ywem na zdrowie niektórych, 

czêsto bardzo lubianych przez dzieci, 

produktów ¿ywnoœciowych.

Trwa³oœæ i wysoka jakoœæ wykonania 

poszczególnych elementów zestawu 

umo¿liwia korzystanie z niego 

przez wiele lat.

Sk³ad zestawu:

metalowa tablica przedstawia-
j¹ca opisany rysunek piramidy 
pokarmowej, 

magnetyczne elementy 
przedstawiaj¹ce ró¿ne grupy 
pokarmów.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

92
82
2

3,3

www.epsa.edu.pl



Zestaw Bezpieczne soczewki zapoznaje uczniów z funkcj¹ i cechami szk³a 

powiêkszaj¹cego. Korzystaj¹c z soczewek dzieci przyswajaj¹ sobie pojêcie 

powiêkszania obrazu, obserwuj¹ ró¿nego rodzaju przedmioty i struktury 

powierzchni oraz rozpoznaj¹ szczegó³y na do³¹czonych do zestawu 

kartach. P³aski kszta³t soczewek oraz tworzywo z jakiego zosta³y 

wykonane u³atwiaj¹ ich bezpieczne u¿ytkowanie i przechowywanie.

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

30
22
4

0,8

Wzornik faktur materia³ów Numer katalogowy

Pakiet dydaktyczny umo¿liwiaj¹cy stymulowanie 

zmys³u dotyku oraz kszta³towanie postrzegania 

dotykowego poprzez poznawanie faktur ró¿nych 

materia³ów. Zestaw zawiera czternaœcie próbek 

ró¿nych materia³ów umieszczonych w ruchomych, 

wyjmowanych elementach, przechowywanych 

w specjalnej kasecie.

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

42
31
4,5

waga / kg

0,5

www.epsa.edu.pl

Sk³ad zestawu:

zestaw nastêpuj¹cych próbek 
materia³ów: futerko, g¹bka, 
w³óknina, metal, flanela, materia³ 

skóropodobny, gruba tkanina, 
sztruks, wyk³adzina pod³ogowa, 
aksamit, drewno itp.

Bezpieczne soczewki Numer katalogowy



Sk³ad zestawu:

tablica magnetyczna, zestaw 
transparentnych plansz 
przedstawiaj¹cych podzia³ 
na województwa, g³ówne rzeki 

oraz ich dop³ywy, miasta, parki 
narodowe, surowce naturalne, krainy 
geograficzne, zabytki, miejsca 
kultury;

tabliczki magnetyczne zawieraj¹ce 
nazwy rzek, miast, parków 
narodowych, zwierz¹t, 
kierunków geograficznych.

www.epsa.edu.pl

Polska bez tajemnicNumer katalogowy

Zestaw demonstracyjny umo¿liwiaj¹cy stopniowe zapoznawanie 

uczniów z ide¹ mapy oraz zrozumienie i w³aœciwe czytanie 

umieszczanych na niej symboli. 

Sk³ada siê z magnetycznej tablicy, zestawu transparentnych plansz 

z oznaczeniami topograficznymi oraz zestawu magnetycznych tabliczek 

z rysunkami i nazwami np.: miast, rzek itp. Przez odpowiedni dobór 

plansz i tabliczek mo¿na stworzyæ mapê Polski: fizyczn¹, administra-

cyjn¹, ekologiczn¹, konturow¹ itp. o ró¿nym stopniu trudnoœci – od mapy 

bardzo prostej, ograniczonej do konturu i niewielkiej liczby wybranych 

elementów, do mapy zawieraj¹cej wiele ró¿norodnych informacji. 

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja pomagaj¹ca w prowadzeniu zajêæ.

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

100
100
6

waga / kg

8,4



Dziecko w ruchu drogowym

Zestaw ten to minimiasteczko ruchu drogowego, 

umo¿liwiaj¹ce aktywne uczestnictwo dzieci 

w zajêciach symuluj¹cych wiele ró¿nych sytuacji 

na drodze. Atrakcyjna zabawa z wykorzystaniem 

tej pomocy stymuluje rozwój psychoruchowy 

dzieci, umo¿liwia prowadzenie obserwacji 

i zdobywanie doœwiadczeñ w warunkach 

zbli¿onych do naturalnych sytuacji drogowych. 

Za pomoc¹ zestawu mo¿na szybko zbudowaæ 

na sali gimnastycznej, w klasie lub na korytarzu 

szkolnym skrzy¿owanie podobne do skrzy¿o-

wania w najbli¿szym s¹siedztwie szko³y. 

Komplet wyposa¿ony jest w obszern¹, 

ilustrowan¹ instrukcjê dla nauczyciela, 

zawieraj¹c¹ szczegó³owe scenariusze zajêæ.

Elementy zestawu produkowane s¹ z trwa³ego, 

kolorowego tworzywa sztucznego.

Sk³ad zestawu:

makiety pojazdów (ambulans, 
samochód policyjny, wóz stra¿acki, 
autobus, autobus szkolny, samochód 
osobowy, samochód ciê¿arowy, 

rower), znaki drogowe, sygnalizatory 
œwietlne dla pieszych, dla kierowców;
przejœcie dla pieszych itp.

Numer katalogowy

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

120
41
17

15

www.epsa.edu.pl



Ruchoma postaæ 

cia³o, emocje, ubiór

Numer katalogowy

Zestaw demonstracyjny, ucz¹cy prawid³owego doboru ubrañ 

w zale¿noœci od warunków pogodowych, a tak¿e pomagaj¹cy

w rozumieniu i nazywaniu stanów emocjonalnych (smutek, radoœæ, 

z³oœæ, strach, zdziwienie). Przybli¿a zale¿noœci miêdzy wyrazem 

twarzy i uk³adem sylwetki cz³owieka a prze¿ywanymi przez niego 

emocjami, umo¿liwiaj¹c dziecku opisywanie w³asnych prze¿yæ 

i uczuæ. 

W sk³ad zestawu wchodz¹ dwie magnetyczne postacie wykonane 

z tworzywa sztucznego. Postaæ s³u¿¹ca do demonstracji stanów 

emocjonalnych to uproszczona sylwetka cz³owieka z „wymiennymi” 

twarzami przedstawiaj¹cymi ró¿ne emocje. Postaæ s³u¿¹ca do nauki 

w³aœciwego doboru ubrañ to sylwetka dziecka umo¿liwiaj¹ca 

ubieranie stosownie do warunków atmosferycznych. 

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja pomagaj¹ca 

w prowadzeniu zajêæ dydaktycznych.

Sk³ad zestawu:

emocje przedstawione na twarzach 
to: radoœæ, smutek, zdziwienie, 
strach, z³oœæ, zawziêtoœæ;
komplet ubrañ np. sweter, spodnie, 
koszula mêska, bluzka damsk¹, 

spódnica, sukienka, kurtka, dres, 
bluza, czapka, kapelusz, skarpety, 
sanda³y, klapki, kalosze, buty 
sportowe, k¹pielówki, kostium 
k¹pielowy, rêkawice, szalik itp.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

72
26
5

0,9

www.epsa.edu.pl



Portrety z emocjami Numer katalogowy

Portrety z emocjami umo¿liwiaj¹ poznawanie i rozró¿nianie 

podstawowych stanów emocjonalnych i sposobu ich 

wyra¿ania za pomoc¹ mimiki twarzy.

Zestaw sk³ada siê z kompletu folii formatu A4 przedsta-

wiaj¹cych ró¿ne elementy twarzy cz³owieka oraz p³askiej, 

przezroczystej tabliczki s³u¿¹cej do ich uk³adania.

Folie nale¿y dobieraæ tak, aby poprzez nak³adanie kolejnych 

elementów twarzy cz³owieka tworzyæ portrety wyra¿aj¹ce 

ró¿ne stany emocjonalne.

Praca z zestawem pozwala na rozwijanie s³ownictwa

przez opisywanie wygl¹du twarzy oraz sytuacji 

i emocji z nimi zwi¹zanych.

Zestaw zawiera instrukcjê pomagaj¹c¹ w prowadzeniu zajêæ.

Sk³ad zestawu:

tabliczka z tworzywa s³u¿¹ca 
do mocowania folii, komplet folii 
przedstawiaj¹cych ró¿ne elementy 
twarzy cz³owieka.

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

35
25
3

0,9

www.epsa.edu.pl



Scena z wyobraŸni¹

wieloplan przestrzenny Numer katalogowy

Pomoc dydaktyczna pozwalaj¹ca kszta³towaæ wyobraŸniê 

i pobudzaj¹ca kreatywnoœæ uczniów. Pomaga w zrozumie-

niu i utrwaleniu wielu trudnych i abstrakcyjnych pojêæ 

z zakresu orientacji przestrzennej, takich jak: przed, za, 

wy¿ej, ni¿ej, bli¿ej, dalej itp. Umo¿liwia uczniom samodzielne 

tworzenie nowych sytuacji i identyfikowanie siê z postaciami, 

które w nich wystêpuj¹. Poprzez opisywanie wymyœlonych 

sytuacji i tworzenie dialogów dzieci zdobywaj¹ wiedzê 

o otaczaj¹cym œwiecie i poszerzaj¹ s³ownictwo.

Zestaw rozbudza twórcze myœlenie, uczy spontanicznego 

nazywania, komentowania i umiejêtnoœci przewidywania. 

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca przyk³ady 

jego wykorzystania na zajêciach dydaktycznych.

Sk³ad zestawu:

komplet przezroczystych tablic 
do prezentacji przestrzennych wypo-
sa¿onych w uchwyty magnetyczne, 
podstawa tablic, zwieñczenie tablic, 

elementy do prezentacji przestrzen-
nych przedstawiaj¹ce zabudowania, 
drzewa, zwierzêta, pojazdy, sylwetki 
ludzi, pory roku.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

67
37
62

11

www.epsa.edu.pl



www.epsa.edu.pl

Sk³ad zestawu:

Model domku wykonany z kolorowego tworzywa 

sztucznego (wraz z dachem, poddaszem i czterema 

pomieszczeniami). Komplet mebli i elementów 

wyposa¿enia domu umo¿liwia poznawanie typowych 

pomieszczeñ domowych oraz ich swobodn¹ aran¿acjê 

przy pomocy charakterystycznych mebli i sprzêtów 

codziennego u¿ytku. Dziêki niezwykle silnym magne-

som, domek mo¿e byæ mocowany na szkolnej tablicy 

magnetycznej.

Zestaw pomaga w kszta³towaniu umiejêtnoœci 

okreœlania po³o¿enia przedmiotów wzglêdem siebie, 

a tak¿e opisywania wygl¹du w³asnego pokoju, 

mieszkania czy domu.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca 

scenariusze zajêæ.

Numer katalogowy

szkielet domku, dach, podstawa, 
magnetyczne podstawki, zestaw 
mebli i elementów wyposa¿enia 
domku.

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

91
89
19

waga / kg

Magnetyczny domek tablicowy



Sk³ad zestawu:

p³aska kasetka z umieszczonym magnetycznym 
elementem, komplet folii ze œcie¿kami, 
magnetyczny wodzik.

Wymiary / cm waga / kg

Numer katalogowy
AE1-3056-M/ŒCIE¯KI Magnetyczne œcie¿ki

Zabawa polega na przesuwaniu po wytyczonym torze 

magnetycznej biedronki (lub innego elementu), umieszczonej 

w przezroczystej kasetce. Do zestawu do³¹czony jest magnetyczny 

wodzik, komplet foli przedstawiaj¹cych œcie¿ki, jakimi powinna 

poruszaæ siê biedronka, oraz przezroczysta tabliczka zawieraj¹ca 

elementy magnetyczne. 

Biedronkê mo¿na wprowadziæ w ruch prowadz¹c j¹ za pomoc¹ 

wodzika  od spodu b¹dŸ po powierzchni kasetki, lub przechylaj¹c 

odpowiednio kasetkê. W zestawie plansz ze œcie¿kami znajduj¹ 

siê m.in. plansze umo¿liwiaj¹ce æwiczenia metod¹ Dennisona 

(„leniwe ósemki”). Tabliczka z magnesami stanowi dodatkowe 

utrudnienie dla ruchu biedronki, zadaniem dziecka jest bowiem 

takie prowadzenie biedronki, aby nie „przyklei³a” siê ona 

do ¿adnego z magnesów. 

Zabawa magnetycznymi œcie¿kami wymaga sta³ego œledzenia 

wzrokiem biedronki oraz jednoczesnego wykonywania ruchów 

kasetk¹ lub wodzikiem, dziêki czemu dziecko rozwija koordynacjê 

wzrokowo-ruchow¹ i zdolnoœci manualne, æwicz¹c jednoczeœnie 

koncentracjê i precyzjê ruchów.

wymiary / cm

d³.
wys.
g³.

32,9 
24,2
3,7

1

www.epsa.edu.pl



Elastyczny labirynt Numer katalogowy
AE1-3057-E/LABIRYNT

W p³askiej, przezroczystej kasetce zosta³ 

umieszczony elastyczny labirynt, 

a w nim magnetyczny ¿ó³w. Zabawa 

polega na przeprowadzeniu ¿ó³wia 

przez kolorowy labirynt za pomoc¹ 

magnetycznego wodzika. 

Przesuwanie ¿ó³wia w labiryncie nie jest 

zadaniem ³atwym, gdy¿ w czasie zabawy 

labirynt mo¿e zmieniaæ swój kszta³t, 

tworz¹c nieregularne, ³agodne linie 

z licznymi zaokr¹gleniami i ³ukami.

Zabawa wymaga sta³ego œledzenia 

wzrokiem ruchu ¿ó³wia, co poprawia 

koordynacjê wzrokowo-ruchow¹, æwiczy 

koncentracjê i precyzjê ruchu, a tak¿e 

pobudza wyobraŸniê i rozwija zdolnoœci 

manualne. 

waga / kg Wymiary / cmwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

32,9 
24,2
3,7

0,7

www.epsa.edu.pl



Sk³ad zestawu:

szkielet domku, dach, podstawa, 
magnetyczne podstawki, zestaw 
mebli i elementów wyposa¿enia 
domku.

Pomoc ta pozwala na poszerzenie wiedzy dziecka zwi¹zanej z jego 

bli¿szym i dalszym otoczeniem (ja, moja rodzina, moi koledzy, szko³a itp.) 

oraz kszta³towanie takich pojêæ, jak: siostra, brat, babcia, dziadek itp.

Zestaw sk³ada siê z tablicy magnetycznej oraz magnetycznych elementów 

przedstawiaj¹cych postacie i przedmioty. Po prawid³owym z³o¿eniu elementy 

magnetyczne tworz¹ ko³o, wewn¹trz którego znajduje siê postaæ dziecka, 

a na jego okrêgu wizerunki postaci i miejsc zwi¹zanych z jego bli¿szym 

i dalszym otoczeniem.

Uk³adanka przeznaczona jest zarówno do pracy zespo³owej, 

jak i indywidualnej, a trwa³oœæ poszczególnych elementów umo¿liwia 

korzystanie z niego przez wiele lat.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca scenariusze zajêæ.

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

46
46
1

waga / kg

0,8

Œwiat wokó³ mnie 

 uk³adanka magnetyczna

Numer katalogowy
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Obrotowa uk³adanka 

 

Obrotowa uk³adanka umo¿liwia przeprowadzenie 

wielu atrakcyjnych gier i zabaw, ucz¹cych dziecko 

klasyfikowania przedmiotów i okreœlania ich cech, 

wzbogacaj¹c przy tym s³ownictwo i rozwijaj¹c 

spostrzegawczoœæ. 

Wydaj¹c dziecku polecenie np. znajdŸ rysunki 

przedstawiaj¹ce zabawki, powinno ono obracaj¹c 

kolejnymi ko³ami uk³adanki, u³o¿yæ ci¹g rysunków 

zgodny z wydanym poleceniem. Zadaniem dziecka 

jest dokonanie w³aœciwego ale samodzielnego wyboru 

poszczególnych elementów Taki rodzaj zabawy 

stwarza dobr¹ okazjê do rozmowy z dzieckiem, 

pozwalaj¹c jednoczeœnie na uzasadnianie 

dokonywanych przez nie wyborów.  

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

38,5
23,5
4,2

waga / kg

0,7

www.epsa.edu.pl

Numer katalogowy
AE1-3070-O/UK£ADANKA



Numer katalogowy
AE1-3071-D/SZABLONY Dynamiczne szablony

W sk³ad zestawu wchodzi metalowa kulka i 

magnetyczny wodzik oraz piêæ sztywnych, 

przezroczystych szablonów z wklês³o-wypuk³ymi 

kszta³tami pozwalaj¹cymi na wykonywanie 

æwiczeñ grafomotorycznych, w tym „leniwych 

ósemek” Dennisona. Zabawa zestawem polega 

na prowadzeniu metalowej kulki po torze 

jednego z wybranych szablonów. Kulkê 

prowadziæ mo¿na na kilka sposobów, 

wykorzystuj¹c do tego celu magnetyczny 

wodzik lub manipuluj¹c pude³kiem z szablonem. 

W zabawie szablonem „leniwe ósemki” 

zadaniem dziecka jest wielokrotne pokonanie 

ca³ego toru p³ynnymi ruchami z jednakow¹ 

szybkoœci¹. Zestaw æwiczy koncentracjê 

i precyzjê ruchów oraz pomaga w nauce 

czytania.

www.epsa.edu.pl

Wymiary / cm

d³.
wys.
g³.

35
26,4
3,8

0,7

waga / kgwymiary  / cm



Magnetyczny hokej Numer katalogowy
AE1-3058-M/HOKEJ

W przezroczystej kasetce, przedstawiaj¹cej boisko do gry 

w hokeja, znajduj¹ siê trzy magnetyczne kr¹¿ki dwa wiêksze, 

symbolizuj¹ce hokeistów, oraz jeden mniejszy, bêd¹cy 

odpowiednikiem kr¹¿ka hokejowego. Do zestawu do³¹czone 

s¹ tak¿e dwa magnetyczne „kije hokejowe” umo¿liwiaj¹ce 

poruszanie hokeistami. 

Celem gry jest wbicie kr¹¿ka hokejowego do bramki 

przeciwnika, poprzez uderzenie go za pomoc¹ kr¹¿ka-hokeisty. 

Oddzia³ywanie magnetyczne zachodz¹ce miêdzy kijem 

a hokeist¹ powoduje, ¿e hokeista „wyœlizguje” siê spod kija 

w kierunku i z szybkoœci¹ kontrolowan¹ przez gracza. 

Graæ mo¿na na czas lub do zdobycia przez jednego z graczy 

okreœlonej wczeœniej liczby bramek. Gra wymaga umiejêtnoœci 

precyzyjnego pos³ugiwania siê magnetycznym „kijem hokejo-

wym” oraz przewidywania zachowania siê kr¹¿ka trafionego 

przez hokeistê. 

Zestaw kszta³tuje precyzjê ruchu, koncentracjê, æwiczy 

cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê nowym narzêdziem. 

www.epsa.edu.pl

0,7

Wymiary / cm

d³.
wys.
g³.

32,9
24,2
3,7

waga / kg wymiary  / cm



Numer katalogowy Ubieram siê sam

Zestaw s³u¿y do nauki samodzielnego ubierania siê. Sk³ada siê 

ze specjalnej kamizelki z do³¹czonym do niej kompletem ró¿nych 

zapiêæ (na ma³e i du¿e guziki, na ko³ki, na zatrzaski, na rzep, 

na suwak) oraz z modelu buta, do którego równie¿ do³¹czony 

zosta³ komplet odpowiednich zapiêæ (zapiêcie na sznurowad³o 

przewlekane przez dziurki, przewlekane przez ruchome oczka, 

przewlekane przez haczyki, zapiêcie na rzep, zapiêcie na sprz¹czkê 

oraz jêzyk).

Poza nauk¹ samodzielnego ubierania siê, s³u¿¹c¹ jednoczeœnie 

rozwojowi sprawnoœci manualnej dzieci, zestaw umo¿liwia tak¿e 

wzbogacenie s³ownictwa zwi¹zanego z nazewnictwem konkretnych 

czynnoœci i rzeczy. 

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca przyk³adowe 

scenariusze zajêæ.

Sk³ad zestawu:

kamizelka, komplet ró¿nych zapiêæ mocowanych do 
kamizelki, model buta wykonany z tworzywa sztucznego,
komplet ró¿nych zapiêæ mocowanych do buta.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

30
50
40

1,2

www.epsa.edu.pl



Moje cia³o 

uk³adanka przestrzenna 

Numer katalogowy

Zestaw zapoznaje uczniów z podstawowymi 

narz¹dami wewnêtrznymi cz³owieka. Umo¿liwia 

poznawanie ich wygl¹du, budowy i funkcji 

pe³nionych w organizmie, a tak¿e w niezwykle 

prosty i atrakcyjny sposób pomaga zapamiê-

tywaæ ich nazwy i umiejscowienie. W sk³ad 

zestawu wchodzi wykonany z tkaniny fartuch 

z przymocowanymi magnetycznymi uchwytami 

oraz zestaw magnetycznych elementów z two-

rzywa przedstawiaj¹cy narz¹dy wewnêtrzne 

cz³owieka. 

Sk³ad zestawu:

fartuch z przymocowanymi magnetycznymi uchwytami, 
zestaw magnetycznych elementów przedstawiaj¹cy 
narz¹dy wewnêtrzne cz³owieka.

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

36
26
6

0,3

www.epsa.edu.pl



Bezpieczne witra¿eNumer katalogowy

Bezpieczne witra¿e pozwalaj¹ na rozwijanie dzieciêcej wy-

obraŸni i kszta³towanie poczucia estetyki poprzez tworzenie 

ró¿norodnych barwnych kompozycji. Poznawanie nowych 

œrodków ekspresji artystycznej umo¿liwia w sposób twórczy 

ilustrowanie i wyra¿anie otaczaj¹cej rzeczywistoœci. 

Zestaw sk³ada siê m.in. z przezroczystych tabliczek s³u¿¹cych 

do budowy ró¿norodnych kompozycji, folii z naniesionymi 

konturami witra¿y oraz z dopasowanych do nich kolorowych 

arkuszy zawieraj¹cych wzory witra¿y. 

Ró¿norodnoœæ poszczególnych elementów zestawu umo¿liwia 

budowanie witra¿y na zasadzie puzzli, a tak¿e ich tworzenie 

za pomoc¹ gotowych elementów wykonanych z kolorowej, 

przezroczystej folii.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca jego dok³adny 

opis oraz przyk³adowe scenariusze zajêæ dydaktycznych.

Sk³ad zestawu:

przezroczysta tabliczka wyposa¿ona 
w okr¹g³e naro¿niki zawieraj¹ce 
magnesy, puzzle wykonane 
z przezroczystego, miêkkiego 
tworzywa z nadrukowanymi wzorami 
witra¿y, komplet folii z czarnymi 

konturami witra¿y, komplet 
papierowych, kolorowych arkuszy 
zawieraj¹cych wzory witra¿y, komplet 
folii z naniesionymi kolorowymi 
wzorami witra¿y, komplet elementów 
z przezroczystego tworzywa w trzech 

kolorach, przyssawki
do mocowania tabliczki, 
pasek do wieszania tabliczki itp.

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

31
26
6

1,2
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Ruchomy œwiat

waga / kg wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

35,4 
41,4
3,4

2

www.epsa.edu.pl

Zabawka umo¿liwiaj¹ca dziecku  ³atwe i szybkie 

konstruowanie ró¿nego rodzaju obiektów zarówno 

p³askich, jak i przestrzennych. Zestaw sk³ada siê 

z magnetycznej tablicy oraz ró¿norodnych, kolorowych 

elementów, z których czêœæ  mo¿na ³atwo wyginaæ, 

a nawet na trwa³e zaginaæ. Elementy zabawki ³¹czyæ 

mo¿na ze sob¹ w taki sposób, by przedstawia³y 

uproszczone postacie ludzi, zwierz¹t, a tak¿e 

m.in. przedmioty, figury geometryczne, litery i cyfry. 

Poszczególne elementy zestawu mo¿na przypinaæ 

do tablicy magnetycznej w sposób umo¿liwiaj¹cy 

swobodn¹ zmianê ich kszta³tu.  

Zabawka podnosi sprawnoœæ manualn¹ dziecka, 

sprzyja æwiczeniu koncentracji i rozwija umiejêtnoœci 

manipulacyjne. Kszta³tuje twórcze myœlenie, pomys³o-

woœæ, poczucie estetyki i sk³ania do eksperymentowa-

nia. „Ruchomy œwiat” zosta³ wyró¿niony w 2008 roku 

w konkursie „Œwiat przyjazny dziecku” organizowanym 

przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Numer katalogowy
AE1-3051-R/ŒWIAT

Sk³ad zestawu:

magnetyczna tablica, komplet 
kolorowych elementów o ró¿nych 
kszta³tach, komplet kolorowych 
³¹czników

czarnym, segregator z zestawem 
folii i szablonów.



nakazu, znaków informacyjnych, 
znaków ostrzegawczych, tabliczek 
informacyjnych. 

Budujemy znaki drogoweNumer katalogowy

Zestaw demonstracyjny s³u¿¹cy do prezentacji na tablicy szkolnej podstawo-

wych znaków drogowych. Komplet sk³ada siê z du¿ych, czytelnych z daleka 

elementów umo¿liwiaj¹cych sk³adanie i rozk³adanie ró¿nych typów znaków, 

poznawanie ich kszta³tu, koloru i znaczenia oraz – dziêki do³¹czonej instrukcji 

dydaktycznej – prowadzenie ró¿norodnych zajêæ. Zestaw umo¿liwia zbudo-

wanie kilkudziesiêciu znaków drogowych.

Do zestawu do³¹czona jest instrukcja zawieraj¹ca przyk³ady jego wykorzystania 

na zajêciach dydaktycznych.

Sk³ad zestawu:

komplet folii umo¿liwiaj¹cych 
z³o¿enie ró¿nych znaków drogowych 
w tym: znaków zakazu, znaków 

waga / kgwymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

31
30
6,5
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Uczeñ w ruchu drogowym Numer katalogowy

Zestaw demonstracyjny przeznaczony do nauczania zasad bezpie-

czeñstwa ruchu drogowego. Umo¿liwia szybkie i dynamiczne aran¿owanie 

na tablicy szkolnej wielu zmiennych sytuacji drogowych (m.in. odtworzenie 

dróg znajduj¹cych siê w najbli¿szej okolicy szko³y wraz z ich szczegó³owym 

oznaczeniem).

Na bazowe podk³ady z t³em jezdni, zamocowane na tablicy dziêki 

specjalnej listwie magnetycznej nak³ada siê specjalnie przygotowane 

folie (zasada fazogramów) z naniesionymi znakami poziomymi, 

torowiskami tramwajowymi lub kolejowymi, przejœciami dla pieszych, 

chodnikami, pasami zieleni. Nastêpnie do zbudowanych w ten sposób 

skrzy¿owañ magnetycznie mocuje siê znaki drogowe, sygnalizatory 

œwietlne, makiety pojazdów itp. 

Do zestawu do³¹czona jest obszerna, ilustrowana instrukcja dla nauczyciela, 

opracowana – tak jak ca³a seria pomocy do wychowania komunikacyjnego 

– przez metodyków przedmiotowych i specjalistów Wydzia³u Ruchu 

Drogowego Policji, zawieraj¹ca propozycje rozwi¹zañ metodycznych 

(szczegó³owe konspekty zajêæ) niezwykle pomocne przy przygotowaniu 

do egzaminu na kartê rowerow¹ i motorowerow¹.

waga / kgSk³ad zestawu:

komplet magnetycznych znaków 
drogowych (informacyjnych, ostrze-
gawczych, nakazu, zakazu), komplet 

sylwetek pieszych, komplet sygnali-
zatorów œwietlnych, komplet makiet 
pojazdów widzianych z góry, komplet 

folii przedstawiaj¹cych ró¿ne typy 
skrzy¿owañ, komplet folii przed-
stawiaj¹cych znaki poziome.

wymiary  / cm

d³.
wys.
g³.

76,5
76,5
3
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