
pomagamy zrozumieć



kilka słów o nas…

Spółka Edukacja Polska S.A. – wcześniej Elbox – działa 
nieprzerwanie od 1989 roku. Pod obecną nazwą spółka 

działa od maja roku 2007. 

Początki działalności firmy związane są z produkcją prostych 
pomocy technicznych. Pierwszym przebojem rynkowym,         

na początku lat 90., był zestaw do nauki elektroniki 
Laboratorium 101. Umożliwiał on młodym entuzjastom techniki 

samodzielne składanie radioodbiorników. 

Od początku lat 90 wyznaczamy nowe standardy               
na rodzimym rynku edukacyjnym. Konfrontując nasze 

dokonania z najnowszymi trendami i osiągnięciami światowymi 
– stale doskonalimy i rozwijamy swoją ofertę. 



kilka słów o nas…

Obecnie Edukacja Polska S.A. jest wiodącym producentem

branży edukacyjnej w Polsce. 

Spółka specjalizuje się w projektowaniu oraz wytwarzaniu

nowoczesnych pomocy dydaktycznych z zakresu: 

nauczania początkowego, kształcenia specjalnego, informatyki

chemii, biologii, fizyki, matematyki, języka polskiego, 

techniki i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 



jakość…

Produkty firmy mają autorski charakter. 

Wszystkie pomoce produkowane przez Edukację Polską 

zalecane są przez Ministra Edukacji Narodowej 

do użytku w szkołach. 

W ich powstawaniu biorą udział najlepsi polscy projektanci,             

dydaktycy i naukowcy. Charakteryzują się one najwyższym poziomem 

merytorycznym i jakościowym, są cenione przez nauczycieli 

i specjalistów branży, czego dowodem są liczne nagrody             

uzyskiwane na wystawach krajowych i zagranicznych. 



edukacyjne początki

edukacja 

przedszkolna            

i wczesnoszkolna



Mówienie 

Świat wokół mnie

Zegar dobowy

Stojak obrotowy - zawody 

Scena z wyobraźnią

Magnetyczny domek

Ruchoma postać

Portrety z emocjami

Wspomaganie rozwoju w zakresie wypowiadania się. 

(uczeń) 

…poszerza zakres słownictwa

…uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem                 

rodzinnym…

…komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, 

odczucia…

…odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy,…

…uczestniczy w zabawie teatralnej…

…odtwarza z pamięci teksty dla dzieci…

…dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych 

sytuacjach…

Fragmenty podstawy programowej



ŚWIAT WOKÓŁ MNIE

Pomoc ta pozwala na poszerzenie wiedzy dziecka związanej z jego bliższym i dalszym 

otoczeniem (ja, moja rodzina, moi koledzy, szkoła itp.) oraz kształtowanie takich pojęć jak: 

siostra, brat, babcia, dziadek itp.

Układanka przeznaczona 

jest zarówno do pracy 

zespołowej, jak i indy-

widualnej, a trwałość 

poszczególnych elementów 

umożliwia korzystanie          

z  niego przez wiele lat.

Do zestawu dołączona jest 

instrukcja pomagająca          

w prowadzeniu zajęć            

z wykorzystaniem zestawu.

Zestaw składa się z                             

tablicy magnetycznej              

oraz magnetycznych  ele-

mentów przedstawiających 

postacie i przedmioty. Po 

prawidłowym złożeniu 

elementy magnetyczne 

tworzą koło, wewnątrz 

którego znajduje się postać 

dziecka, a na jego okręgu 

wizerunki postaci i miejsc 

związanych z jego bliższym        

i dalszym otoczeniem.



ZEGAR DOBOWY ILUSTROWANY

Duża tarcza zegara z naniesionymi  

na obwodzie dwunastoma obrazkami, 

przedstawiającymi typowe czynności 

wykonywane przez dziecko i jego 

najbliższą rodzinę, w ciągu doby 

pozwala na przyswajanie takich pojęć 

jak: dzień, noc, rano, południe, 

popołudnie i wieczór. Umożliwia 

kojarzenie czynności z konkretną porą 

dnia, a tym samym pozwala                     

na uświadomienie dzieciom następstwa 

czasu i zdarzeń. Pakiet pomaga                 

w zrozumieniu pojęcia upływu czasu 

oraz w opisywaniu wydarzeń zgodnie 

z kolejnością ich występowania w ciągu 

doby.

Zegar dobowy ilustrowany przeznaczony jest                     

do indywidualnej lub grupowej pracy uczniów                     

w klasach 0-III.



STOJAK OBROTOWY

Zestaw ten przeznaczony jest do nauki języka 

polskiego w przedszkolu oraz w pierwszych 

klasach szkoły podstawowej.  W jego skład 

wchodzą dwa zestawy kart edukacyjnych –

„LITERY” i „ZAWODY”. 

Zestaw „ZAWODY”, to trzy komplety plansz 

powiązanych ze sobą Karty ułożone zostały wg 

następującej kolejności: przedstawiciel zawodu / 

atrybut zawodu / sytuacja związana z 

wykonywaniem zawodu.

Zestaw ”LITERY” składa się z czterech kompletów 

plansz powiązanych ze sobą tematycznie. 

Komplety kart ułożone zostały wg następującej 

kolejności: wielka litera / mała litera / ilustracja 

przedmiotu o nazwie zaczynającej się na daną 

literę / pisana nazwa danego przedmiotu.

Stojak umożliwia swobodny dobór kart 

edukacyjnych oraz zmianę ich liczby                   

i kolejności ułożenia w poszczególnych 

kompletach, pozwala także na korzystanie 

z własnoręcznie wykonanych plansz.



SCENA Z WYOBRAŹNIĄ

Pomoc dydaktyczna pozwalająca kształtować 

wyobraźnię i pobudzająca kreatywność 

uczniów. Pomaga w zrozumieniu i utrwalenie 

wielu trudnych i abstrakcyjnych pojęć                    

z zakresu orientacji przestrzennej, takich jak: 

przed, za, wyżej, niżej, bliżej, dalej itp. 

Scena umożliwia uczniom samodzielne 

tworzenie nowych sytuacji i identyfikowanie 

się z postaciami, które w nich występują. 

Poprzez opisywanie wymyślonych sytuacji                

i tworzenie dialogów dzieci zdobywają 

wiedzę o otaczającym świecie i poszerzają 

słownictwo.

Zestaw rozbudza twórcze myślenie, uczy spontanicznego 

nazywania, komentowania i umiejętności przewidywania.              

Do zestawu dołączona jest instrukcja zawierająca przykłady 

wykorzystania „Sceny z wyobraźnią” na zajęciach 

dydaktycznych.



MAGNETYCZNY DOMEK TABLICOWY

Model domku wykonany z kolorowego tworzywa               

(wraz z dachem, poddaszem i czterema 

pomieszczeniami). Komplet mebli i elementów 

wyposażenia domu umożliwia poznawanie typowych 

pomieszczeń domowych oraz ich swobodną aranżację 

przy pomocy charakterystycznych mebli i sprzętów 

codziennego użytku. 

Dzięki niezwykle silnym magnesom, domek może              

być mocowany na szkolnej tablicy magnetycznej.

Zestaw pomaga w kształtowaniu umiejętności 

określania położenia przedmiotów względem siebie, 

a także opisywania wyglądu własnego pokoju, 

mieszkania czy domu.

Do zestawu dołączona jest instrukcja zawierająca 

scenariusze zajęć.



RUCHOMA POSTAĆ

„Ruchoma postać” uczy 

prawidłowego doboru ubrań 

w zależności od warunków 

pogodowych, a także 

pomaga w rozumieniu                     

i nazywaniu stanów 

emocjonalnych (smutek, 

radość, złość, strach, 

zdziwienie). Przybliża 

zależności pomiędzy 

wyrazem twarzy i układem 

sylwetki człowieka,                         

a przeżywanymi przez niego 

emocjami umożliwiając 

dziecku opisywanie własnych 

przeżyć i uczuć. 

W skład zestawu wchodzą 

dwie magnetyczne postacie 

wykonane z tworzywa. Postać 

służąca do demonstracji 

stanów emocjonalnych to 

uproszczona sylwetka 

człowieka z „wymiennymi” 

twarzami przedstawiającymi 

różne emocje. Postać służąca 

do nauki właściwego doboru 

ubrań to sylwetka dziecka 

umożliwiająca ubieranie 

stosowne do warunków 

atmosferycznych

Do zestawu dołączona               

jest instrukcja pomagająca           

w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych.

Zestaw demonstracyjny przeznaczony do 

nauczania w klasach 0-III.



PORTRETY Z EMOCJAMI

„Portrety..”  umożliwiają poznawanie                

i rozróżnianie podstawowych stanów 

emocjonalnych i sposobu ich wyrażania         

za pomocą mimiki twarzy.

Zestaw składa się z kompletu folii w formacie 

A4 przedstawiających różne elementy 

twarzy człowieka oraz płaskiej, 

przezroczystej tabliczki służącej                        

do ich układania.

Folie należy dobierać tak, aby poprzez 

nakładanie kolejnych elementów twarzy 

człowieka tworzyć charakterystyczne portrety 

wyrażające różne stany emocjonalne.

Praca z zestawem pozwala na rozwijanie 

słownictwa czynnego przez opisywanie 

wyglądu twarzy oraz sytuacji i emocji z nimi 

związanych.



Czytanie i pisanie

Stojak obrotowy – litery

Kompakt alfa S

Kompakt alfa mini S

Magiczny alfabet

Linijka magnetyczna

Alfabet klasowy

Raczek

Magnetyczny komunikator

Puzzle sylabowe

Początkowa nauka czytania i pisania

(uczeń)

…zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie 

teksty…

…pisze proste, krótkie zdania…

…przepisuje, pisze z pamięci…

…posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, 

litera, sylaba, zdanie…

…dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską…

…dzieli wyrazy na sylaby…

…pisze czytelnie i estetycznie…

…dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną…

Fragmenty podstawy programowej



STOJAK OBROTOWY

Zestaw ten przeznaczony jest do nauki języka 

polskiego w przedszkolu oraz w pierwszych 

klasach szkoły podstawowej.  W jego skład 

wchodzą dwa zestawy kart edukacyjnych –

„LITERY” i „ZAWODY”. 

Zestaw „ZAWODY”, to trzy komplety plansz 

powiązanych ze sobą Karty ułożone zostały wg 

następującej kolejności: przedstawiciel zawodu / 

atrybut zawodu / sytuacja związana z 

wykonywaniem zawodu.

Zestaw ”LITERY” składa się z czterech kompletów 

plansz powiązanych ze sobą tematycznie. 

Komplety kart ułożone zostały wg następującej 

kolejności: wielka litera / mała litera / ilustracja 

przedmiotu o nazwie zaczynającej się na daną 

literę / pisana nazwa danego przedmiotu.

Stojak umożliwia swobodny dobór kart 

edukacyjnych oraz zmianę ich liczby                   

i kolejności ułożenia w poszczególnych 

kompletach, pozwala także na korzystanie 

z własnoręcznie wykonanych plansz.



KOMPAKT ALFA S

Estetyczny i trwały zestaw 

demonstracyjny do pokazów na tablicy 

szkolnej zagadnień objętych programem 

nauczania języka polskiego w klasach  

0-III. W skład zestawu wchodzą 

powtarzające się małe i duże litery 

drukowane na wkładkach z folii, 

wsuwanych w specjalnie skonstruowaną 

płytkę magnetyczną. Elementy zestawu, 

będące wzornikami liter drukowanych, 

służą do układania na tablicy szkolnej 

wyrazów i zdań oraz realizacji takich 

zagadnień jak: wprowadzanie liter, 

tworzenie sylab i wyrazów, a także 

zabaw dydaktycznych (krzyżówki 

literowo-ortograficzne, zagadki i rebusy, 

ćwiczenia ortograficzne).

Wszystkie elementy umieszczone są                        

w specjalnej kasecie umożliwiającej ich łatwą 

segregację. Do zestawu dołączona jest 

szczegółowa instrukcja dydaktyczna                    

z licznymi przykładami prowadzenia zajęć. 

Najlepsze rezultaty nauczania można 

osiągnąć korzystając na lekcji także z 

zestawów uczniowskich Kompakt Alfa Mini S.



KOMPAKT ALFA MINI S

Uczniowski odpowiednik zestawu 

Kompakt Alfa S służący                            

do indywidualnej nauki języka 

polskiego w klasach 0-III.

Kompakt Alfa Mini S zawiera 

pomniejszone elementy zestawu 

Kompakt Alfa S, które umieszczone 

zostały w specjalnej, ułatwiającej ich 

segregację kasecie. Elementy zestawu 

ułatwiają poznawanie kolejnych liter 

alfabetu, tworzenie sylab, wyrazów, 

zdań oraz służyć mogą do zabaw 

dydaktycznych takich jak: krzyżówki 

literowo-ortograficzne, rebusy, 

ćwiczenia ortograficzne itp.

Zestawy wyposażony jest w tabliczkę 

magnetyczną z liniaturą, na której dzieci 

mogą samodzielnie układać wyrazy               

i zdania oraz ścieralny na sucho pisak, 

dzięki któremu mogą dodatkowo ćwiczyć 

umiejętność pisania.



MAGICZNY ALFABET

W płaskiej, przezroczystej  w kasetce został 

umieszczony dwustronny zestaw liter - po 

jednej stronie płytek znajdują się małe,               

a po drugiej wielkie litery.  

Przesuwanie literek wymaga wykonywania 

płynnych ruchów i wodzenia wzrokiem za literą 

co pomaga w nauce czytania. Zabawa ta rozwija 

umiejętności rozpoznawania liter i zestawiania ich 

w wyrazy, a także kształtuje precyzję ruchów            

i poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.

Korzystanie z zestawu jest proste i wygodne 

zarówno w czasie lekcji, jak i podczas 

indywidualnej pracy z dzieckiem. Przy 

doborze ćwiczeń warto jednak pamiętać         

o zachowaniu zasady stopniowania trudności.

Litery znajdujące się wewnątrz kasetki można 

przesuwać za pomocą magnetycznego wodzika, 

układając z nich pojedyncze słowa lub proste 

zdania, np. odpowiedzi na proste pytania, 

rozwiązania zagadek, itp. 



LINIJKA MAGNETYCZNA

Zestaw uczniowski składa się z zestawu dwustronnych, 

magnetycznych liter – po jednej stronie płytki znajduje się 

mała, a po drugiej wielka litera. Do zestawu dołączona 

jest także magnetyczna linijka, na której powinny być 

układane literki. Liczba                                        

poszczególnych liter                     wchodzących               

w skład zestawu odpowiada                          

częstotliwości ich występo-

wania w języku polskim. 

Linijki stanowią praktyczną 

pomoc podczas nauki alfabetu, 

a następnie nauki czytania. 

Dają możliwość 

przeprowadzenia wielu 

ciekawych gier i zabaw 

literowych, ułatwiając dzieciom 

zrozumienie czym są sylaby, 

głoski, wyrazy i zdania. 

Zestaw demonstracyjny – to magnetyczna 

linijka tablicowa wraz z zestawem 

magnetycznych płytek literowych, 

umożliwiająca nauczycielowi prezentowanie 

wykonywanych ćwiczeń grupie dzieci.



ALFABET KLASOWY

Zestaw demonstracyjny ułatwiający naukę czytania i pisania w klasach I-III

szkoły podstawowej. W jego skład wchodzi komplet przezroczystych

plansz przedstawiających wielkie i małe litery („pisane”), pas

magnetycznej folii z naniesioną liniaturą, który w łatwy sposób zawiesić

można na szkolnej tablicy magnetycznej oraz suchościeralne mazaki.

Zestaw pomaga w poznawaniu kolejnych liter alfabetu, ćwiczeniu pisania, 

a także w nauce  czytania sylab, wyrazów i zdań.

Zestaw pomaga w poznawaniu kolejnych liter alfabetu, ćwiczeniu 

pisania, a także w nauce  czytania sylab, wyrazów i zdań.

Do   zestawu   dołączona  jest instrukcja   

zawierająca  przykłady wykorzystania  pomocy na  

zajęciach dydaktycznych.



RACZEK

Bardzo lubiana przez dzieci i popularna 

zarówno wśród rodziców jak i nauczycieli 

pomoc dydaktyczna pomagająca w nauce 

pisania i czytania. „Raczek” najpierw 

przygotowuje do pisania liter, a następnie 

ułatwia ich odwzorowywanie. Pomaga                     

w pisaniu z pamięci i ze słuchu, umożliwiając 

jednocześnie przeprowadzanie szeregu 

ćwiczeń związanych m.in. z koordynacją 

wzrokowo – ruchową i sprawnością 

manualną.

Do zestawu dołączona jest instrukcja 

zawierająca przykłady wykorzystania 

zestawu na zajęciach dydaktycznych.

W skład  zestawu wchodzi składana, 

dwuczęściowa tabliczka magnetyczna, 

mazak sucho-ścieralny oraz komplet folii 

i szablonów do poprawnego                         

i kształtnego pisania liter, a także 

zestaw plansz ułatwiających 

poznawanie podstawowych  figur 

geometrycznych oraz zestaw szablonów 

do nauki ułamków. 



MAGNETYCZNY KOMUNIKATOR LITEROWY

Komunikator służy do porozumiewania się dziecka (np. 

z poważnie zaburzoną komunikacją) z nauczycielem, 

opiekunem lub rówieśnikami przez wskazywanie 

odpowiednich liter lub komunikatów (wyrazy, obrazki, 

symbole). 

Dowolne operowanie klawiszami magnetycznymi na różnych planszach 

do gier i zabaw językowych lub matematycznych opracowanych przez 

samych nauczycieli, logopedów lub rodziców może uczynić komunikator 

doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z dysleksją i dysortografią.

Komunikator zawiera zestaw prostych 

krzyżówek pozwalających na 

wykorzystywanie go do zabaw językowych. 

Odpowiedni dobór haseł uniemożliwia 

powtarzanie się liter w ramach jednej 

krzyżówki. 

Magnetyczny komunikator dzięki swej budowie może 

być cennym narzędziem komunikacyjnym, ale również 

doskonałą pomocą dydaktyczną wykorzystywaną 

podczas nauki czytania i pisania, poznawania i 

utrwalania liter, a także do ćwiczenia analizy i 

syntezy wzrokowo-słuchowej dowolnych wyrazów. 



PUZZLE SYLABOWE

Puzzle sylabowe umożliwiają naukę 

prawidłowego podziału wyrazów na sylaby. 

Zestaw składa się z płaskich elementów                

o własnościach magnetycznych wykonanych            

z tworzywa o nieregularnych kształtach                  

i wymiarach. Poszczególne elementy mogą 

być ze sobą zestawiane w komplety po 2, 3 

lub 4. Na jeden komplet składają się 

elementy, na których znajdują się sylaby 

tworzące po złożeniu jeden wyraz                  

oraz fragmenty rysunku, łączące się                    

po złożeniu w wizerunek przedmiotu,                 

do którego wyraz się odnosi. 



Myślenie matematyczne

Domina edukacyjne 

Obrotowa układanka

Gąbkowe kostki do gry 

Magnetyczna mozaika 

Klocki w okienku

Kompakt mat

Kompakt mat mini

Kolorowe liczydła

Dynamiczne zbiory

Zegar i czas

Kalendarze kołowe

Kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych.

(uczeń)

…kłada obiekty w serie rosnące i malejące

…klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje

…sprawnie liczy obiekty 

…wyznacza sumy i różnice manipulując obiektami                     

lub rachując na zbiorach zastępczych

…porównuje długości obiektów

…rozpoznaje czas na zegarze

…nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku

…odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim

Fragmenty podstawy programowej



DOMINA EDUKACYJNE

Pakiet magnetycznych domin 

edukacyjnych umożliwia utrwalanie 

nazewnictwa i wizerunków roślin, 

zwierząt i przedmiotów, czynności           

i narzędzi służących do ich 

wykonywania, a także poznawanie 

figur geometrycznych. 

W skład pakietu wchodzą trzy 

rodzaje domin – prostokątne duże, 

prostokątne małe oraz kołowe.

Domina prostokątne duże, to 21-elementowe 

domino „przeciwieństwa”  oraz 11-elementowe 

domino „czynności i narzędzia”. 

Domino prostokątne małe zawiera 64 elementy 

przedstawiające figury geometryczne pogrupowane 

wg kształtów i kolorów. 



DOMINA EDUKACYJNE

Domino kołowe, to zestaw siedmiu, 

dwunasto elementowych kompletów 

podzielonych na  następujące tematy: 

zwierzęta domowe, zwierzęta leśne, 

zwierzęta zamieszkujące zoo, owoce 

krajowe, owoce egzotyczne, warzywa         

oraz przedmioty.

Wszystkie domina mogą być wykorzystane zarówno w pracy indywidualnej, jak i w pracy           

w grupach. Zestaw umożliwia łączenie pojedynczych elementów w logiczne ciągi,                      

ich różnicowanie i porządkowanie według przyjętych kryteriów oraz analizowanie relacji 

pomiędzy tak  ułożonymi elementami domin. Domina edukacyjne rozwijają 

spostrzegawczość, kształtują umiejętność wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia. 

Domina mogą być układane zarówno na magnetycznej tablicy, jak i na szkolnej ławce            

lub na biurku.

Do zestawu dołączona jest instrukcja, która zawiera przykłady wykorzystania na zajęciach dydaktycznych.



OBROTOWA UKŁADANKA

Obrotowa układanka 

umożliwia przeprowadzenie 

wielu atrakcyjnych gier                

i zabaw, uczących dziecko 

klasyfikowania przedmiotów 

i określania ich cech, 

wzbogacając przy tym 

słownictwo i rozwijając 

spostrzegawczość. 

Dziecko, po otrzymaniu polecenia, np. znajdź rysunki przedstawiające zabawki, powinno

obracając kolejnymi kołami układanki, ułożyć ciąg rysunków zgodny z wydanym poleceniem.

Zadaniem dziecka jest dokonanie właściwego, samodzielnego wyboru poszczególnych elementów.

Taki rodzaj zabawy stwarza dobrą okazję do rozmowy z dzieckiem, pozwalając jednocześnie

na uzasadnianie dokonywanych przez nie wyborów.



GĄBKOWE KOSTKI DO GRY

Zabawka składa sie z dwóch dużych, 

sześciennych kostek do gry wykonanych                

z kolorowej gąbki oraz z kompletu plansz 

przedstawiających różne rysunki i symbole. 

Specjalne uchwyty znajdujące się na ścianach 

kostek pozwalają na łatwe mocowanie                   

i wymianę plansz, uniemożliwiając 

jednocześnie ich wypadanie podczas 

zabawy.  

Zestaw pozwala na organizowanie 

ciekawych gier i zabaw ruchowych zarówno 

w pomieszczeniach, jak i w plenerze. 

Zabawy takie wzbogacają słownictwo,                 

a także uczą klasyfikowania przedmiotów      

ze względu na ich cechy i właściwości. 



MAGNETYCZNA MOZAIKA

Podstawę zestawu stanowi komplet dwukolorowych, 

magnetycznych krążków wraz z zestawem rysunków,              

do tego dołączona została kwadratowa tablica                

oraz przezroczysta płyta, na której znajdują się regularnie 

rozmieszczone kołowe otwory. 

Magnetyczne krążki mogą być 

wykorzystywane przez dzieci do tworzenia 

dowolnych kompozycji lub układanek               

oraz do różnego rodzaju ćwiczeń,                   

np. sortowania według kolorów, układania 

krążków według wskazanego kierunku czy 

linii, zabaw matematycznych (jako kolorowe 

liczmany) itp.

Zabawa z zestawem rozwija 

spostrzegawczość i poczucie estetyki, ćwiczy 

motorykę małą, koncentrację uwagi oraz 

kształtuje precyzję ruchu. 

Rysunki wykonano w taki sposób,                       

by do prawidłowego ułożenia mozaiki 

potrzebna była różna liczba krążków                     

w rożnych kolorach.  W miarę wypełniania 

mozaiki, może się okazać, że zabraknie 

krążków w potrzebnym kolorze. W takiej 

sytuacji dziecko powinno poszukać 

potrzebnego koloru na spodniej stronie 

ułożonych już krążków, co powodować będzie 

konieczność ich przekręcenia i przekładania. 



KLOCKI W OKIENKU

W płaskiej, przezroczystej kasetce został umieszczony na stałe komplet kolorowych, 

magnetycznych klocków. Wszystkie klocki mają jednakową szerokość i różne długości              

(od 1 do 10 cm). Za pomocą dołączonego do zestawu magnetycznego wodzika, klocki 

można łatwo przesuwać, tworząc z nich dowolne kształty lub układać je na umieszczonej            

w dolnej części kasetki linijce z centymetrową podziałką. 

Przesuwanie klocków wodzikiem 

wymaga wykonywania płynnych 

ruchów i wodzenia wzrokiem                

za przesuwanym elementem,                

co pomaga w nauce czytania. 

Ułatwia także naukę liczenia, 

rozwija wyobraźnię, poprawia 

koordynację wzrokowo-ruchową 

oraz ćwiczy koncentrację                     

i precyzję ruchów.



KOMPAKT MAT

Kolorowy, wielofunkcyjny komplet 

elementów do prezentacji na tablicy 

szkolnej zagadnień objętych 

programem nauczania matematyki             

w klasach 0-III. Za pomocą zestawu 

nauczyciel może w bardzo atrakcyjny 

sposób przedstawić działania 

matematyczne, oś liczbową, równania, 

ułamki, gry liczbowe, niedziesiątkowe

układy liczenia, zbiory, pojęcie skali, 

figury geometryczne i ich właściwości, 

figury podobne oraz zegar cyfrowy             

i analogowy.

Najlepsze rezultaty nauczania 

gwarantuje wykorzystanie podczas 

lekcji zestawów uczniowskich Kompakt 

Mat Mini S. 

Zestaw składa się z kilkuset elementów 

magnetycznych umieszczonych w kasetach, 

umożliwiających łatwy wybór odpowiednich płytek. 

Istotną pomoc dla nauczyciela stanowi dołączona 

instrukcja metodyczna zawierająca przykłady                   

z każdego działu matematyki, w tym wiele gier                    

i zabaw wspomagających naukę. 



KOMPAKT MAT MINI

Zestaw do indywidualnych ćwiczeń uczniowskich, 

umożliwiający łatwe przyswajanie i utrwalanie 

zagadnień z zakresu matematyki objętych progra-

mem nauczania w klasach 0-III (cyfry drukowane         

i pisane, cyfry rzymskie, działania matematyczne,  

oś liczbowa, równania, ułamki, gry liczbowe, 

niedziesiątkowe układy liczenia, zbiory, pojęcie 

skali, przedstawienie figur geometrycznych i ich 

właściwości, figury podobne oraz zegar cyfrowy         

i analogowy).

Zestaw może i powinien być 

dopełnieniem zestawu 

demonstracyjnego Kompakt Mat -

uczniowie mają możliwość 

samodzielnego wykonywania 

ćwiczeń, które nauczyciel objaśnia 

na tablicy szkolnej. 

Kompakt Mat Mini S jest 

wyposażony w składaną tabliczkę 

magnetyczną oraz ścieralny              

na sucho mazak. Wszystkie 

elementy zestawu są magnetyczne 

dzięki czemu idealnie przylegają           

do tabliczki, którą można podnosić 

(demonstrując wykonanie 

ćwiczenia) bez obawy zniszczenia 

zbudowanego układu.



KOLOROWE LICZYDŁA

Pakiet składa się z zestawu czterech liczydeł 

uczniowskich i jednego liczydła demonstracyjnego 

tablicowego. 

W skład zestawu uczniowskiego wchodzi jedno 

liczydło z jednym  rzędem korali, dwa             

z dwoma oraz jedno z pięcioma rzędami.           

Po zestawieniu wszystkie liczydła tworzą  

prostokąt o formacie A4,  stanowiący liczydło 

dziesiętne. 

Liczydło demonstracyjne tablicowe składa się  

ze 100 korali pogrupowanych po 5                        

i oznaczonych naprzemiennie kontrastowymi 

kolorami. 

Zestaw pozwala na kształcenie umiejętności 

liczenia i odliczana (rozszerzanie zakresu 

liczenia i ustalanie, ile jest przeliczonych  

obiektów), dodawania i odejmowania, a także 

rozwiązywania prostych zadań matematycz-

nych koncentrując się na wykonywanym 

poleceniu.



DYNAMICZNE ZBIORY 

Pakiet dydaktyczny przeznaczony do zabaw 

ruchowych. Poprzez dynamiczne budowanie 

przestrzennych zbiorów umożliwia on zrozumienie 

pojęcia zbioru, a także rozwija umiejętności 

porównywania, segregowania, klasyfikowania                     

i przeliczania. Dzieci uczą się rozpoznawania                     

i kojarzenia podobieństw oraz przeciwieństw, 

wzbogacają słownictwo, a także opanowują            

podstawy wnioskowania logicznego. 

Do zestawu dołączona jest 

instrukcja dydaktyczna 

zawierająca przykładowe 

scenariusze zajęć.

Dynamiczne zbiory składają się             

z zestawu 30 kolorowych, 

samoczynnie zwijających się 

opasek na rękę, kompletu 

okrągłych znaczków 

przedstawiających przedmioty               

i postacie, pogrupowanych          

według różnych kategorii 

tematycznych oraz zestawu         

plansz ilustrujących poszczególne 

kategorie tematyczne.



ZEGAR I CZAS – zestaw edukacyjny

Zegar 24- godzinny uniwersalny 

zbudowany jest z trzech tarcz                

o różnej średnicy oraz różnokolorowych 

wskazówek.  Dzięki swojej budowie 

zegar pozwala na stopniowe 

wprowadzanie pojęcia sekundy, minuty 

oraz godzin w ujęciu dwunasto-

i dwudziestoczterogodzinnym.

Zestaw   składa    się  z  dwóch zegarów:                                                  

24-godzinnego spiralnego oraz 24-godzinnego uniwersalnego.        



ZEGAR I CZAS – zestaw edukacyjny

Zegar 24- godzinny  spiralny umożliwia wskazywanie po kolei 24 godzin 

doby w trakcie dwóch kolejnych obrotów wskazówki. 

Zegar umożliwia kształtowanie 

pojęcia upływu czasu i zrozumienie 

podziału doby na dzień i noc. Uczy 

odczytywania godzin pokazując,    

że doba ma 24 godziny, a tarcza 

tradycyjnego zegara tylko 12. 

Do zegara dołączona jest instrukcja 

użytkowania zawierające  

przykłady wykorzystania zestawu 

podczas zajęć dydaktycznych. 



KALENDARZE KOŁOWE

Pakiet edukacyjny przeznaczony do 

kształtowania pojęć związanych z upływem 

czasu, poznawania nazw dni tygodnia, nazw 

miesięcy oraz pór roku. Pomaga w 

przedstawianiu abstrakcyjnych zależności 

czasowych w sposób obrazowy i łatwy do 

przyswojenia przez uczniów. 

Pakiet składa się z tablicy na której 

umieszczono koło tygodnia z opisanymi 

dniami tygodnia, koło miesięcy z opisanymi 

nazwami miesięcy oraz dwa zestawy 

wskaźników określających dni miesiąca i rok.

Do pakietu dołączone są także bransoletki 

uczniowskie z dniami tygodnia.

Do zestawu dołączona jest instrukcja 

zawierająca przykłady wykorzystania na 

zajęciach dydaktycznych.

Kalendarze kołowe pomagają w kojarzeniu 

konkretnych wydarzeń z odpowiednimi 

porami roku, miesiącami i dniami tygodnia 

(np. poniedziałek – pierwszy dzień szkoły, 

lato – wakacje, itp. ). Dzięki nim dzieci 

poznają złożone relacje czasowe (wczoraj, 

dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, 

za rok, w zeszłym miesiącu, itp.) i uczą się 

nimi poprawnie operować przyswajając sobie 

pojęcie czasu i jego upływ.



Edukacja przyrodnicza

Kalendarz pogody

Moje ciało

Piramida pokarmowa

(uczeń)

…nazywa przebieg zjawisk atmosferycznych                     

w kolejnych porach roku

…obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz 

pogody

…nazywa części ciała i organów wewnętrznych

…zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się

Fragment podstaw programowych



KALENDARZ POGODY

Pakiet składa się z tablicy, na której 

umieszczono kalendarz pór roku                   

podzielony na cztery części                                       

z opisanymi i zaznaczonymi                                  

graficznie porami roku                                                                   

oraz kalendarz stanów pogody,                                 

który umożliwia zaznaczanie                                                               

aktualnego stanu pogody w zakresie 

zachmurzenia, opadów i siły wiatru.                               

Do pakietu dołączona jest także                    

makieta termometru, wyposażona w ręcznie 

przesuwaną, kolorową linkę imitującą słupek 

cieczy wskaźnika temperatury, dowolnie 

ustawianą zgodnie z rzeczywistymi 

wskazaniami termometru zewnętrznego. 

Do zestawu dołączona jest instrukcja 

zawierająca przykłady jego wykorzystania 

na zajęciach dydaktycznych.

Zestaw demonstracyjny kształtujący umiejętności obserwacji, nazywania i zapisywania stanów 

pogody, pór roku, temperatury i zjawisk atmosferycznych występujących w przyrodzie.



MOJE CIAŁO

Zestaw zapoznaje uczniów z podstawowymi 

narządami wewnętrznym i człowieka. 

Umożliwia poznawanie ich wyglądu, 

budowy i funkcji pełnionych w organizmie,  

a także w niezwykle prosty i atrakcyjny 

sposób pomaga zapamiętywać ich nazwy          

i umiejscowienie.

W skład zestawu wchodzi wykonany z tkaniny 

fartuch z przymocowanymi magnetycznymi 

uchwytami oraz zestaw magnetycznych 

elementów z tworzywa przedstawiający 

narządy wewnętrzne człowieka.



PIRAMIDA POKARMOWA

Model klasycznej piramidy pokarmowej. 

Zestaw składa się z tablicy z nadrukowanym 

i opisanym rysunkiem piramidy pokarmowej 

oraz zestawu magnetycznych elementów 

(puzzli) przedstawiających różne grupy 

pokarmów.

Celem zestawu jest zapoznanie uczniów             

z zasadami prawidłowego odżywiania się 

oraz niekorzystnym wpływem na zdrowie 

niektórych, często bardzo lubianych przez 

dzieci, produktów żywnościowych.

Trwałość i wysoka jakość wykonania 

poszczególnych elementów zestawu 

umożliwia korzystanie z niego przez wiele 

lat.



Edukacja plastyczna

Zestaw szablonów                

do odrysowania

Bezpieczne witraże

(uczeń)

… wypowiada się w różnych technikach plastycznych           

na płaszczyźnie i w przestrzeni

…realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych

Fragment podstawy programowej



ZESTAW SZABLONÓW DO ODRYSOWYWANIA

Zestaw szablonów, poprzez odrysowywania 

konturów przedmiotów i postaci pomaga           

w kształtowaniu u dzieci sprawności 

manualnej w zakresie precyzji ruchów                    

i kreatywności.

Składa się z szablonów o formacie A5 

wykonanych z tworzywa sztucznego                      

i podzielonych na cztery grupy tematyczne,           

z których każda występuje w innym kolorze: 

kolor niebieski – zwierzęta mieszkające            

na wsi, kolor żółty – zwierzęta mieszkające  

w zoo, kolor czerwony – środki transportu, 

kolor zielony – rodzina.

Do zestawu dołączona jest instrukcja 

użytkownika która zawiera przykłady 

korzystania z zestawu.



BEZPIECZNE WITRAŻE

„Bezpieczne witraże” pozwalają na rozwijanie 

dziecięcej wyobraźni i kształtowanie poczucia estetyki 

poprzez tworzenie różnorodnych barwnych 

kompozycji. Poznawanie nowych środków ekspresji 

artystycznej umożliwia w sposób twórczy ilustrowanie           

i wyrażanie otaczającej rzeczywistości. 

Do zestawu dołączona jest instrukcja 

zawierająca jego dokładny opis             

wraz z przykładowymi scenariuszami 

zajęć lekcyjnych.

Zestaw składa się m.in. z przezroczystych tabliczek 

służących do budowy różnorodnych kompozycji, 

zestawu folii z naniesionymi konturami witraży               

oraz z dopasowanego do nich zestawu kolorowych 

arkuszy zawierających wzory witraży. 



Edukacja społeczna

Klasowa lista obecności

Ubieram się sam

Dziecko w ruchu 

drogowym

Elektryczne kostki

Magnetyczne gry 

planszowe

Magnetyczne bierki

Magnetyczny hokej

(uczeń)

…umie się przedstawić 

…samodzielnie ubiera i rozbiera się

…zna ogólne zasady działania urządzeń domowych

…wie jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach

…współpracuje z innymi w zabawie

…przewiduje, (…) jakie będą skutki czynności 

manipulacyjnych na przedmiotach

…przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej

Fragment podstawy programowej



KLASOWA LISTA OBECNOŚCI

Magnetyczny pakiet demonstracyjny służący do oznaczania obecności                          

lub nieobecności uczniów, dyżurów, uwag nauczyciela itp. Zestaw uczy kojarzenia 

własnej osoby z imieniem i nazwiskiem, a także rozróżniania imion i nazwisk innych 

dzieci.

Trwałość i wysoka 

jakość poszczególnych 

elementów zestawu 

umożliwiają 

korzystanie z niego 

przez wiele lat.



UBIERAM SIĘ SAM

„Ubieram się sam” składa się ze 

specjalnej kamizelki z dołączonym 

do niej kompletem różnych zapięć 

(zapięcie na małe guziki, na duże 

guziki, na kołki, na zatrzaski,             

na rzep i na suwak) oraz z modelu 

buta do którego również 

dołączony został komplet 

odpowiednich zapięć (zapięcie     

na sznurowadło przewlekane przez 

dziurki, zapięcie na sznurowadło 

przewlekane przez ruchome oczka, 

zapięcie na sznurowadło 

przewlekane przez haczyki, 

zapięcie na rzep, zapięcie na rzep, 

zapięcie na sprzączkę oraz język).

Funkcją zestawu jest 

nauka samodzielnego 

ubierania się. 

Poza nauką 

samodzielnego 

ubierania się, służącą 

jednocześnie rozwojowi 

sprawności manualnej 

dzieci, zestaw 

umożliwia także 

wzbogacenie 

słownictwa związanego 

z nazewnictwem 

konkretnych czynności          

i rzeczy.

Zestaw wyposażony jest w instrukcję dla nauczyciela, zawierającą scenariusze zajęć.



DZIECKO W RUCHU

Zestaw ten to mini-miasteczko ruchu 

drogowego, umożliwiające aktywne 

uczestnictwo dzieci w zajęciach 

symulujących wiele różnych sytuacji na 

drodze. Atrakcyjna zabawa 

z wykorzystaniem tej pomocy 

stymuluje rozwój psychoruchowy 

dzieci, umożliwia prowadzenie 

obserwacji i zdobywanie doświadczeń 

w warunkach zbliżonych do 

naturalnych sytuacji drogowych. 

Przy pomocy zestawu można 

szybko zbudować na sali 

gimnastycznej, w klasie lub na 

korytarzu szkolnym 

skrzyżowanie podobne do 

skrzyżowania w najbliższym 

sąsiedztwie szkoły. Komplet 

wyposażony jest w obszerną, 

ilustrowaną instrukcję dla 

nauczyciela, zawierającą 

szczegółowe scenariusze zajęć.

Elementy zestawu produkowane 

są z trwałego, kolorowego 

tworzywa sztucznego.



ELEKTRYCZNE KOSTKI

Elektryczne kostki to zestaw do zabawy i oswajania 

dziecka ze zjawiskiem prądu elektrycznego, 

składający się z 26 klocków.  Na klockach 

umieszczono symbole elektryczne, a wewnątrz           

lub na zewnątrz (np. w przypadku żarówek                 

i przycisków) odpowiadające tym symbolom 

elementy lub układy elektroniczne. 

Kostki mają na bocznych krawędziach 

magnetyczne styki zapewniające kontakt 

elektryczny między nimi. Ich dolna część 

jest wykonana w kształcie kołyski, dzięki 

czemu po naciśnięciu narożnika unoszą 

się, co ułatwia wyjmowanie klocków            

ze środka układu. Dzięki takiej konstrukcji 

dziecko w łatwy, intuicyjny sposób może 

sprawić, by wiatrak się kręcił, żarówka 

świeciła, a głośnik wydawał dźwięk. 



MAGNETYCZNE GRY PLANSZOWE

Magnetyczne gry planszowe to zestaw, którego funkcje            

i możliwości daleko wykraczają poza znane koncepcje gier 

tego typu. 

Zaproponowane gry nie tylko pomagają w nauce liczenia, 

ale także uczą przewidywania, myślenia strategicznego          

i współpracy w grupie, zwłaszcza gdy gracze sami muszą 

uzgodnić niektóre zasady gry. 

Zestaw składa się z kwadratowej tablicy, przezroczystej 

płyty z otworami ułatwiającymi zabawę, magnetycznych 

pionków, kostek do gry oraz kompletu plansz 

przeznaczonych zarówno do tradycyjnych gier, takich jak 

np. WARCABY, PAJĘCZYNA, jak i do gier specjalnie 

zaprojektowanych lub zmodyfikowanych na potrzeby 

zestawu, takich jak GRZYBOBRANIE, LABIRYNT, WYŚCIG, 

JA I MOJE OTOCZENIE.



MAGNETYCZNE BIERKI

Magnetyczne bierki to gra zręcznościowa 

wymagająca koncentracji i rozwijająca 

zdolność analizy przestrzennej. Zabawka 

składa się z tablicy magnetycznej i zestawu 

kolorowych, magnetycznych bierek.

Bierka to dwa krążki połączone ze sobą          

za pomocą linki. Linkę można mocniejszym 

szarpnięciem wyciągnąć z krążka i łatwo 

włożyć na swoje miejsce. Zabawa polega  

na odgadywaniu kolejności ułożenia bierek. 

Jeden z graczy układa na tablicy kolejne 

bierki w taki sposób, żeby ich linki 

krzyżowały się i układały nieregularnie. 

Zadaniem drugiego gracza, który                  

nie widział w jaki sposób układane były 

bierki, jest ich zdjęcie z tablicy w odwrotnej 

kolejności. Gracz musi dokładnie przyjrzeć 

się i przeanalizować układ linek. Liczba 

ułożonych bierek zależy od umiejętności 

graczy. Najprostsza jest wersja gry                     

z dwoma bierkami, najtrudniejsza –

z pięcioma.



MAGNETYCZNY HOKEJ

W przezroczystej kasetce, przedstawiającej 

boisko do gry w hokeja, znajdują się trzy 

magnetyczne krążki – dwa większe, 

symbolizujące  hokeistów, oraz jeden 

mniejszy, będący odpowiednikiem krążka 

hokejowego. Do zestawu dołączone są także 

dwa magnetyczne „kije hokejowe” 

umożliwiające poruszanie hokeistami. 

Celem gry jest wbicie krążka hokejowego          

do bramki przeciwnika, poprzez uderzenie 

go za pomocą krążka-hokeisty. Gra wymaga 

umiejętności precyzyjnego posługiwania się 

magnetycznym „kijem hokejowym”               

oraz przewidywania zachowania się krążka 

trafionego przez hokeistę. 

Zestaw kształtuje precyzję ruchu, koncentrację, 

ćwiczy cierpliwość i umiejętność posługiwania 

się nowym narzędziem. 



Sprawność manualna

Dynamiczne szablony

Magnetyczne ścieżki

Elastyczny labirynt

Wzornik faktur materiałów

Ruchomy świat

(uczeń)

…ma sprawność rąk oraz współpracę ręki i oka

…przewiduje (…), jakie będą skutki czynności 

manipulacyjnych na przedmiotach

…wznosi konstrukcje z klocków 

…ma poczucie sprawstwa i odczuwa radość                         

z wykonywanej pracy

Fragment podstawy programowej



DYNAMICZNE SZABLONY

W skład zestawu wchodzi metalowa kulka        

i magnetyczny wodzik oraz pięć sztywnych, 

przezroczystych szablonów z wklęsło-

wypukłymi kształtami pozwalającymi na 

wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, 

w tym „leniwych ósemek” Dennisona. 

W zabawie szablonem „leniwe ósemki” 

zadaniem dziecka jest wielokrotne 

pokonanie całego toru płynnymi ruchami           

z jednakową szybkością. 

Zestaw ćwiczy koncentrację                 

i precyzję ruchów oraz pomaga 

w nauce czytania.

Zabawa zestawem polega na prowadzeniu 

metalowej kulki po torze jednego z wybranych 

szablonów. Kulkę prowadzić można na kilka 

sposobów, wykorzystując do tego celu magnetyczny 

wodzik lub manipulując pudełkiem z szablonem. 



MAGNETYCZNE ŚCIEŻKI

Zabawa polega na przesuwaniu                           

po wytyczonym torze magnetycznej biedronki 

(lub innego elementu), umieszczonej                         

w przezroczystej kasetce. Do zestawu 

dołączony jest magnetyczny wodzik, komplet 

foli przedstawiających ścieżki, jakimi powinna 

poruszać się biedronka, oraz przezroczysta 

tabliczka zawierająca elementy magnetyczne. 

Biedronkę można wprowadzić w ruch 

prowadząc ją za pomocą wodzika –

od spodu bądź po powierzchni kasetki, 

lub przechylając odpowiednio kasetkę. 

W zestawie plansz ze ścieżkami 

znajdują się m.in. plansze umożliwiające 

ćwiczenia metodą Dennisona („leniwe 

ósemki”). 

Zabawa magnetycznymi ścieżkami 

wymaga stałego śledzenia wzrokiem 

biedronki oraz jednoczesnego 

wykonywania ruchów kasetką                   

lub wodzikiem, dzięki czemu dziecko 

rozwija koordynację wzrokowo-ruchową 

i zdolności manualne, ćwicząc 

jednocześnie koncentrację i precyzję 

ruchów.



ELASTYCZNY LABIRYNT

W płaskiej, przezroczystej kasetce 

został umieszczony elastyczny labirynt, 

a w nim magnetyczny żółw. Zabawa 

polega na przeprowadzeniu żółwia 

przez kolorowy labirynt za pomocą 

magnetycznego wodzika. 

Zabawa wymaga stałego śledzenia wzrokiem ruchu żółwia, co poprawia 

koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy koncentrację i precyzję ruchu, a także 

pobudza wyobraźnię i rozwija zdolności manualne. 

Przesuwanie żółwia w labiryncie nie jest zadaniem łatwym, gdyż w czasie zabawy 

labirynt może zmieniać swój kształt, tworząc nieregularne, łagodne linie z licznymi 

zaokrągleniami i łukami.



WZORNIK FAKTUR MATERIAŁÓW

Pakiet dydaktyczny 

umożliwiający stymulowanie 

zmysłu dotyku oraz 

kształtowanie postrzegania 

dotykowego poprzez 

poznawanie faktur różnych 

materiałów. 

Zestaw zawiera czternaście               

próbek różnych materiałów 

umieszczonych w ruchomych, 

wyjmowanych elementach, 

przechowywanych w specjalnie 

zaprojektowanej do tego celu kasecie.



RUCHOMY ŚWIAT

Pomoc dydaktyczna umożliwiająca dziecku                  

łatwe i szybkie konstruowanie różnego rodzaju 

obiektów zarówno płaskich, jak i przestrzennych. 

Zestaw podnosi sprawność manualną dziecka, 

sprzyja ćwiczeniu koncentracji i rozwija umiejętności 

manipulacyjne. Kształtuje twórcze myślenie, 

pomysłowość, poczucie estetyki i skłania 

do eksperymentowania. 

„Ruchomy świat” został wyróżniony w  2008 roku           

w konkursie „Świat przyjazny dziecku” 

organizowanym przez                                         

Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Zestaw składa się z magnetycznej tablicy 

oraz różnorodnych, kolorowych 

elementów, z których część  można łatwo 

wyginać, a nawet na trwałe zaginać. 

Elementy zabawki łączyć można ze sobą 

w taki sposób, by przedstawiały 

uproszczone postacie ludzi, zwierząt,              

a także m.in. przedmioty, figury 

geometryczne, litery i cyfry. Poszczególne 

elementy zestawu można przypinać              

do tablicy magnetycznej w sposób 

umożliwiający swobodną zmianę              

ich kształtu.  



IV - VI

Trudne litery

Koła skojarzeń

Rozsypane zdania

Polska bez tajemnic 

Elektryczne kostki

Uczeń w ruchu drogowym

Kompakt chem 01, 02, 

Kompakt chem 03

(uczeń)

…rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych 

w wypowiedziach

…pisze poprawnie pod względem ortograficznym

…rozpoznaje na mapie hipsometrycznej niziny, wyżyny i góry

…charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski

…buduje prosty obwód elektryczny

…prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania w ruchu 

drogowym

Fragment podstawy programowej



TRUDNE LITERY

„Trudne litery – tabliczki ortograficzne” 

pozwalają na poznanie podstawowych 

zasad ortografii, a graficzne 

przedstawienie wyrazów zawierających 

wyjątki ortograficzne ułatwia ich 

zapamiętanie. 

Zestaw składa się ze stojaka 

obrotowego, kompletu plansz 

przedstawiającego rysunki odnoszące 

się do wyrazów z trudnościami 

ortograficznymi oraz kompletu plansz 

przedstawiających litery i dwuznaki 

związane z trudnościami 

ortograficznymi.
Do zestawu dołączona jest instrukcja 

zawierająca przykładowe scenariusze zajęć



KOŁA SKOJARZEŃ

Zestaw demonstracyjny umożliwiający poznawania i utrwalanie podstawowych zasad

ortografii. „Koła skojarzeń” to dwa duże koła obrotowe, mocowane na szkolnej tablicy

magnetycznej oraz komplet wymiennych plansz przedstawiających przeciwieństwa i pięć

rodzajów wymienności ortograficznych. Umieszczenie odpowiednich plansz w kołach umożliwia

dopasowywanie do siebie podstawowych wyrazów z ich wymiennościami ortograficznymi

lub przeciwieństwami.

Zestaw pozwala na samodzielną 

pracę ucznia i jednoczesne 

sprawdzanie przez nauczyciela 

stopnia nabywanej wiedzy.

Dołączona instrukcja pomaga             

w prowadzeniu zajęć.



ROZSYPANE ZDANIA

Prosty i funkcjonalny zestaw pomagający 

zrozumieć podstawy gramatyki języka polskiego. 

W jego skład wchodzi kilkaset kart wykonanych           

z przezroczystej folii z nadrukowanymi wyrazami 

(w różnej liczbie i rodzaju) pozwalających                 

na tworzenie zdań prostych zgodnie z zasadami 

gramatycznymi. 

„Rozsypane zdania” pomagają              

w poznawaniu podstawowych części 

mowy (czasownik, rzeczownik, 

przymiotnik, przysłówek, przyimek)  

i części zdania (podmiot, orzeczenie, 

dopełnienie, przydawka, okolicznik), 

a także, dzięki dodatkowym kartom 

na ich właściwe oznaczenie. 

Wszystkie karty umieszczone 

zostały w podstawce spełniającej 

funkcje magazynku                           

oraz umożliwiającej budowanie               

i prezentowanie zdań składających 

się z dwóch, trzech, czterech                

lub pięciu słów.



POLSKA BEZ TAJEMNIC

Zestaw demonstracyjny umożliwiający 

stopniowe zapoznanie uczniów z ideą mapy 

oraz zrozumienie i właściwe czytanie 

umieszczonych na niej symboli.

„Polska bez tajemnic” składa się                       

z magnetycznej tablicy, zestawu 

transparentnych plansz z oznaczeniami 

topograficznymi oraz magnetycznych 

tabliczek z rysunkami i nazwami np. miast, 

rzek itp. poprzez odpowiedni dobór plansz 

i tabliczek możemy stworzyć mapę Polski 

fizyczną, administracyjną, ekologiczną 

konturową itp. o różnym stopniu trudności –

od mapy bardzo prostej ograniczonej            

do  konturu i niewielkiej liczby wybranych 

elementów, do mapy zawierającej wiele 

różnorodnych informacji.



ELEKTRYCZNE KOSTKI

Elektryczne kostki to zestaw do zabawy i oswajania 

dziecka ze zjawiskiem prądu elektrycznego, 

składający się z 26 klocków.  Na klockach 

umieszczono symbole elektryczne, a wewnątrz           

lub na zewnątrz (np. w przypadku żarówek                 

i przycisków) odpowiadające tym symbolom 

elementy lub układy elektroniczne. 

Kostki mają na bocznych krawędziach 

magnetyczne styki zapewniające kontakt 

elektryczny między nimi. Ich dolna część 

jest wykonana w kształcie kołyski, dzięki 

czemu po naciśnięciu narożnika unoszą 

się, co ułatwia wyjmowanie klocków            

ze środka układu. Dzięki takiej konstrukcji 

dziecko w łatwy, intuicyjny sposób może 

sprawić, by wiatrak się kręcił, żarówka 

świeciła, a głośnik wydawał dźwięk. 



UCZEŃ W RUCHU

Do zestawu dołączona jest 

obszerna, ilustrowana instrukcja 

dla nauczyciela, opracowana - tak 

jak cała seria pomocy                  

do wychowania komunikacyjnego 

- przez metodyków 

przedmiotowych i specjalistów 

Wydziału Ruchu Drogowego 

Policji. 

Na zamocowane na tablicy, dzięki specjalnej 

listwie magnetycznej bazowe podkłady z tłem 

jezdni nakłada się specjalnie przygotowane folie 

(zasada fazogramów) z naniesionymi znakami 

poziomymi, torowiskami tramwajowymi lub 

kolejowymi, przejściami dla pieszych itp. Następnie 

do zbudowanych w ten sposób skrzyżowań 

magnetycznie mocuje się znaki drogowe, 

sygnalizatory świetlne, makiety pojazdów itp. 

Zestaw demonstracyjny przeznaczony                 

do nauczania zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

„Uczeń w ruchu drogowym” umożliwia             

szybkie  i dynamiczne aranżowanie na tablicy 

szkolnej bardzo wielu zmiennych sytuacji 

drogowych (m.in. odtworzenie dróg 

znajdujących się w najbliższej okolicy szkoły 

wraz  z ich szczegółowym oznaczeniem). 



KOMAKT CHEM 01

Zestaw demonstracyjny przeznaczony                    

do prezentacji  na  tablicy  szkolnej wiązań,  

równań i  procesów  zachodzących  w  chemii 

zarówno organicznej,  jak  i  nieorganicznej.   

Kompakt pozwala na łatwe konstruowanie modeli  

cząsteczek, a także na proste modelowanie 

reakcji chemicznych, ich  zapis modelowy                    

i  symboliczny. Zestaw umożliwia wprowadzanie  

reguły oktetu,  wiązania  jako  wspólnej pary 

elektro-nowej oraz rozróżnianie wiązań , 

i wiązania koordynacyjnego.

Dla ułatwienia symbole metali oznaczono  kolorem   

niebieskim, niemetali czerwonym,  a  półmetali 

niebiesko-czerwonym. 

Do Kompaktu Chem 01 dołączona jest obszerna instrukcja 

ułatwiająca przeprowadzenie wielu atrakcyjnych zajęć.



KOMPAKT CHEM 02

Zestaw demonstracyjny przeznaczony             

do prezentacji na tablicy szkolnej  

zagadnień chemii organicznej                                

i nieorganicznej objętych programem 

nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Kompakt Chem 02 pozwala  na  łatwe 

konstruowanie modeli cząsteczek                          

i  związków (tlenków,   kwasów,                     

zasad, soli i  związków organicznych),                

a  także  modelowanie  budowy związków 

jonowych,  modelowanie reakcji 

chemicznych, ich zapis modelowy                          

i symboliczny  (łącznie z dobieraniem 

współczynników, dysocjacją i formą jonową 

równań reakcji). 

Kompakt Chem 02  w  czytelny  sposób uczy 

podstawowych umiejętności  dobierania  

współczynników   reakcji  i  pisania  form  

jonowych równań, a także pozwala  poznać   

mechanizmy  reakcji  i  czynniki  wpływające 

na jej szybkość.

Do zestawu dołączona jest instrukcja 

metodyczna ułatwiająca  

przeprowadzenie zajęć lekcyjnych.



KOMPAKT CHEM 03

Zestaw  demonstracyjny  pozwalający  

na łatwe modelowanie  na  tablicy  

szkolnej reakcji jonowych oraz 

konstruowanie wzorów sumarycznych 

związków  jonowych. 

Płytki wchodzące w skład zestawu  

symbolizują  sześć  rodzajów  jonów.           

Po złożeniu kationu  i  anionu  znaki  (+)  

i  (-) znajdujące  się  na  płytkach  

wzajemnie się eliminują, dzięki czemu  

tak  złożony układ nie posiada już 

widocznych ładunków, pokazując  

jednocześnie  prawidłowy wzór związku.


