Katalog nagród –ZABAWA

1. ALFABET OBRAZKOWY
Plansze edukacyjne „Alfabet obrazkowy” przygotowane są z myślą o rozwoju
umiejętności dziecka, w szczególności zdolności językowych. Plansze doskonalą
umiejętności nazywania i rozróżniania kolorów w języku polskim oraz
umożliwiają wprowadzenie alfabetu w języku ojczystym. Dodatkowym atutem
plansz jest fakt, że ich uniwersalna forma pozwala na tworzenie wielu
modyfikacji zabaw.
Materiał dydaktyczny zawiera:
Kolorowe plansze formatu A-3, zafoliowane obustronnie w ilości 32 szt.
Kraty pracy dla dzieci (rysunki konturowe) do kopiowania, kolorowania i
wycinania
Płytę CD (matryca) ze wszystkimi planszami i kartami pracy z możliwością
wielokrotnego drukowania
Sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu.
2. ĆWICZĘ Z GUZIKAMI
Guziki posiadają różną liczbę dziurek oraz zapis liczbowy (cyframi i Braille'em).
Dołączone karty aktywności prezentują zadania o rosnącym stopniu trudności.
Elementy można wykorzystać do sortowania i dowolnego nawlekania.
Zawartość:
40 guzików o średnicy 4 cm
Guziki w 4 kolorach o liczbie dziurek 1-5
12 dwustronnych kart zadaniowych (15 x 4,7 cm)
4 sznurki o dł. 95 cm
3. ĆWICZĘ Z KORALAMI
Dzieci nawlekają korale w pięciu kształtach i czterech kolorach w sekwencji
dowolnie wymyślonej lub wskazanej w karcie zadaniowej.
Zawartość:
40 korali z solidnego tworzywa
12 kart zadaniowych
5 sznurówek
Wiek: od 4 lat
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4. DESZCZ - logopedyczne zabawy z SZ, CZ, SZCZ

Zabawna pomoc logopedyczna, która z pewnością uatrakcyjni każdemu dziecku
ćwiczenia logopedyczne. "Deszcz" opracowany został dla dzieci, które
nieprawidłowo wymawiają głoski sz, cz i szcz. W zestawie znajduje się 48
kolorowych kropli deszczu z magnesami i naklejonymi obrazkami, w których
nazwie występują ćwiczone głoski. Krople deszczu można łowić za pomocą
wędki zaopatrzonej w magnes, głośno i wyraźnie nazywając obrazki.
Do gry dołączone są 3 plansze formatu A4, które mogą posłużyć do ćwiczeń
słuchowych, polegających na wybieraniu tych "kropel", w których nazwach
słychać głoskę sz, cz lub szcz. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat.
5. DOMINO DOTYKOWE - figury geometryczne

Elementy wykonane są z drewna i umieszczone w drewnianej podstawie.
Zawartość zestawu:
21 kostek domina (10 x 5 cm)
Drewniana podstawa 35 x 18 cm
Instrukcja

6. LITERKI DO WYSZYWANIA
Duże litery z estetycznego tworzywa zaopatrzone w dziurki. Przeplatając
sznurek przez otwory dziecko utrwala sobie kształt litery i kierunek kreślenia.
Od 3 lat.
Zawartość:
26 liter z tworzywa,
6 kolorowych sznurków dł. 92 cm

7. PAN TWARZ - KOSTKA
Kostka obrazuje wszystkie wyrazy twarzy, które można ułożyć z elementów makatki "Pan
Twarz".
Kostka o boku 20 cm.
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8. PIŁECZKI EMOCJE
Kolorowe piłeczki do przeprowadzania atrakcyjnych zabaw ruchowych w
grupie, a także do obserwacji psychologicznej. Każda piłeczka wyraża inną
emocję.
Zawartość: 6 piłek do napompowania - średnica 20 cm
Zabawka dla dzieci od 3 lat.

9.

PRZEWLEKANKA ZWIERZĄTKA
Duże elementy z tworzywa zaopatrzone są w duże otwory do przewlekania
sznurówek. Kształty można wykorzystać także jako szablony konturów.
Zawartość: 8 figur z tworzywa i 10 sznurówek
Zabawka dla dzieci od 3 lat.

10.STONOGA AGATA - PUS

STONOGA AGATA to zabawa dla najmłodszych dzieci. Składa się z 18 pierścieni
wykonanych z drewna o średnicy 35 mm, w 6 kolorach, do nawlekania na
odpowiednio sztywny sznurek oraz drewniana kostka z 6 kolorami
umożliwiająca wiele gier. W zabawie ze Stonogą Agatą podstawową wartość
stanowi obserwowanie w połączeniu z manipulowaniem.
Stonoga Agata stanowi cenny materiał edukacyjny, którego zastosowanie ma
skuteczny wpływ na rozwój twórczych umiejętności dziecka, ponieważ z
poszczególnych klocków można komponować wiele kolorystycznych wzorów,
zróżnicowanych pod względem ilości klocków, długości i koloru. Zabawa ze
Stonogą Agatą daje możliwość dokonywania operacji myślowych, począwszy
od prostego postrzegania na konkretach, poprzez porównywanie, wykrywanie
różnic i podobieństw w wielkości, ilości i stosunkach przestrzennych, kończąc
na łączeniu w grupy.
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11.PUZZLE ZWIERZĘTA LEŚNE 88 elementów – 4 kpl.

Edukacyjne 88-elementowe puzzle przedstawiające: ssaki leśne, ptaki, owady
na łące i polskie płazy. Puzzle można układać na sztywnej kartonowej
podkładce (wersja łatwiejsza) z kolorowym nadrukiem obrazka puzzla 1:1 lub
na dnie zamykanego pudełka, którego rozmiary dopasowane są do wymiarów
puzzli (33 x 23 cm). Aby puzzle nie tylko bawiły, ale też uczyły, na spodniej
stronie podkładki umieszczone są informacje na temat przedstawionych na
puzzlach zwierząt. Polecamy do zabawy i edukacji!

12. GRA MEMO PTAKI i MOTYLE – 2 kpl.
Edukacyjna gra memory zawiera 54 karty przedstawiające kolorowe ryciny 26
gatunków motyli i ptaków Polski. Wszystkie rysunki są podpisane nazwą polską
oraz łacińską. Z wyjątkiem jednej, wszystkie motyle na kartach przedstawione
są na roślinach, na których najczęściej żerują, a więc na tych, na których
możemy je najczęściej spotkać. Są to też motyle, które nadal możemy często
spotkać na terenie naszego kraju.. W trakcie gry gracze mają szansę, oprócz
ćwiczenia pamięci, zapamiętać nazwy i wygląd naszych motyli, co z pewnością
uatrakcyjni obserwacje motyli w naturze. Dodatkowo, na pudełku umieszczono
krótką informację dydaktyczną nt. różnic pomiędzy motylami dziennymi i
nocnymi (ćmami).
Skład gry:
• 54 karty (27 par), każda o wymiarach 6,5 x 6,5 cm, z kolorowymi rysunkami
motyli po jednej stronie i jednakowymi, fioletowymi rewersami;
• kartonowe, sztywne, zamykane pudełko o wymiarach 22 x 16 x 5 cm
13. CIĘŻARÓWKA: SORTOWANIE I RECYKLING – KOLOROWY ZESTAW INTERAKTYWNY
Kolorowy zestaw, którego głównymi elementami są nadrukowana mata,
drewniana kolorowa ciężarówka oraz karty z fotografiami odpadów, uczy w
przyjazny sposób nauki prawidłowej segregacji odpadów – zbieranych i
przekazywanych do miejsc zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi zasadami
segregacji i odbioru odpadów.
Skład zestawu:
• kolorowa drewniana ciężarówka z 4 metalowymi oznaczonymi pojemnikami do
segregacji METALI, PAPIERU, SZKŁA I PLASTIKU; wymiary ciężarówki: 31 x 12 x 12
cm , jeżdżąca po macie-jezdni,
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• mata-jezdnia z fabrykami-przetwórniami odpadów: PAPIERU, SZKŁA, PLASTIKU i METALI, oraz oznaczonymi dwoma
PSZOK-ami (punkty selektywnej zbiórki odpadów) do zbiórki ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH oraz ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH, kolorowa, wykonana z tworzywa, zmywalna i zwijana do łatwego przechowywania,
wymiary maty-jezdni: 120 x 59 cm, po macie-jezdni jeździ ciężarówka i rozładowuje odpowiednie grupy odpadów,
• 55 kart ze zdjęciami różnych odpadów do nauki segregacji i wrzucania do odpowiednich pojemników-miejsc zbiórki;
rozdawane uczestnikom lub grupom,
• 5 kart z miejscem na rysunek i podpis do umieszczenia rycin i nazw odpadów zbieranych lokalnie
do nauki segregacji i wrzucania do odpowiednich pojemników-miejsc zbiórki; rozdawane uczestnikom lub grupom,
• 120 okrągłych naklejek w 4 kolorach (30 naklejek w każdym kolorze); kolory i
średnica naklejek: niebieski, czerwony, zielony, żółty / 2 cm do nalepiania na
odwrocie kart ze zdjęciami odpadów,
• 60 kwadratowych naklejek czarno-białych, 3 wzory (20 naklejek w każdym z 3
wzorów)
do nalepiania na odwrocie kart ze zdjęciami odpadów,
• instrukcja zawierająca m.in. Zasady prawidłowej segregacji poszczególnych grup
odpadów.

14. KLOCKI WARZYWA DO NAWLEKANIA

Kolorowe, drewniane klocki, które można nawlekać na sznureczek,
bawiąc i ucząc się jednocześnie.
Poprzez zabawę dziecko uczy się rozpoznawać kolory i warzywa.
Ponadto zabawa nimi uczy koncentracji, cierpliwości i rozwija sprawność
manualną dziecka.
Zabawka dla dzieci w wieku 3-6 lat.

15. CYMBAŁKI
Metalowe cymbałki wydają przyjemne dla ucha, delikatne dźwięki w
12 tonach. Cymbałki zadbają o edukację muzyczną od pierwszych lat
dziecka.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 2 lat.
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16. BĘBENEK

Drewniany bębenek idealnie sprawdzi się jako pierwszy instrument
dla dziecka. Pomoże odkryć świat muzyki i dźwięków. Bębenek
pomoże w rozwoju koordynacji ruchowej, uwrażliwi dziecko na
dźwięki oraz rozbudzi w nim poczucie rytmu.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 2 lat.

17. DOMINO ZWIERZĘTA
Kolorowe domino ze zwierzątkami przy którym każdy świetnie będzie
się bawić! Na kostkach domina namalowane są po jednej stronie
tradycyjne kropki, po drugiej zaś zwierzęta mieszkające na sawannie.
W zależności na którą wersję masz ochotę możesz dopasowywać do
siebie liczbę kropek lub łączyć głowę zwierzątka z tułowiem.
Gra przeznaczona dla dzieci w wieku 3-7 lat.
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