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RZECZOWNIKI – ZABAWKI 
AA019 – 10,78 zł
Zestaw służy do nauki dopasowywania obrazków do przed-
miotów oraz czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne), 
odpowiedzi na pytania: Co to? Czego nie ma?
8 elementów obrazkowych, 4 elementy opisowe, opis propono-
wanych ćwiczeń

SCHEMATY AA021 – 18,88 zł
Zestaw zawiera schematyczne czarno-białe rysunki ilustrujące 
np. oko, serce, dłoń, kredkę itd. Obrazki dużej wielkości, do 
nich dołączone są podpisy napisane dużymi, czytelnymi lite-
rami. 18 elementów obrazkowych (czarno-białe), 19 etykietek 
opisowych, opis proponowanych ćwiczeń

POSTAĆ TWARZ AA016 – 24,50 zł
Nauka układania postaci (twarzy) z elementów według 
wzoru, z pamięci oraz czytania pełnymi wyrazami (czytanie 
globalne) nazw części ciała (części twarzy), rozumienie 
pytań: Co to? Gdzie masz…? Gdzie ma…? 
2 plansze, 14 elementów obrazkowych, 10 etykietek opisowych, 
opis przykładowych ćwiczeń

POWTARZAM – ROZUMIEM – NAZYWAM 
Zestaw 1 AI028 – 70,00 zł
Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy dzieci z trud-
nościami w komunikacji językowej. Zestaw 1 zawiera rysunki rzeczy 
i czynności. Celem ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności złożenia 
2 sylab otwartych w słowo nazywające osobę, rzecz lub czynność, 
zbudowanie prostego zdania złożonego z 2 słów o równie prostej 
konstrukcji, a następnie właściwe użycie w zdaniu formy biernika.
teczka formatu A4, 64 karty, 20-stronicowa książeczka z opisem założeń 
metody i przebiegu ćwiczeń

RZECZOWNIKI LICZBA POJEDYNCZA 
I LICZBA MNOGA AA018 – 35,79 zł
Zestaw zawiera wiele rzeczowników w liczbie pojedynczej 
i mnogiej. Do każdej plakietki są etykiety z podpisami. 
Obrazki są duże (7 × 7 cm), wygodne dla małych rączek.
40 kolorowych elementów obrazkowych, 44 etykietki opisowe, 
opis przykładowych ćwiczeń

VOCABULAR – SŁOWNICTWO POD-
STAWOWE ND030 – 134,99 zł
Bogaty zbiór podstawowego słownictwa w postaci czytelnych 
obrazków. Obrazki poruszają tematy: zwierzęta, żywność 
i napoje, owoce i warzywa, w szkole, mieszkanie, odzież, 
kalendarz. 180 kolorowych kart z obrazkami – wym.11 ×11 cm

MIŚ UK011 – 16,10 zł
14 cm

PIŁKA UK012 
3,20 zł
Piłka gumowa, dostępna w wielu 
wersjach kolorystycznych. 6 cm

CZYJA GŁOWA? CZYJ OGON? 
AA028 – 35,79 zł
Zestaw zawiera obrazki całych zwierząt oraz plakietki 
z nazwami. Dodatkowo te same zwierzęta podzielone są na 
3 elementy z grubej tektury (głowa, tułów, ogon), co uczy 
rozróżniania elementów części ciała zwierząt (głowa, ogon), 
rozumienia pytań: Czyja? Czyj?
12 plansz wzorcowych zwierząt, 36 elementów obrazkowych,
38 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń
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LALA UK010 – 12,98 zł
Lalka szmaciana dostępna w wielu 
wersjach kolorystycznych. 21 cm
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AUTO HP019 – 16,10 zł
Zielony samochód firmy Hape. 
wym. opakowania: 11 × 6 × 6 cm

ROZWIJAMY MOWĘ I MYŚLENIE 
DZIECKA Zestaw 1 KM025 – 78,60 zł
Zestaw 1 zawiera 8 talii kart: zabawki, przybory szkolne, 
jedzenie, ciało, zawody, owoce, warzywa, osoby. Karty przed-
stawiają obrazki rzeczowników wraz z podpisami. W każdej 
talii znajduje się 13 par obrazków (i 1 para „Piotrusia”), 
które różnią się pomiędzy sobą co najmniej 1 szczegółem.
8 talii po 26 kart

ROZWIJAMY MOWĘ I MYŚLENIE 
DZIECKA Zestaw 2 KM026 – 78,60 zł
Zestaw 2 zawiera 8 talii kart: ubranie cz. 1, ubranie cz. 2, po-
jazdy, dodatki, zwierzęta na wsi, zwierzęta w ZOO, zwierzęta 
w lesie, zwierzęta inne. Karty przedstawiają obrazki rzeczow-
ników wraz z podpisami. W każdej talii znajduje się 13 par 
obrazków (i 1 para „Piotrusia”), które różnią się pomiędzy 
sobą co najmniej 1 szczegółem. 8 talii po 26 kart

PAKIET ZABAWEK EDUKACYJNYCH 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
ZP002 – 23,05 zł
Pomoce zostały nadrukowane na kartonach i są nacięte 
w taki sposób, aby można je było łatwo wypchnąć palcami. 
W zestawie znajdują się obrazki do składania, sylwetki zwie-
rząt i osób, laleczki do ubierania, historyjki obrazkowe, figury 
geometryczne. 16 kart pracy ze 140 kartonowymi pomocami 
dydaktycznymi, instrukcja zabawy

SŁUCHAM I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ „SYLA-
BY I RZECZOWNIKI” Zestaw 4 części 
(1–4) AA036 – 80,48 zł
Do każdej książeczki dołączona jest płyta. Nagrania na 
płytach zostały przygotowane w profesjonalnym studiu oraz 
przetworzone elektronicznie (wydłużony czas trwania spółgło-
sek). Książeczki są ilustrowane, zawierają sylaby i podpisy 
co pozwala na jednoczesne ćwiczenie uwagi, koncentracji, 
analizy i syntezy wzrokowej oraz na symultaniczno-sekwen-
cyjną naukę czytania. 4 części po 24 strony, 176 ilustracji,
4 płyty CD

ROZWIJAMY MOWĘ I MYŚLENIE 
DZIECKA Zestaw 3 KM027 – 78,60 zł
Zestaw 3 zawiera 8 talii kart: pokój cz. 1, pokój cz. 2, kuch-
nia cz. 1, kuchnia cz. 2, łazienka cz. 1, łazienka cz. 2, dom, 
przedmioty w domu. Karty przedstawiają obrazki rzeczow-
ników wraz z podpisami. W każdej talii znajduje się 13 par 
obrazków (i 1 para „Piotrusia”), które różnią się pomiędzy 
sobą co najmniej 1 szczegółem. 8 talii po 26 kart

KM018 9,99 zł

KM023 9,99 zł

KM017 9,99 złKM003 9,99 zł

KM014 9,99 zł

KM011 9,99 zł

KM004 9,99 zł

KM002 9,99 złKM006 9,99 zł

KM012 9,99 zł

KM005 9,99 zł

km013 9,99 złKM006 9,99 zł

KM024 9,99 zł

KM008 9,99 zł

KM016 9,99 zł

KM001 9,99 zł

km019 9,99 złKM022 9,99 zł

KM015 9,99 zł

KM010 9,99 zł

KM021 9,99 złKM020 9,99 zł

KM009 9,99 zł

26

26

26

CO ROBI KOT? AA004 – 17,89 zł
Plakietki z grubej tektury z wizerunkiem kota podczas czyn-
ności: bawi się, stoi, śpi itd. Służą do nauki czasowników, 
przyswajania zdań dwuwyrazowych, zwracania uwagi na dru-
gi wyraz w zdaniu przy czytaniu pełnymi wyrazami (czytanie 
globalne) oraz rozumienia pytania: Co robi…?
7 obrazków, 8 etykiet opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

CZASOWNIKI – CO ROBI? CO ROBIĄ? 
NS006 – 54,05 zł
Karty z obrazkami ilustrującymi czynności w liczbie pojedyn-
czej i mnogiej. Ilustracje wykonane są przez dzieci. 
Do każdego obrazka przynależy etykieta z podpisem czynności. 
40 kart przedstawiających czynności (20 w l. poj. i 20 w l. mn.), 
40 etykiet z napisami czynności, 5 etykiet z pytaniami
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POWTARZAM – ROZUMIEM – NAZY-
WAM. ASPEKT CZASOWNIKA 
AI002 – 37,99 zł
Materiał ćwiczeniowy zawiera 24 przykładowe tzw. pary 
aspektowe czasowników użyte w zdaniu. Obrazki są czarno-
-białe, co wspiera rozumienie i różnicowanie poszczególnych 
struktur językowych. Zestaw umożliwia rozróżnianie form 
czasowników dokonanych i niedokonanych. Pary obrazków to 
2-elementowe sekwencje, które mogą być skutecznym wspar-
ciem podczas ćwiczeń pamięci sekwencyjnej oraz myślenia 
przyczynowo-skutkowego. teczka formatu A5,
24 zafoliowane karty, 10 kart z etykietami

PRZECIWIEŃSTWA – KARTY ĆWI-
CZEŃ AA066 – 50,69 zł
Ćwiczenia, które polegają na dobieraniu wyrazów „do pary”, 
doskonalą i usprawniają rozwój myślenia i mowy. Karty 
Ćwiczeń przeznaczone są dla wszystkich osób z zaburzeniami 
komunikacji językowej. 20 plansz tekturowych formatu A4 
z rysunkami i okienkami na etykietki, 80 etykietek z odpowie-
dziami do układania na planszach

CO ROBI PIES? AA005 – 17,89 zł
Plakietki z grubej tektury z wizerunkiem psa podczas czyn-
ności: bawi się, śpi, pije itp. Służą do nauki czasowników, 
przyswajania zdań dwuwyrazowych, zwracania uwagi na dru-
gi wyraz w zdaniu przy czytaniu pełnymi wyrazami (czytanie 
globalne) oraz rozumienia pytania: Co robi…?
7 obrazków, 8 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

CZASOWNIKI, LICZBA POJEDYNCZA 
AA007 – 33,80 zł
Żywe, wyraźne kolory elementów. Do plakietek można dobierać 
napisy, które stanowią element zestawu. Zestaw służy do nauki 
rozumienia czasowników, odpowiadania przez dziecko na pytanie: 
Co robi...? 18 elementów obrazkowych, 19 etykietek opisowych, opis 
przykładowych ćwiczeń

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ. CZASOWNIKI cz. 1 
AS004 – 34,65 zł
Zestaw czasowników do nauki języka (24 rysunki), składający 
się z obrazków i etykietek. 24 obrazki, 24 podpisy z nazwami 
czynności – wym. 14,7 × 10,4 cm

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ. CZASOWNIKI cz. 2 
AS005 – 34,65 zł
Zestaw czasowników do nauki języka (22 rysunki), składający 
się z obrazków i etykietek. 22 obrazki, 22 podpisy z nazwami 
czynności – wym. 14,7 × 10,4 cm

SŁUCHAM I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ – 
Zestaw „SYLABY I CZASOWNIKI” 
AA037 – 40,24 zł
Zestaw „Sylaby i czasowniki” składa się z 2 części: liczby 
pojedynczej i liczby mnogiej. Do każdej książeczki dołączona 
jest płyta nagrana przez lektora. Sylaby napisane są wielkimi 
literami, zgodnie z zasadą symultaniczno-sekwencyjnej nauki 
czytania. Proste rysunki ilustrujące czynności są łatwe w od-
biorze dla dziecka. 2 części po 24 strony, 88 ilustracji, 2 płyty CD
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CZASOWNIKI, LICZBA MNOGA 
AA008 – 33,80 zł
Zestaw ten służy do nauki dopasowywania małych elementów do 
całości, łączenia czasownika i rzeczownika w odpowiedniej for-
mie do obrazka, odpowiedzi na pytania: Czym…? Co robi…? 
przez dopasowanie etykietek lub wypowiedź oraz czytanie pełny-
mi wyrazami zdań dwuwyrazowych (czytanie globalne).  
6 plansz, 6 elementów obrazkowych, 14 etykietek opisowych, opis 
przykładowych ćwiczeń
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CO MA? JAKI MA KOLOR? 
AA027 – 24,50 zł
Zestaw składa się z 2 oddzielnych zestawów ćwiczeniowych 
(Co ma? i Jaki ma kolor?). Zestawy te służą do nauki 
dopasowywania elementów w postaci schematu do obrazka, 
odpowiedzi obrazkiem lub etykietką na pytania np.: 
Co ma słoń? Kto ma trąbę? (Jaki ma kolor?) i nauki układa-
nia zdań. 2 plansze (szablon), 30 elementów obrazkowych, 28 
etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

KOLORY AA013 – 27,82 zł
Zestaw służy do kształtowania pojęcia koloru, segregowania 
według kolorów, czytania pełnymi wyrazami (czytanie glo-
balne) oraz umiejętności odpowiedzi obrazkami na pytania: 
Jaki ma kolor? Jakiego jest koloru? 36 elementów obrazko-
wych, 6 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

MAŁA WIELKA MYSZKA 
PG013 – 23,47 zł
Gra ta w prosty, lecz skuteczny sposób uczy rozróżniania 
przymiotników i odnajdywania przeciwieństw. Bohaterką jest 
Mała, lecz tak naprawdę Wielka Myszka, która potrafi spra-
wić, by dziecko nauczyło się rozróżniać terminy przeciwstaw-
ne (przeciwieństwa), np.: duży – mały, wesoły – smutny itd. 
54 kartoniki, instrukcja w języku polskim

GRAM W KOLORY PD021 – 27,80 zł
„Gram w kolory” to gra edukacyjna dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, która wprowadza je w fascynujący świat 
kolorów. Dzięki grze dziecko w zabawny i przystępny sposób 
poznaje i uczy się rozróżniać wszystkie kolory, a także ćwiczy 
swój refleks. Wszystko w postaci 4 ekscytujących gier, dzięki 
którym maluch rozwija nie tylko swoją bystrość, lecz także 
pamięć. 4 sztywne, dwustronne plansze, koło kolorów z wirują-
cą wskazówką, 48 kolorowych kafelków

ANTONIMY cz. 1 AI102 – 27,93 zł
„Antonimy – część 1” to materiał dydaktyczny, który poma-
ga w rozwijaniu następujących umiejętności: posługiwanie 
się antonimami; różnicowanie oraz właściwe stosowanie 
zaimków wskazujących: ten, ta, to; formułowanie zdań po-
prawnych gramatycznie – o zachowanej prawidłowej fleksji; 
inicjowanie wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, 
będących etapem wstępnym do opanowania umiejętności 
samodzielnego opowiadania; stosowanie gestów preinformu-
jących i dzielenie pola uwagi podczas wypowiadania się na 
temat ilustracji (w przypadku dzieci autystycznych).
68 stron formatu A4

ANTONIMY cz. 2 AI103 – 27,93 zł
„Antonimy – część 2” to materiał dydaktyczny stworzony 
z myślą o osobach potrafiących czytać (i pisać), który poma-
ga w rozwijaniu następujących umiejętności: posługiwanie 
się antonimami; różnicowanie oraz właściwe stosowanie 
zaimków wskazujących: ten, ta, to; formułowanie zdań po-
prawnych gramatycznie – o zachowanej prawidłowej fleksji; 
stosowanie wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, 
będących etapem wstępnym do opanowania umiejętności 
samodzielnego opowiadania. 50 stron formatu A4

PRZECIWIEŃSTWA PT011 – 17,64 zł
„Przeciwieństwa” to gra, w której dziecko ma za zadanie 
dopasować pary przeciwieństw. Gra pomaga w porządkowa-
niu wiedzy o otaczającym dziecko świecie. Produkt dostarcza 
wiele pomysłów na zabawę – dziecko ma możliwość zabawy 
w pojedynkę, jak również w grupie rówieśników. Do gry 
dołączone są scenariusze i propozycje do wykorzystania przez 
rodziców. 22 pary dużych okrągłych klocków, instrukcja z wielo-
ma propozycjami zabaw

PRZECIWIEŃSTWA – CO Z CZYM? 
PD009 – 26,19 zł
Co kojarzy się z dobrem? Anioł! W takim razie zły będzie…? 
Na to pytanie odpowie gra „Przeciwieństwa”. Zestaw 
używany w większych grupach może służyć jako układanka, 
na podstawie której nauczyciel w przedszkolu scharakteryzuje 
i utrwali cechy przeciwne przedmiotów i zjawisk. Oprócz 
walorów poznawczych gra „Przeciwieństwa” rozwija pamięć, 
uczy koncentracji i uprzyjemnia wolne chwile w gronie 
rodzinnym. Przy każdym obrazku jest podpis. 48 plakietek – 
wym. 7,4 × 7,4 cm
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SŁUCHAM I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ. 
PRZYIMKI AA041 – 24,85 zł
Zwolnienie tempa mowy na nagraniach umożliwia for-
mowanie się prawidłowych wzorców słuchowych, a potem 
samodzielne tworzenie wypowiedzi. Książeczka wprowadza 
przyimki proste: na, w, pod, nad, przy, przed, za, obok, 
między – z różnymi rzeczownikami. Dziecko uczy się nie 
tylko zastosowania przyimków, lecz także przyswaja sobie 
odmianę wyrazów, czyli uczy się końcówek. 32-stronicowa 
książeczka z 60 ilustracjami, płyta CD

PRZYIMEK „NA”. PROGRAMOWANIE 
JĘZYKA AC049 – 33,76 zł
Zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wy-
rażeniami przyimkowymi. Proponowany materiał umożliwia 
właściwe opanowanie systemu językowego. Dziecko uczy się 
zastosowania przyimków i odmiany rzeczowników. Dzięki 
ćwiczeniom z tym materiałem dziecko przygotowuje się do 
rozumienia czytanych tekstów. Przyimek „na” w sytuacjach 
przedstawionych na obrazkach łączy się z rzeczownikiem 
w miejscowniku. 40 kartoników – wym. 10 × 15 cm, 
42 etykietki ze zdaniami oraz 8 etykietek z wyrażeniami 
przyimkowymi

DUŻO – MAŁO AA032 – 11,93 zł
Zestaw ten wprowadza pojęcia, np.: dużo – mało, mniej – 
więcej, przy pomocy różnych zbiorów, określanie ilości, przygo-
towanie do określeń: mniej niż…, więcej niż…, rozumienie 
pytania: Czego jest więcej (mniej)? 12 elementów obrazkowych, 
4 etykietki opisowe, opis przykładowych ćwiczeń

PRZYIMKI AA017 – 31,58 zł
Zestaw zawiera 4 duże plakietki, na każdej z nich są 3 puste 
miejsca do wstawienia małych plakietek. Uczy rozumienia 
i używania wyrażeń przyimkowych: na, pod, obok. Pośrednio 
ćwiczy analizę i syntezę wzrokową (dopasowanie małej 
plakietki). W zestawie instrukcja, jak wykorzystać pomoc, 
napisy (wyrażenia przyimkowe na zielono). 4 plansze,
12 elementów obrazkowych, 16 etykietek opisowych, opis 
przykładowych ćwiczeń

NAKLEJKI WIELOKROTNEGO UŻYT-
KU – ZABAWA W DOM 
NE022 – 25,22 zł
Naklejki wielokrotnego użytku wraz z planszami pozwolą 
na wiele godzin ciekawej zabawy w tworzenie i odkrywanie 
nowych rozwiązań. Naklejki można przyklejać i odklejać, 
zmieniając koncepcję i tworząc dekoracje w pokojach od 
nowa, a przy okazji ćwiczyć rozumienie poleceń i przyimki. 
W zestawie znajduje się: kuchnia, salon, łazienka, sypialnia, 
podwórko. 5 plansz, 175 naklejek z elementami wyposażenia, 
ludźmi i zwierzętami, wym. 35,5 × 28 cm

PRZYIMKI – KARTY PRACY 
AA065 – 59,64 zł
Zestaw „Przyimki” z serii Karty Ćwiczeń przeznaczony jest 
dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji językowej. 
Dziecko uczy się zastosowania przyimków i przyswaja sobie 
odmianę wyrazów, czyli uczy się końcówek. Pomoc została 
tak przygotowana, że zastosowano elementy (obrazki) 
„ruchome”, które wymagają od dziecka umiejscowienia 
przedmiotu (obrazka) na karcie. 20 kart tekturowych formatu 
A4 z rysunkami, 44 plakietki (obrazki), 60 etykietek

PRZYIMKI – KSIĄŻECZKA 
ZK001 – 9,82 zł
Książeczka z kolorowymi obrazkami i podpisami. Bohaterką 
jest świnka Lucynka, z którą dzieci uczą się przyimków.
twarda tektura, 14 stron

TĘCZA – GRA EDUKACYJNA 
PG019 – 37,15 zł
Gracze układają kółeczka z ilustracjami na tęczowej planszy 
obrazkami do dołu. Kto zapamięta, gdzie leży żółta kaczka, 
a gdzie zielone wiaderko? Układanka uczy rozpoznawać 
i nazywać kolory. Gra pomaga ćwiczyć pamięć. Trudniejsza 
wersja gry to doskonały trening koncentracji. tęczowa 
plansza do gry, 36 kółeczek z obrazkami, kostka z kolorowymi 
ściankami, instrukcja
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RELACJE CZASOWE I PRZESTRZEN-
NE. STYMULACJA I TERAPIA 
AI037 – 59,99 zł
„Relacje czasowe i przestrzenne” to zestaw ćwiczeń ułatwia-
jących dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi 
oraz przygotowujących do pełnego rozumienia czytanych tek-
stów. Proponowany materiał umożliwia właściwe opanowanie 
systemu językowego. teczka formatu A4, 68 kart, instrukcja

BAWI SIĘ, CZYM? AA001 – 35,79 zł
8 dużych plakietek (15 x 15 cm) z grubej, trwałej tektury. 
Proste rysunki na białym tle. W plakietkach jest miejsce na do-
pasowania prawidłowej małej plakietki. Zestaw zawiera napisy 
z pytaniem zapisanym czerwonym kolorem BAWI SIĘ CZYM? 
i odpowiedzią na pytanie, np.: SAMOLOTEM oraz plakietki 
z pytaniami zapisane czerwonym kolorem. 
8 plansz, 8 elementów obrazkowych, 10 etykietek opisowych, 
opis przykładowych ćwiczeń

CO MYJE? AA002 – 21,87 zł
10 plakietek z wizerunkiem wesołej dziewczynki, która wy-
konuje czynność mycia, np.: jabłek, włosów, rąk, zębów itd. 
Zestaw służy do programowania języka (ćwiczeń biernika), 
nauki zdań dwuwyrazowych oraz nauki rozumienia i zadawa-
nia pytań. Całość wykonana z grubej, trwałej tektury.
10 elementów obrazkowych, 21 etykietek opisowych, opis 
przykładowych ćwiczeń

CO ROBI? CZYM? AA006 – 34,30 zł
Zestaw zawiera etykiety z nazwami czynności w odpowiedniej 
odmianie. Zestaw ten służy do dopasowywania czasownika 
i rzeczownika w odpowiedniej formie do obrazka, odpowiedzi 
na pytania: Czym…? Co robi…? przez podanie etykietek 
lub wypowiedź oraz czytanie pełnymi wyrazami zdań dwuwy-
razowych (czytanie globalne). 6 plansz, 6 elementów obrazko-
wych, 14 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

DO KOGO? AA010 – 21,87 zł
Zestaw podobny do zestawu „Od kogo?”. Pomoc składa się 
z dużej liczby plakietek (l. poj. i l. mn.), np.: do psa, do psów. 
Każda plakietka przedstawia dziewczynkę idącą do różnych 
osób lub zwierząt. Pomocne w rozumieniu pytania „Do kogo?” 
w ćwiczeniach programowania języka. 16 elementów obrazko-
wych, 17 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

CO JE? CO PIJE? AA003 – 25,85 zł
W zestawie duży obrazek z pustym miejscem na dołożenie 
mniejszych plakietek, małe plakietki z obrazkiem pożywienia 
i napoi oraz podpisy z rzeczownikami w odpowiedniej 
odmianie. Zestaw ten służy do nauki umiejętności rozumienia 
poleceń, do nauki czytania pełnymi wyrazami (czytanie 
globalne), do ćwiczeń wypowiadania zdań dwuwyrazowych 
oraz rozumienia pytań: Co je? Co pije? 1 plansza, 11 elemen-
tów obrazkowych, 13 etykietek opisowych, opis przykładowych 
ćwiczeń

DOKĄD? GDZIE? SKĄD? 
AA009 – 32,80 zł
Zestaw zawiera plakietki z wizerunkiem chłopca lub dziew-
czynki idących, wracających i stojących w różnych miejscach 
(np.: park, las, łazienka itd.). Służy do nauki rozumienia 
pytań: Dokąd? Gdzie? Skąd? oraz do nauki użycia przyimka 
i odpowiedniej końcówki rzeczownika. 24 elementów obrazko-
wych, 27 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

FLEKSJA – NAPOJE, POKARMY, 
PRZEDMIOTY AC002 – 37,79 zł
„Fleksja – pokarmy, napoje, przedmioty” to pomoc 
przeznaczona do badania poziomu opanowania prawidłowej 
odmiany rzeczowników przez przypadki i ćwiczeń utrwala-
jących użycie form fleksyjnych. Odmiana 8 rzeczowników 
w następujących przypadkach: mianownik, dopełniacz, 
biernik, narzędnik, miejscownik, a także w przypadku 2 rze-
czowników (lalka i miś) również w celowniku. 36 obrazków 
podzielonych na 8 serii, 36 plakietek z podpisami
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FLEKSJA – POSTACIE 
AC001 – 37,79 zł
„Fleksja – postacie” to pomoc przeznaczona do badania po-
ziomu opanowania prawidłowej odmiany rzeczowników przez 
przypadki i ćwiczeń utrwalających użycie form fleksyjnych. 
Odmiana 8 rzeczowników w następujących przypadkach: 
mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miej-
scownik. Dobór obrazków ma umożliwić ćwiczenie rodzaju 
męskiego i żeńskiego. 40 obrazków podzielonych na 8 serii,
40 plakietek z podpisami

GDZIE? DO CZEGO? POJEMNIKI 
AA011 – 22,70 zł
Zestaw służy do nauki przyimków (do, w) w odniesieniu do 
pojemników (butelka, miska, koszyk itp.). Pomoc zawiera 
dużą liczbę plakietek i odpowiadającą jej liczbę etykietek. 
Uczy dziecko rozumienia pytań: Gdzie? (Dokąd?) Do czego?, 
a także odpowiedzi na nie i samodzielnego zadawania pytań.
16 elementów obrazkowych, 19 etykietek opisowych, opis 
przykładowych ćwiczeń

OD KOGO? AA015 – 21,87 zł
Zestaw zawiera dużą liczbę plakietek oraz etykietek z na-
pisami (w l. poj. i l. mn.). Za pomocą tego zestawu można 
nauczyć dziecko stosowania odpowiedniej formy rzeczownika 
i użycia przyimka (od) w odpowiedzi na pytanie: Od kogo? 
16 elementów obrazkowych, 17 etykietek opisowych, opis 
przykładowych ćwiczeń

POWTARZAM – ROZUMIEM – NAZYWAM 
Zestaw 2 AI030 – 70,00 zł
Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy dzieci 
z trudnościami w komunikacji językowej. Jego zaletą jest 
prostota budowy dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet 
z dużymi problemami w uczeniu się tej umiejętności. Zestaw 2 
zawiera rysunki, w których opisie dziecko używa wyrażeń i zdań 
z dopełniaczem, narzędnikiem, miejscownikiem i celownikiem. 
teczka formatu A4, 43 karty, 20-stronicowa książeczka z opisem 
założeń metody i przebiegu ćwiczeń

PYTAM I ODPOWIADAM – KARTY 
ĆWICZEŃ AA067 – 47,71 zł
Zestaw „Pytam i odpowiadam” z serii Karty Ćwiczeń jest 
niezwykle pomocny w nauce zadawania pytań. Pytania do 
obrazków są na różnych poziomach trudności. 20 plansz 
tekturowych formatu A4, 80 etykietek z odpowiedziami, opis 
przykładowych ćwiczeń

KOMU DAJE? CZYM JEDZIE? 
AA014 – 18,88 zł 
Zestaw zawiera 5 dużych, ładnie zilustrowanych obrazków 
do ćwiczenia rozumienia pytania: Czym jedzie?, standardowo 
dołączone podpisy. Część 2 zestawu to plakietki przedstawia-
jące dziewczynkę w kolorowym stroju dającą jabłko różnym 
osobom. 10 elementów obrazkowych, 12 etykietek opisowych, 
opis przykładowych ćwiczeń

JEŻDZĄ, LATAJĄ, PŁYWAJĄ 
SU001 – 35,10 zł
Zadania służą kształtowaniu kompetencji językowej w zakre-
sie rozumienia i nadawania mowy oraz budowania struktur 
zdaniowych. Ćwiczenia mogą być realizowane podczas terapii 
logopedycznej, psychologicznej, a także na zajęciach pedago-
gicznych oraz na lekcjach języka angielskiego. Na planszach 
umieszczone są pojazdy, z wolnym miejscem do wyboru: 
lalki, pajaca lub misia. 4 duże plansze, kartoniki ze zdaniami 
do pocięcia, 28 małych kartoników z wizerunkami postaci

GDZIE MIESZKA? CO LUBI? 
AA029 – 23,86 zł
Duży zestaw zawierający w sobie 2 mniejsze zestawy ćwicze-
niowe (Gdzie mieszka? Co lubi?). Pozycja „Gdzie mieszka?” 
składa się z następujących elementów: obrazki zwierząt i ich 
domów oraz etykiety. Natomiast zestaw „Co lubi?” zawiera 
obrazki zwierząt i zwierzęcych smakołyków, szablon i etykie-
ty. 2 plansze (szablon), 24 elementy obrazkowe, 28 etykietek 
opisowych, opis przykładowych ćwiczeń
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POWTARZAM – ROZUMIEM – NAZY-
WAM. PRZEDROSTKI AI009 – 37,99 zł
Zestaw obrazkowo-wyrazowy do ćwiczeń rozumienia i uży-
wania czasowników z przedrostkami. Czarno-białe rysunki 
doskonale sprawdzą się podczas dodatkowych ćwiczeń i zabaw 
rozwijających funkcje spostrzegania wzrokowego i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Z kolei etykietki z prostymi zdaniami 
wspomogą naukę czytania. teczka formatu A5, 21 zafoliowa-
nych kart, 8 kart z etykietami

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ. BIERNIK 1 
AS006 – 34,65 zł
Zestaw kartoników z etykietami służący do nauki odmiany 
rzeczowników. Na kartonikach znajdują się pytania: Co ma? 
Kogo ma? Co daje?, na które dziecko odpowiada, patrząc 
na obrazek, a następnie dopasowuje etykietę. 22 kartoniki 
z obrazkami, etykiety z podpisami, instrukcja obsługi

POWTARZAM – ROZUMIEM – NAZY-
WAM Zestaw 3 AI031 – 70,00 zł
Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy 
dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. Zestaw 3 
zawiera rysunki, w których opisie dziecko używa konstrukcji 
z przymiotnikiem, liczebnikiem i przysłówkiem oraz kształtuje 
umiejętność budowania zdań złożonych współrzędnie. teczka 
formatu A4, 56 kart, 20-stronicowa książeczka z opisem założeń 
metody i przebiegu ćwiczeń

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ. BIERNIK 2 
AS007 – 34,65 zł
Zestaw kartoników z etykietami służący do nauki odmiany 
rzeczowników. Na kartonikach znajdują się pytania: Co je? 
Co pije?, na które dziecko odpowiada, patrząc na obrazek, 
a następnie dopasowuje etykietę. 22 kartoniki z obrazkami, 
etykiety z podpisami, instrukcja obsługi

ROZUMIENIE PYTAŃ – ĆWICZENIA 
KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 
AI104 – 27,93 zł
Prezentowane materiały pomagają w ćwiczeniach ukie-
runkowanych na rozwijanie następujących umiejętności: 
formułowanie zdań poprawnych gramatycznie, inicjowanie 
wypowiedzi na temat oglądanych obrazków; różnicowanie 
oraz właściwe stosowanie zaimków osobowych: on, ona 
i wskazujących: ten, ta; rozumienie pytań; pojmowanie 
i samodzielne prawidłowe stosowanie partykuł: tak, nie. 
44 karty pracy z prostymi ilustracjami, etykiety do pocięcia

SŁUCHAM I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ. 
ODMIANA RZECZOWNIKA (FLEKSJA)
AA044 – 44,81 zł
Zestaw „Odmiana rzeczownika (Fleksja)” zawiera 2 płyty: „Odmiana 
rzeczownika cz. 1 – liczba pojedyncza”, „Odmiana rzeczownika cz. 2 – 
liczba mnoga”. Do płyt dołączono ilustrowane książeczki. Pozwoli to na 
jednoczesne ćwiczenie uwagi, koncentracji, analizy i syntezy wzrokowej 
oraz na wczesną symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania. 
2 książeczki po 40 stron, 144 ilustracje, 2 płyty CD

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ Zeszyt 2 
AS001 – 70,56 zł
Biernik rzeczownika (Co ma? Co je? Co zakłada? itp.), proste 
zdania z wykorzystaniem poznanych form.
52 karty formatu A4, etykiety z podpisami

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ Zeszyt 3 
AS002 – 55,44 zł 
Formy z Gdzie? i Do kogo?, zdania z wykorzystaniem pozna-
nych form. 38 kart formatu A4, etykiety z podpisami

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ Zeszyt 1 
AS010 – 75,61 zł
Rzeczowniki, czasowniki, dopełniacz rzeczownika, proste 
zdania z poznanych wyrazów. 77 kart formatu A4, etykiety 
z podpisami



-12

PRO
G

R
A

M
O

W
A

N
IE JĘZ

Y
K

A
 

CZYTAM I ZADAJĘ PYTANIA 
AI099 – 34,91 zł
„Czytam i zadaję pytania” to znakomita pomoc w doskonale-
niu czytania oraz rozumienia tekstu. Zeszyt zawiera ćwiczenia 
czytania ze zrozumieniem na poziomie podstawowym. 
Ćwiczenia zintegrowane są z serią Moje Sylabki. W zeszycie 
zawarto również praktyczne wskazówki, jak ćwiczyć zada-
wanie pytań w rzeczywistych, codziennych sytuacjach lub 
podczas zabawy. 93 strony formatu A4

GDZIE JEST MONTY? PRZYIMKI  
NS015 – 84,49 zł
Korzystając z tego zestawu, można dowolne układać przedmioty 
i rozmawiać o tym z dzieckiem bądź poprosić dziecko o ułożenie 
według wzoru na plakietce. drewniany dywan – wym. 20 × 16 cm, 
drewniane łóżko, drewniana figurka kota, pluszowa kołdra i poduszka, 
34 drewniane plakietki ze zdjęciami – wym. 5,5 × 5,5 cm, drewniana 
kostka

Z KIM? AA026 – 21,87 zł
Zestaw zawiera dużą liczbę plakietek (w l. poj. i l. mn.), 
np.: z psem, z psami, oraz etykietek z napisami. Służy 
on do nauki stosowania odpowiedniej formy rzeczownika 
i zastosowania przyimka (z) w odpowiedzi na pytanie: Z kim? 
16 elementów obrazkowych – wym. 7 × 7 cm, 17 etykietek 
opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

ODMIANA PRZYMIOTNIKÓW 
AC052 – 31,91 zł
Zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej odmiany 
przymiotników przez rodzaje: męski, żeński i nijaki. Pomoc 
ta została skonstruowana tak, by możliwe było zapoznanie 
dzieci ze znaczeniem przymiotników w opozycjach. Materiał 
został dobrany zgodnie z etapami programowania języka. 
Komplet może być wykorzystywany do pracy w gabinecie te-
rapeutycznym oraz w domu. 42 kolorowe obrazki z pytaniami, 
plakietki z podpisami

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ Zeszyt 4 
AS003 – 70,56 zł
Formy z Czym się bawi? Czym jedzie? Czym je? Czym pisze?, 
zdania z wykorzystaniem poznanych form.
52 karty formatu A4, etykiety z podpisami

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ Zeszyt 5 
AS009 – 75,61 zł
Formy z Z kim się bawi? Z czym jest zupa? Gdzie jest babcia? 
W czym jest herbata?, zdania z wykorzystaniem poznanych 
form. 97 kart formatu A4, etykiety z podpisami

ZWIERZĘTA DOMOWE Z AKCESORIAMI 
HAPE HP004 – 58,39 zł
„Zwierzęta domowe” to 3 zwierzątka, ze swoimi domkami, 
miseczkami i ulubionym jedzeniem. Wspaniała pomoc do zabawy 
kierowanej, nauki czasowników, ćwiczenia rozumienia poleceń, 
sekwencji słuchowych przyimków czy fleksji. 12 elementów,
wym. opakowania: 20 × 10 × 13 cm
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GDZIE JEST „A”? AC031 – 35,76 zł
Początek nauki czytania powinien być dla dziecka zabawą, 
która dostarcza nie tylko przyjemności płynącej z działania, 
lecz także radości wynikającej z rozwiązywania nowych, 
trudnych zadań. Prawidłowe dobranie samogłosek, podanie 
ich po odczytaniu przez dorosłego czy wreszcie samodzielne 
ich odczytanie budują w dziecku poczucie własnej wartości, 
wiarę w swoje możliwości i oswajają z językiem pisanym.

SŁUCHAM I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ. 
SAMOGŁOSKI I WYKRZYKNIENIA 
AA057 – 19,88 zł
Prawidłowa artykulacja samogłosek ma zasadnicze znaczenie 
dla wyrazistości wymowy, a tym samym do bycia rozumia-
nym. Praca z książeczką poprawia koncentrację i uwagę 
dziecka oraz stanowi pierwszy etap w nauce czytania metodą 
symultaniczno-sekwencyjną. 24 strony z ilustracjami, płyta CD

PRZEDSZKOLAK KOCHA CZYTAĆ. 
ELEMENTARZ AE015 – 19,65 zł
Elementarz umożliwia swobodne realizowanie różnych form 
i technik pracy. Elementarz jest uzupełniony zeszytami ćwi-
czeń. Najpierw dzieci uczą się równolegle czytać samogłoski 
i wyrazy globalnie. Taka strategia umożliwia im szybkie 
odniesienie sukcesu w nauce czytania, a także uświadamia, 
że czytanie jest łatwe i przyjemne.

PRZEDSZKOLAK KOCHA CZYTAĆ. 
CZYTANIE SYMULTANICZNE 
AE014 – 19,65 zł
Zeszyt ćwiczeń umożliwiający utrwalenie czytania samogło-
sek i rzeczowników, a także czasowników wprowadzonych 
w zestawie „Przedszkolak kocha czytać. Elementarz”. Prawo-
półkulowy, symultaniczny sposób przetwarzania informacji 
oznacza w praktyce odczytywanie samogłosek i rzeczowników 
konkretnych w mianowniku. Ten sposób czytania polega na 
całościowym (globalnym) ujmowaniu obrazu graficznego.

MYŚLĘ, CZYTAM, RYSUJĘ Zeszyt 1 
(TRZYLATEK) AA079 – 26,96 zł
Rozwojowy Profil Terapii to seria, która powstała na bazie 
wieloletnich doświadczeń terapeutów w pracy z dziećmi z róż-
nymi zaburzeniami oraz wiedzy na temat rozwoju dziecka 
zdrowego. Ćwiczenia są tak skonstruowane, by dziecko mo-
gło opanować umiejętności na kolejnych poziomach. Dorosły 
wybiera poziom podstawowy, od którego rozpocznie pracę 
z dzieckiem. 138 czarno-białych stron formatu A4, z perforacją 
(do wyrywania)

SAMOGŁOSKI AA020 – 25,85 zł
Komplet samogłosek (ustnych i nosowych) w różnych kolorach 
i wielkościach. Czerwone – największe, zielone – średniej 
wielkości i niebieskie – najmniejsze. Do wykorzystania pod-
czas pierwszego etapu nauki czytania i terapii (powtarzanie, 
rozumienie, nazywanie). Przydatne do ćwiczeń kategoryzacji 
(różna wielkość i kształt), do identyfikacji ćwiczeń sekwencji 
słuchowych. 27 elementów obrazkowych, opis przykładowych 
ćwiczeń

KOCHAM CZYTAĆ Zeszyt 1 – SAMO-
GŁOSKI AE022 – 9,90 zł
Wprowadza samogłoski prymarne – „a”, „u”, „i” według 
sposobu, który powtarza się przy każdym nowym materiale. 
Samogłoski przyporządkowane są do różnych sytuacji 
z życia malucha, tak aby mogły służyć komunikacji. Dzięki 
umiejętności odczytywania i wypowiadania samogłosek 
dziecko może samodzielnie czytać specjalnie skonstruowane 
książeczki.

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA 
NAUKA CZYTANIA. SAMOGŁOSKI 
AC032 – 41,76 zł
Usta postaci na obrazkach ułożone są tak, jakby osoby te 
wypowiadały odpowiednie samogłoski. Dzięki temu identyfi-
kacja dźwięku staje się łatwiejsza, a dziecko uczy się odczy-
tywania układu artykulacyjnego i kojarzenia go z właściwą 
głoską. 30 ilustracji, kartoniki z pojedynczymi samogłoskami, 
podpisy zawierające po 2 i 3 znaki
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WAGONIKI Z SAMOGŁOSKAMI – 11,85 zł
Wagoniki z samogłoskami. Można z nimi ćwiczyć zarówno rozpozna-
wanie samogłosek, jak i sekwencje słuchowe, prosząc dziecko,
by zapamiętało sekwencje samogłosek i ułożyło wagoniki w odpo-
wiedniej kolejności. Kolory samogłosek wysyłamy losowo.
wagonik – wym. ok. 7,5 × 6,5 × 3,5 cm, drewno lakierowane 

NE001 NE005

NE003

NE004

NE006 NE007NE002

MOJE PIERWSZE SŁOWA Zestaw 1 
AI014 – 44,99 zł
Część 1 zawiera obrazki ilustrujące pierwsze wypowiadane 
samogłoski oraz wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Elementami 
są duże, kartonowe obrazki oraz etykietki z napisami. Każdy 
obrazek jest dwustronny: obrazek – podpis. teczka formatu A5, 
13 kart, 16-stronicowa książeczka z opisem metody i poleceniami 
do ćwiczeń

MOJE PIERWSZE SŁOWA Zestaw 2 
AI015 – 44,99 zł
Część 2 zawiera ilustracje przedmiotów z bliskiego otoczenia 
dziecka, np. zabawki: miś, lala, auto; zwierzęta: żaba, foka 
i inne. Elementami są duże, kartonowe obrazki oraz etykietki 
z napisami. Obrazki są dwustronne – z jednej strony znajduje 
się ilustracja otoczona konturem, z drugiej znajduje się pod-
pis, np. kura – KO KO, kotek – MIAU. teczka formatu A5,
13 kart, 16-stronicowa książeczka z opisem metody i polece-
niami do ćwiczeń

RZECZOWNIKI – ZABAWKI 
AA019 – 10,78 zł
Zestaw służy do nauki dopasowywania obrazków do przed-
miotów oraz czytania pełnymi wyrazami (czytanie globalne), 
odpowiedzi na pytania: Co to? Czego nie ma?
8 elementów obrazkowych, 4 elementy opisowe, opis propono-
wanych ćwiczeń

CZASOWNIKI, LICZBA POJEDYNCZA 
AA007 – 33,80 zł
Żywe, wyraźne kolory elementów. Do plakietek można dobie-
rać napisy, które stanowią element zestawu. Zestaw służy do 
nauki rozumienia czasowników, odpowiadania przez dziecko 
na pytanie: Co robi? 18 elementów obrazkowych, 19 etykietek 
opisowych, opis przykładowych ćwiczeń
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CZYTANIE SYMULTANICZNE –  
WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 
AC054 – 120 zł
Seria kolorowych plansz z wyjmowanymi elementami 
zwierząt bądź pojazdów, pod którymi kryją się odpowiednie 
dla nich wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Ponieważ wyrażenia 
dźwiękonaśladowcze przetwarzane są w strukturach prawej 
półkuli mózgu, nawet małe dzieci szybko osiągają sukces, 
który jest ważnym elementem kształtowania obrazu samego 
siebie. W skład zestawu wchodzą*:

KOCHAM CZYTAĆ – WYRAŻENIA 
DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 
AE023 – 9,90 zł
Ten zeszyt pozwoli dzieciom zrozumieć, że słyszane dźwięki 
można zapisywać. Książeczka z kolorowymi ilustracjami. Dzieciom 
łatwiej jest zapamiętać zapis, kiedy kojarzą go z konkretną 
sytuacją. 

MYŚLĘ, CZYTAM, RYSUJĘ Zeszyt 2 
(CZTEROLATEK) AA080 – 26,96 zł
Część 2 zestawu z serii Rozwojowy Model Terapii. Ćwiczenia 
są tak skonstruowane, by dziecko mogło opanować umie-
jętności na kolejnych poziomach. Dorosły wybiera poziom 
podstawowy, od którego rozpocznie pracę z dzieckiem.
128 czarno-białych stron formatu A4 z perforacją (do wyry-
wania)

BAW SIĘ Z NAMI SYLABAMI 
AE055 – 23,60 zł
Książka w przystępny sposób przedstawia ćwiczenia z zakresu 
szeroko pojętej profilaktyki logopedycznej. Materiał w niej za-
warty pozwala wpływać na rozwój kompetencji językowej dzieci 
w wieku przedszkolnym – zasób słownika czynnego i biernego, 
logiczną i spójną formę wypowiadania się zgodnie z podsta-
wowymi normami składniowymi i fleksyjnymi oraz wyraźną, 
czystą artykulację. W skład publikacji, oprócz książki, wchodzi 
także 38 kartonowych plansz z fotografiami i rysunkami – do 
wykorzystania w zaproponowanych przez autorkę ćwiczeniach. 
56 (+ 38 kartonowych plansz) – wym. 145 × 210 mm

SŁUCHAM I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ – WY-
RAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 
AA064 – 19,88 zł
Książka wraz z płytą, na której wyrażenia zapisane są w pro-
fesjonalnym studiu. Nie są to dźwięki natury, lecz wyrażenia 
wypowiadane przez lektora, dzięki czemu dziecko szybciej 
uruchamia naśladowanie usłyszanych wyrażeń. Praca z ksią-
żeczką poprawia koncentrację i uwagę dziecka. 
24 strony z ilustracjami, płyta CD

WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 1 
AC034 – 28,83 zł

WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 5 
AC038 – 28,83 zł

WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 2 
AC035 – 28,83 zł

WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 3 
AC036 – 28,83 zł

WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 4 
AC037 – 28,83 zł

*W sprzedaży także pojedyncze części z tej serii.
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SYLABY W ŚWIECIE ZWIERZĄT 
AA059 – 21,87 zł
Dorosły opowiada historię tajemniczego zwierzątka. Stwarza 
tajemniczą atmosferę. Zastanawia się, kto ukrył się na obraz-
ku. Prosi dziecko, by przeczytało sylabę wypowiadaną przez 
tajemnicze zwierzę. Na każdej stronie dziecko czyta sylabę 
wypowiadaną przez ukryte zwierzątko. Następnie szuka 
sylaby w podanym niżej paradygmacie sylab otwartych.
80 stron w kolorze, 8 tekturowych stron do wycinania 

MOJE SYLABKI Zestaw 1 AI119 – 59,99 zł 
Zestaw 1 zawiera: – samogłoski; – wyrażenia dźwiękonaśla-
dowcze; – pierwsze sylaby otwarte ze spółgłoskami: „p”, „m”, 
„b”, „l”, „f”, „w”, „t”, „d”; – wyrazy do czytania globalnego; 
– zestawy samogłoska + sylaba otwarta; – wyrazy dwusylabo-
we zbudowane z sylab otwartych; – zdania i proste teksty. 
teczka formatu A4, 64 karty, 21-stronicowa broszura z opisem 
metody i poleceniami do ćwiczeń 

MOJE SYLABKI Zestaw 3 
AI091 – 59,99 zł
Zestaw 3 zawiera: – sylaby otwarte i zamknięte ze spółgło-
skami: „p”, „m”, „b”, „l”, „t”, „d”, „f”, „w”, „s”, „z”, „k”, 
„g”, „j”, „n”; – wyrazy czytane globalnie; – pseudowyrazy 
zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych; – zdania 
i teksty. teczka formatu A4, 58 kart, broszura z opisem metody 
i poleceniami do ćwiczeń

MOJE SYLABKI Zestaw 4 
AI092 – 59,99 zł
Zestaw 4 zawiera: – sylaby otwarte i zamknięte ze spół-
głoskami: „sz”, „ż”, „rz”, „ch”, „h”, „ł”, „c”, „dz”, „cz”, 
„dż”; – krótkie wyrazy jednosylabowe; – wyrazy czytane 
globalnie; – pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych 
i zamkniętych; – teksty, krzyżówki sylabowe. teczka formatu 
A4, 52 karty, broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń

MOJE SYLABKI Zestaw 5 
AI093 – 59,99 zł
Zestaw 5 zawiera: – sylaby otwarte i zamknięte ze spół-
głoskami: „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, „r”, „ń”; – pseudowyrazy 
zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych; – wyrazy 
z samogłoskami nosowymi: „ą”, „ę”; – grupy spółgłoskowe; 
– teksty, zagadki, krzyżówki sylabowe. teczka formatu A4,
50 kart, broszura z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń

PRZEDSZKOLAK KOCHA CZYTAĆ. 
CZYTANIE SEKWENCYJNE 
AE013 – 19,65 zł
Zeszyt ćwiczeń, który przyczynia się do utrwalenia sylab 
wprowadzonych w zestawie „Przedszkolak kocha czytać. Ele-
mentarz”. Ćwiczenia pozwalają na łączenie sylab w wyrazy, 
a wyrazów w zdania przy zachowaniu określonej sekwencji (tj. 
dostrzeżenia wzajemnego następstwa liter w sylabie), w kon-
sekwencji zaś ułatwiają płynne czytanie z uwzględnieniem 
zasad składni, fleksji i prawidłowej artykulacji.

MOJE SYLABKI Zestaw 2 
AI090 – 50,01 zł
Zestaw 2 zawiera: – sylaby otwarte ze spółgłoskami: „s”, 
„z”, „k”, „g”, „j”, „n”; – zestawy samogłoska + sylaba 
otwarta; – wyrazy do czytania globalnego; – wyrazy dwu-
sylabowe zbudowane z sylab otwartych; – zdania i proste 
teksty. teczka formatu A4, 37 kart, 17-stronicowa broszura 
z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń

PAKIET MOJE SYLABKI 
AI120 – 287,70 zł
Seria 5 zeszytów zawiera materiał podzielony zgodnie 
z kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody 
wczesnej nauki czytania profesor Jagody Cieszyńskiej. 
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SYLABY – KARTY LOGOPEDYCZNE 
AA043 – 89,46 zł
Przygotowane zostały paradygmaty (zestawy) wszystkich 
sylab, zgodnie z zasadą maksymalnego ułatwiania dzieciom 
pierwszego etapu czytania. Sylaby zostały zapisane wielkim 
drukiem, fontem bezszeryfowym. 234 kartoniki formatu A6, 
zadrukowane w kolorze i dwustronnie zabezpieczone folią,
25 przekładek z oznaczeniem literowym

ZESTAWY SYLABY INACZEJ
Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab już na 
początkowym etapie nauki czytania. Z pomocą przychodzą 
paradygmaty sylab w obrazie negatywnym, gdzie plakietki 
mają czarne tło, a litery są białe. Obiekty jaśniejsze po-
wodują fiksację wzroku, dlatego łatwiej można uzyskać 
koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na 
silnie skontrastowanym czarnym tle.

ZESTAW MOJE UKŁADANKI
Układanki są skonstruowane tak, aby w formie zabawy 
wykorzystać wszystkie możliwości dziecka. Zestaw składa 
się z 21 kompletów. W skład każdego kompletu wchodzą 
następujące elementy: 1. Obrazek; 2. Przecięty obrazek
z podpisem; 3. Podpis – cały wyraz do czytania globalnego; 
4. Sylaby – wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby.

KOCHAM CZYTAĆ. PRZYGOTOWA-
NIE DO NAUKI CZYTANIA W GRUPIE 
PRZEDSZKOLNEJ AE054 – 127,39 zł
Pomoc dydaktyczna przygotowana przez profesor Jagodę 
Cieszyńską. Plansze są opracowane zgodnie z założeniami serii 
Kocham Czytać. Przygotowanie do nauki czytania obejmuje 
czytanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych oraz 
wszystkich sylab otwartych. Przedszkolaki objęte programem 
Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania osiągają nowe 
sprawności i umiejętności, znacząco podwyższając poziom 
swych funkcji intelektualnych, a przede wszystkim zwiększają 
umiejętność sterowania własną uwagą. 20 plansz (480 × 680 mm) 
na 10 dwustronnych kartach

OBSERWUJESZ I ZNAJDUJESZ. 
SYLABY PL047 – 19,66 zł
Na ośmiokątnych kartach znajduje się po 8 sylab dwugło-
skowych. Karty pomiędzy sobą zawsze mają wspólną sylabę, 
którą należy odnaleźć i odczytać. Taki trening sprawi, że 
dzieci lekko przejdą do swobodnego odczytywania sylab, a co 
za tym idzie – poprawi się ich technika czytania. 55 tabliczek 
wyrazów, instrukcja

SYLABY INACZEJ #1 (PRYMARNE) 
AC039 – 37,70 zł

SYLABY INACZEJ #2 (ZAMKNIĘTE) 
AC040 – 37,70 zł

MOJE UKŁADANKI Zestaw 1 – Dwie sylaby 
otwarte AI019 – 38,00 zł

MOJE UKŁADANKI Zestaw 2 – Trzy sylaby 
otwarte AI020 – 38,00 zł

MOJE UKŁADANKI Zestaw 3 – Dwie sylaby: 
otwarta+zamknięta AI021 – 38,00 zł

MOJE UKŁADANKI Zestaw 4 – Dwie sylaby: 
zamknięta+otwarta AI022 – 38,00 zł

SYLABY INACZEJ #3 (SEKUNDARNE) 
AC041 – 30,00 zł

SYLABY INACZEJ #4 (WIELOZNAKI) 
AC042 – 37,70 zł
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BINGO SYLABOWE AI082 – 37,99 zł
Bingo sylabowe to propozycja dla rodziców i terapeutów, którzy 
chcą urozmaicić dzieciom naukę czytania. Gra pozwala reali-
zować założenia symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania 
w formie zabawy z elementami rywalizacji. Dzięki temu wielo-
krotne powtarzanie tych samych sylab nie staje się dla dziecka 
męczące, a punktowe zasady gry wyzwalają motywację i zapał 
oraz wspomagają procesy uwagi i zapamiętywania.
teczka formatu A5, 17 kart, tekturowe elementy do układania

KOCHAM CZYTAĆ. PAKIET 18 ZESZY-
TÓW (1–18) + GRATIS poradnik 
i kolorowanka AE020 – 164,15 zł
Seria logopedyczna do wczesnej nauki czytania dla dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz starszych – zagrożonych dysleksją, 
z wadami wymowy. Pakiet 18 zeszytów do nauki czytania 
metodą symultaniczno-sekwencyjną. W skład pakietu wchodzą*: 

CZYTANIE PROGRAMOWANE. ĆWI-
CZENIA DLA DZIECI Z DYSLEKSJĄ 
AE019 – 27,55 zł
„Czytanie programowane” przeznaczone jest dla dzieci w wieku 
szkolnym, które literują lub głoskują, mają problemy z rozumie-
niem czytanych tekstów lub czytają zbyt wolno. Zestaw sylab, 
pseudowyrazów oraz luźnych, niepowiązanych znaczeniowo 
słów ma na celu usprawnienie techniki czytania. Zadania są 
ułożone w taki sposób, aby stopniowo uczyć odczytywania coraz 
trudniejszych pod względem budowy wyrazów i całych zdań.
16 stron formatu A4

AE022

AE026

AE023

AE027

AE032 AE033

AE034 AE035

AE036 AE037

AE038 AE039

AE028 AE029

AE030 AE031

AE040

AE025

AE041

AE024

*W sprzedaży także pojedyncze książeczki w cenie 9,90 zł za 1 szt.
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RUCHOMY ALFABET AA042 – 350,00 zł
Alfabet ruchomy został stworzony do pracy z wszystkimi 
dziećmi – zarówno z tymi mającymi problemy z prawidłowym 
rozwojem komunikacji językowej, jak i z tymi prawidłowo 
się rozwijającymi. Alfabet może być również wykorzystywany 
w pracy z osobami dorosłymi chorymi na afazję. Z pomocy tej 
można korzystać wszędzie: w domu, w przedszkolu, w szkole, 
w gabinecie terapeutycznym. Rozkład liter na tablicy jest 
odzwierciedleniem klawiatury komputera, dlatego też łatwiej-
sze jest później wykorzystywanie komputera do komunikacji 
z osobami, które nie mówią. wykonany z naturalnych materia-
łów (drewno, sklejka) – wym. 46 × 32 × 10 cm (po złożeniu), 
185 kostek z literkami – wym. 3 × 3 cm (33 literki po 5 szt., 
20 szt. dodatkowych)

BUDOWANIE STRUKTURY ZDANIA 
AI107 – 40,01 zł
Każdy zestaw zdań zredagowany jest tak, by pokazać nara-
stającą strukturę gramatyczną opisu – od zdań najprostszych 
„JE”, „PIJE” do skomplikowanych „MAŁA OLA JE DOBRĄ 
ZUPĘ POMIDOROWĄ Z RYŻEM”, „MAMA ULI PIJE ZIMNĄ 
WODĘ Z DUŻEJ BUTELKI”. Dzięki stopniowemu rozbudo-
wywaniu zdań ćwiczący dostrzega coraz więcej szczegółów 
budowy gramatycznej i coraz więcej niuansów znaczenio-
wych. Stopień trudności można dopasować do umiejętności, 
które są ćwiczone w trakcie terapii. 16 ilustracji, 112 etykiet 
ze zdaniami (po 7 do każdej ilustracji), etykiety z wyrazami do 
samodzielnego układania zdania

CZYTAM PROSTE TEKSTY 
AI046 – 27,93 zł
Zeszyt zawiera ćwiczenia czytania ze zrozumieniem na 
poziomie podstawowym: od prostych zdań pojedynczych do 
pierwszych krótkich tekstów. Zdania w większości zbudowane 
są z sylab otwartych oraz podstawowych rzeczowników 
i czasowników. Ćwiczenia mają na celu naukę rozumienia 
przeczytanego tekstu. 43 stron formatu A4

CZYTAM PROSTE TEKSTY 2 
AI047 – 27,93 zł
Zeszyt zawiera ćwiczenia czytania ze zrozumieniem na 
poziomie podstawowym: od prostych zdań pojedynczych do 
pierwszych krótkich tekstów. Ćwiczenia zintegrowane z serią 
Moje Sylabki. 35 stron formatu A4

ŁĄCZENIE WYRAZÓW W ZDANIA 
AI106 – 50,01 zł
„Łączenie wyrazów w zdania” to zestaw pomocy do nauki bu-
dowania prostych zdań oraz rozbudowywania grupy podmiotu 
i dopełnienia. Ćwiczenia oparte są na 4 prostych zdaniach, do 
których dołącza się nowe wyrazy, by w ten sposób stopniowo 
konstruować rozbudowane zdania. 15 dużych tabel, duże, 
czytelne etykiety z napisami i obrazkami

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE AI062 – 23,94 zł
Zestaw służy doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozu-
mieniem. Teksty opisujące świat wokół dziecka i powiązane 
z nimi ćwiczenia zostały skomponowane tak, aby usprawniać 
rozwój myślenia i mowy, wspomagać proces rozumienia, 
rozwijać system semantyczny i syntaktyczny. 556 kart pracy 
do kopiowania, 56 stron formatu A4

CZYTAM I ZADAJĘ PYTANIA 
AI099 – 34,91 zł
Czytam i zadaję pytania to znakomita pomoc w doskonaleniu 
czytania oraz rozumienia tekstu. Zeszyt zawiera ćwiczenia 
czytania ze zrozumieniem na poziomie podstawowym. 
Ćwiczenia zintegrowane są z serią Moje Sylabki. W zeszycie 
zawarto również praktyczne wskazówki, jak ćwiczyć zada-
wanie pytań w rzeczywistych, codziennych sytuacjach lub 
podczas zabawy. 93 strony formatu A4

MYŚLĘ, CZYTAM, RYSUJĘ Zeszyt 3 
AA081 – 26,96 zł
Rozwojowy Profil Terapii to seria, która powstała na bazie wie-
loletnich doświadczeń terapeutów w pracy z dziećmi z różnymi 
zaburzeniami oraz wiedzy na temat rozwoju dziecka zdrowego. 
Ćwiczenia są tak skonstruowane, by dziecko mogło opanować 
umiejętności na kolejnych poziomach. Dorosły wybiera poziom 
podstawowy, od którego rozpocznie pracę z dzieckiem.
124 czarno-białych stron formatu A4, z perforacją (do wyrywania)
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TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA 
AE067 – 15,70 zł
Rozumienie i stosowanie związków frazeologicznych. Ćwicze-
nia nie tylko dla dzieci z dysleksją są narzędziem pomocnym 
w budowaniu kompetencji językowej u dziecka. Teksty i ćwi-
czenia skierowane są do dzieci, które dosłownie rozumieją 
wyrażenia i zwroty metaforyczne. Ćwiczenia kształcą tak 
ważną umiejętność, jak czytanie ze zrozumieniem krótkich 
tekstów zawierających dialogi. 36 stron

UKŁADANIE ZDAŃ PL009 – 17,98 zł
Gra dydaktyczna „Układanie zdań” polega na układaniu 
kartoników z obrazkami i napisami (częściami mowy) w taki 
sposób, aby powstało logiczne i poprawne gramatycznie 
zdanie. Gra wprowadza dzieci w świat gramatyki, uczy 
logicznego myślenia, kształtuje słuch fonemowy, doskonali 
umiejętności wypowiadania się i uruchamia dziecięcą wy-
obraźnię. 96 kartoników, notes, klepsydra, instrukcja

W DOMU I NA PODWÓRKU 
AI066 – 23,94 zł
Zestaw służy do doskonalenia umiejętności czytania ze 
zrozumieniem. Teksty o tematyce bliskiej dziecku i powiązane 
z nimi ćwiczenia zostały skomponowane tak, aby usprawniać 
rozumienie, wprowadzać i utrwalać rzeczowniki z poszczegól-
nych pól semantycznych, czasowniki nazywające czynności 
wykonywane przez dziecko i jego najbliższych, a także 
przymiotniki nazywające cechy osób, przedmiotów i zwierząt. 
51 kart pracy formatu A4 do kopiowania

ZDANIE I GRUPY WYRAZOWE 
AI105 – 50,00 zł
Zestaw polecamy: – osobom dorosłym z afazją motoryczną, 
– starszym dzieciom z problemami dyslektycznymi, 
– dzieciom doskonalącym naukę czytania, – osobom 
dorosłym i dzieciom dwujęzycznym, – uczącym się języka 
polskiego jako obcego. Materiał sprawdzi się zarówno 
podczas terapii ze specjalistą, jak i w trakcie samodzielnych 
ćwiczeń w domu. 16 dużych, dwustronnych kart z tabelami, 
16 tablic ze zdjęciami, arkusze z etykietami

SERIA ZABAWA Z RYMAMI
Zabawy z rymami to doskonały sposób, aby nauczyć dzieci 
tworzenia rymów! Zestaw zawiera 32 karty, a na każdej 
z nich jest prosta rymowanka oraz ilustracja. Zabawy 
rymotwórcze to ważny element edukacji językowej dziecka: 
kształtują świadomość dźwiękowej warstwy mowy, która jest 
niezbędna podczas nauki czytania i pisania, wzbogacają 
zasób słownictwa, rozwijają umiejętności narracyjne. każdy 
zestaw to 32 karty z prostymi rymowankami i ilustracjami

AI071 
38,00 zł

AI072
38,00 zł

AI070
38,00 zł

CZYTAM MAMIE I TACIE. NA WSI 
AC003 – 19,36 zł

CZYTAM MAMIE I TACIE. POJAZDY 
AC005 – 19,36 zł

CZYTAM MAMIE I TACIE. 
W LESIE I NA ŁĄCE AC004 – 19,36 zł 

SERIA CZYTAM MAMIE I TACIE 
Do książeczek dołączone są karty zwierząt/pojazdów i osobne 
karty z podpisami wyrażeń dźwiękonaśladowczych. Książeczki 
z serii Czytam Mamie i Tacie zostały przygotowane zgodnie 
z założeniami symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. 
Istotnym walorem jest nie tylko użycie bezszeryfowego fontu, 
z – charakterystyczną dla metody – kropką nad samogłoską 
„i”, lecz także zastosowanie białych liter na czarnym polu.
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AE046

AE048

AE050

AE052

AE047

AE049

AE051

AE053

AE090

CZERWONY KAPTUREK AC050 – 11,95 zł
Seria Czytam Mamie i Tacie – Bajki i legendy została przygo-
towana dla dzieci, które już potrafią samodzielnie przeczytać 
krótkie teksty, a także dla maluchów, które uczą się słuchać, 
rozumieć i opowiadać. Legendy opowiadane w wersji komiksowej 
są dostosowane do percepcji współczesnych dzieci oraz bliższe ich 
codziennym doświadczeniom i przeżywanym emocjom.
Bajki i legendy znane rodzicom i dziadkom stają się wspólną 
przestrzenią rozmowy. Dziecko poznaje nowe słowa, zwroty, 
konstrukcje gramatyczne, pozostając w świecie baśni.

TYCIO I PAJDA AC051 – 11,95 zł
Seria książeczek Tycio i Pajda opowiada o przygodach 
dwóch przyjaciół: pociesznego psa Pajdy oraz rezolutnego 
chłopca Tycia, z którym identyfikować może się każde 
dziecko. Książeczki budują w małych czytelnikach poczucie 
odpowiedzialności za innych i pewność siebie. Tycio uczy 
rówieśników, jak samodzielnie działać w świecie i pomagając 
innym, cieszyć się każdą chwilą.

POCZYTAJ Z TATĄ AS010 – 31,50 zł
Teksty dzięki połączeniu słowa pisanego i obrazków po-
zwalają rozbudować słownictwo, utrwalić prawidłowe formy 
fleksyjne i składniowe, ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem.

KOCHAM CZYTAĆ. PODRÓŻE JAGODY 
I JANKA. PAKIET 12 KSIĄŻEK (19–30) 
GRATIS! GRA PLANSZOWA* 
AE021 – 122,85 zł
12 zeszytów – doskonały sposób na ćwiczenie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem i nabywanie nawyku samodziel-
nego uczenia się. Czytanie tekstów zawierających terminy 
geograficzne i historyczne jest pierwszym krokiem do 
przyswojenia treści z podręczników szkolnych i uczenia się ję-
zyków obcych. Dołączona do zestawu (gratis) gra planszowa 
„Wycieczka do Włoch” to świetny sposób na uczenie się reguł 
społecznych i sztuki fair play.

AE042

AE044

AE043

AE045

*W sprzedaży także pojedyncze książeczki i gra w cenie 9,86 za 1 szt.
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AE082 – 9,86 zł 

AE086 – 9,86 zł

AE088 – 9,86 zł

AE084 – 9,86 zł

AE083 – 9,86 zł

AE087 – 9,86 zł

AE089 – 9,86 zł

AE085 – 9,86 zł

SERIA JAGODA I JANEK W POLSCE
Seria jest przeznaczona dla dzieci, które potrafią samodziel-
nie czytać, a także dla tych ćwiczących umiejętność słuchania 
krótkich narracji i zapamiętywania najważniejszych informa-
cji. Dzieci, które nauczyły się sztuki czytania razem z serią 
Kocham Czytać, chętnie poznają nowe przygody swoich 
ulubionych bohaterów. 24 strony – wym. 160 × 200 mm

CZYTAM MAMIE I TACIE. 
SMOK WAWELSKI AC053 – 11,95 zł
Dostępne od lipca 2016 r.

ŚPIĄCA KRÓLEWNA 
AC059 – 11,95 zł
Dostępne od października 2016 r.

TYCIO I PAJDA W KĄPIELI 
AC058 – 11,95 zł
Dostępne od sierpnia 2016 r.

TYCIO I PAJDA NA ZAKUPACH 
AC057 – 11,95 zł
Dostępne od listopada 2016 r.

SYLABAMI PO KRAKOWIE 
AC033 – 35,90 zł
Książeczka „Sylabami po Krakowie” oparta jest na symul-
taniczno-sekwencyjnej metodzie nauki czytania autorstwa 
profesor Jagody Cieszyńskiej. Książeczka składa się z dużych 
ilustracji bogatych w szczegóły, podpisanych wyrażeniami 
dźwiękonaśladowczymi. Dodatkowo zawiera przekładki, 
na których znajdują się paradygmaty sylab, proste teksty 
stworzone zgodnie z regułami programowania języka oraz 
rzeczowniki do odnalezienia na stronach książeczki.
14 stron, 8 dodatkowych kart
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ĆWICZENIA PAMIĘCI – ĆWICZENIA 
KONCENTRACJI cz. 1 AA068 – 59,64 zł
Propozycja dla terapeutów i rodziców, którzy chcą stymulować 
procesy koncentracji, uwagi oraz pamięci dzieci. Zadania 
stworzone zostały na podstawie najnowszych doniesień neuro-
biologicznych, dzięki czemu doskonalą mechanizmy mózgowe 
związane z zapamiętywaniem. Atrakcyjna szata graficzna 
spodoba się dzieciom i dorosłym. 20 plansz tekturowych for-
matu A4 z kolorowymi rysunkami, dwustronnie zafoliowanych, 
36 plakietek, instrukcja ćwiczeń PAMIĘĆ SŁOWA – GRA ĆWICZĄCA 

PAMIĘĆ PL039 – 12,00 zł
To gra, w której uczestnicy odkrywają kolejno po 2 tabliczki 
spośród wszystkich rozłożonych na stole rewersem do góry, 
by znaleźć pasujące do siebie pary: obrazka i słowa. Gra jest 
znakomitym treningiem spostrzegawczości, koncentracji, 
pamięci oraz umiejętności prawidłowego kojarzenia obrazu 
ze słowem. 1 plansza, 16 par kartoników, 4 pionki, kostka do 
gry, instrukcja

SKOJARZENIA PAMIĘĆ PL011 – 19,69 zł
Gra, która łączy emocjonującą rywalizację z treningiem 
umiejętności trafnych skojarzeń i ćwiczeniami doskonalącymi 
pamięć. 144 rysunki na 6 tablicach, 1 plastikowa ramka
z 24 oknami, 1 notes, instrukcja

MEMORY ZWIERZAKI PD030 – 24,70 zł
80 kartoników pogrupowanych w pary, mających na jednej 
stronie takie same obrazki w parze. Jest więc 40 par
i 40 obrazków przedstawiających zabawne zwierzątka. 

PAMIĘĆ – GRA PLANSZOWA 
PL001 – 19,02 zł
To prosta i łatwa gra. Każdy, kto gra w „Pamięć” ćwiczy swą 
spostrzegawczość, koncentrację, prawidłowość skojarzeń,
a przede wszystkim doskonali swą pamięć.
70 obrazków, instrukcja 

ĆWICZENIA PAMIĘCI SYMULTA-
NICZEJ I SEKWENCYJNEJ WYD. 2 
AC012 – 17,94 zł
Zestaw zawiera 42 kartoniki (21 par) o wymiarach 6 x 6 cm. 
W zestawie znajdują się obrazki tematyczne (realnie istniejące 
przedmioty, postacie) i atematyczne (symbole, figury).

KLOCKI CANOE – PAMIĘĆ 
LI012 – 136,84 zł
Zestaw złożony z 20 klocków i specjalnie przygotowanych 
plansz oraz czarnej zasłonki. Przeznaczony jest do treningu 
pamięciowego. Dzieci ćwiczą nie tylko pojemność pamięci, 
lecz także (nie mniej ważne) myślenie i pamięć przestrzenną. 
20 klocków Canoe po 2 klocki z takim samym wzorem, 30 
plansz ze wzorami do układania, podstawkę na plansze, zasłon-
kę w postaci czarnej karty

MAMO, TATO, JA JUŻ UMIEM – GRA 
PAMIĘĆ PB001 – 23,93 zł 
Dwie gry w jednym: memo dla najmłodszych i dziecięce opowieści. 
Historyjki to zachęta dla najmłodszych do układania historii na 
podstawie ilustrowanych kart. Porządkowanie ich według właściwiej 
kolejności uczy dzieci logicznego myślenia i kojarzenia następstw 
czasowych, a opisywanie obrazków zachęca do mówienia i poszerzania 
słownictwa.

MEMORY POJAZDY PD032 – 25,55 zł
80 kartoników pogrupowanych w pary, mających na jednej 
stronie takie same obrazki w parze. Jest więc 40 par
i 40 różnych obrazków przedstawiających rozmaite pojazdy.
DUŻE KAFELKI – wym. 5,5 × 5,5 cm
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3 W 1 SU-DO-KU, ME-MO, TU-PU-TU 
– SYLABOWE AA074 – 43,73 zł
Zadania usprawniają procesy myślowe, rozwijają podstawowe 
funkcje umysłowe i lewopółkulowe umiejętności poznawcze 
oparte na strategiach symultanicznych (prawopółkulowych) 
i sekwencyjnych (lewopółkulowych).
26 plansz tekturowych, zafoliowanych, formatu A5, 212 elementów 
– wym. 4 × 4 cm, z grubego materiału tekturowego, instrukcja 
ćwiczeń

ZGADYWANKA PL016 – 23,38 zł
W skład zestawu do gry wchodzą: cylindry (6 szt.), elementy 
z głoską „s” (30 szt.), elementy z głoską „c” (30 szt.), 
elementy z głoską „z” (24 szt.), elementy z głoską „dz” 
(12 szt.), kolorowa kostka, instrukcja w języku polskim, lista 
wykorzystanych wyrazów.

PAMIĘĆ 3D MAXI PL045 – 24,45 zł
25 kolorowych kostek, 55 kart wzorów, klepsydra, 100 żetonów, 
instrukcja

PAMIĘĆ 3D PL021 – 19,99 zł
Gra polega na ułożeniu kostek zgodnie ze wzorem na 
odsłoniętej (na chwilę) karcie ze stosu „kart wzorów”. Czas 
na ułożenie odmierzany jest przez klepsydrę. Gracz, który 
najszybciej będzie układał kostki według zapamiętanego 
wzoru, zostanie zwycięzcą. Gra jest świetnym treningiem 
spostrzegawczości, pamięci i wyobraźni przestrzennej. 
25 kolorowych kostek, 55 kart wzorów, klepsydra, 100 żetonów, 
instrukcja

MEMO DŹWIĘKOWE PL013 – 35,24 zł
Dziecko ma za zadanie znalezienie 2 kostek wydających ten 
sam dźwięk. 
16 klocków dźwiękowych, kolorowa kostka, plansza, instrukcja, 
notesTABLICA EDUKACYJNA – OTWÓRZ 

I ZAMKNIJ NE031 – 65,07 zł
Ciekawa i kolorowa układanka to dobra zabawa i pomoc 
w nauce kojarzenia i rozwoju małej motoryki oraz 
koordynacji ręka – oko. Kto ukrywa się za poszczególnymi 
drzwiami? Kogo zobaczymy w klatce? Co zawiera skrzynia 
ze skarbami? Co jest w piekarniku i co się tam właśnie teraz 
dzieje? Dobra zabawa i rozwój małej motoryki w jednym. 
Całość wykonana z drewna i metalowych elementów.
na drewnianej podstawie (31 × 24 cm) 9 różnych drzwiczek
i 9 magnetycznych, wyjmowanych elementów do odkrycia
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UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE 
AC013 – 38,86 zł
Pomoc służy do stymulacji lewopółkulowego przetwarzania 
sekwencji wzorów. Polecana szczególnie dla dzieci z zabu-
rzeniami komunikacji językowej, zagrożonych dysleksją oraz 
dzieci dwujęzycznych. 25 kwadratów z tworzywa – 3 kolory, 
książeczka z wzorami do układania

KLOCKI CANOE W WORKU 
(60 KLOCKÓW) LI008 – 174,00 zł
Worek – 60 sześciennych klocków drewnianych w 2 najbar-
dziej kontrastowych kolorach: czarnym i białym, z nadruko-
wanymi prostymi wzorami geometrycznymi (koło, kwadrat, 
krzyżyk, iks). Zestaw klocków w worku idealnie komponuje 
się z kompletem plansz (również w naszej ofercie), zabawa 
wówczas jest pełniejsza i jeszcze bardziej rozwijająca. Klocki 
są wykonane z drewna bukowego malowanego farbami 
bezpiecznymi dla dzieci. LICZMANY SZEŚCIANY (48 SZT.) 

NS015 – 30,02 zł
Sześciany w 4 kolorach. Doskonałe do ćwiczeń lewopółkulo-
wych, układania sekwencji, ćwiczenia kategoryzacji, percepcji 
wzrokowej, małej motoryki i matematyki.
48 szt. – 4 kolory, wym. 2 cm

OWOCOWY OGRÓD NS009 – 121,74 zł
Gra logiczna polegająca na układaniu figurek owoców na ta-
blicy, według schematów z kart pracy. Zadania stopniowane 
są według trudności. Zadaniem gracza jest przekształcenie 
układu przy jak najmniejszej liczbie ruchów. Gra rozwija 
logiczne myślenie i umiejętność przewidywania.
1 tablica – wym. 34 × 34 cm, 16 owoców, 24 karty pracy – 
wym. 23 × 11 cm

ZESTAW PLANSZ DO KLOCKÓW 
CANOE LI007 – 36,90 zł
Budowanie według wzoru to dla maluchów prawdziwe wy-
zwanie, które chętnie podejmują. Dobrze się bawiąc, ćwiczą 
przy okazji zmysł wzroku, naśladowanie, rozpoznawanie 
wzorów w różnych kombinacjach kolorystycznych, organizo-
wanie przestrzeni oraz planowanie swojego działania.
31 plansz o różnym stopniu trudności

BIAŁE CZY CZARNE AA075 – 57,66 zł
Zadania zawarte w grze rozwijają pamięć, analizę i syntezę 
wzrokową, uczą logicznego myślenia, naśladowania, kontynu-
owania i uzupełniania sekwencji, uczą analizowania wzoru od 
strony lewej do prawej, linijka w linijkę, zgodnie z kierunkiem 
czytania. 16 dwustronnych kwadratów, 2 prostokątne elementy 
dwustronne, 4 nieregularne elementy dwustronne tekturowe, 
zbindowana książeczka, 61 stron ze wzorami, instrukcja ćwiczeń

UKŁADANKI SYMULTANICZNO-SE-
KWENCYJNE AC015 – 58,00 zł
Zestaw składa się z 9 biało-niebieskich kostek oraz książeczki 
z wzorami uporządkowanymi według trudności. Pozwala na 
ćwiczenie funkcji zarówno prawej, jak i lewej półkuli mózgu. 
9 kostek, książeczka – 32 wzory

UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE – 
TRÓJKĄTY AC014 – 58,88 zł
Pomoc służy do stymulacji lewopółkulowego przetwarzania 
sekwencji wzorów. Przykłady ćwiczeń są podzielone na 
trudniejsze i łatwiejsze. 19 trójkątów tekturowych, instrukcja 
łatwa (z konturami) – 37 wzorów, instrukcja trudna (bez 
konturów) – 37 wzorów
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MISTRZ GETRIKO EP004 – 35,91 zł
Gra polega na manipulowaniu i układaniu kolorowych 
trójkątów w taki sposób, żeby otrzymać wzór (witraż) zgodny 
z wylosowaną kartą, przy czym każdy z graczy ma inną kartę 
i zmierza do ułożenia innego wzoru. Wielokrotne obracanie 
trójkątów prowadzi bowiem do gromadzenia doświadczeń, 
które stanowią podstawę kształtowania orientacji przestrzen-
nej, intuicji geometrycznej i wyobraźni. 48 wzorów,
7 kolorowych trójkątów równobocznych, instrukcja SZEREGI 2 AC009 – 27,89 zł

Zestaw 2 z tej serii urozmaica pracę terapeutyczną w ćwicze-
niach lewopółkulowych. W zestawie szeregi malejące, rosnące, 
stopniowe domykanie rysunku i rosnąca intensywność barwy. 
65 elementów – wym. 6 × 6 cm

UŁOŻĘ, GDY POMYŚLĘ 
HA021 – 24,85 zł
Teczka zawiera 20 kart i plastikową planszę podzieloną na 
4 kieszonki. Na każdej karcie zamieszczono 4 4-elementowe 
układanki, które przed użyciem należy pociąć tak, żeby każ-
da część była osobno. Układanki mają 3 stopnie trudności: 
łatwe, trudniejsze i najtrudniejsze.
20 kolorowych kart, plastikowe kieszonki, instrukcja ćwiczeń

SZEREGI AC008 – 27,89 zł
Zestaw umożliwia wykonywanie ćwiczeń polegających na 
kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu szeregów. Aby wyko-
nać ćwiczenia polegające na naśladowaniu szeregów, należy 
zaopatrzyć się w 2 zestawy elementów. W zestawie szeregi 
malejące, rosnące, stopniowe domykanie rysunku i rosnąca 
intensywność barwy. 64 elementy – wym. 6 × 6 cm

SZEREGI I RELACJE AA078 – 47,72 zł 
Duży zestaw do ćwiczeń szeregów i relacji, na materiale 
tematycznym i atematycznym. 300 elementów tekturowych, 
60 pasków wzorcowych, instrukcja ćwiczeń

SZEREGI I SEKWENCJE AI060 – 80,00 zł
W zestawie znajdują się pomoce do pracy na materiale 
tematycznym i atematycznym. Możliwe jest naśladowanie, uzu-
pełnianie i kontynuowanie zarówno szeregów, jak i sekwencji. 
W materiale znaleźć można również pomoce do wykonywania 
sekwencji ruchowych i wzrokowych. teczka formatu A4, 48 kart 
z ćwiczeniami, kartoniki do układania

LICZMANY ZWIERZĘTA 3 WYSOKOŚCI 
(108 SZT.) NS003 – 88,92 zł
108 szt., 3 wysokości, 6 kolorów zwierząt: owca, świnka, kaczka, zając, 
koń, krowa

NAKLEJKI Z PIANKI – SERCA 
ZN005 – 8,74 zł
120 szt. – dł. 2 cm, 3 cm, 5 cm 

NAKLEJKI Z PIANKI – POGODA 
ZN030 – 6,58 zł
56 szt. – dł. chmurek 3,5 cm, 4,5 cm, 6 cm 

LICZMANY MISIOWA RODZINKA 
NS001 – 58,70 zł
Misiowa rodzinka to: pan miś (waga 12 g), pani misiowa 
(waga 8 g) i 4 misiaczki (waga 4 g każdy). 
96 szt.: 16 misiów, 16 misiowych, 64 misiaczki

UKŁADANKA FIGURY 
PRZESTRZENNE NE027 – 36,87 zł
Prosta w formie układanka dla malucha. Nauka pierwszych 
kształtów i kolorów. Na drewnianej podstawie umieszczono 
9 otworów o różnych kształtach. Dziecko musi dopasować 
klocek do odpowiedniego otworu. Pomocna przy układaniu 
pierwszych szeregów. drewniane klocki, drewniana podstawa 
– wym. 24 × 22 × 1,5 cm
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KARTY AKTYWNOŚCI. MISIOWA 
RODZINKA NS002 – 57,13 zł
Dwustronne karty z zadaniami o określonym stopniu trudno-
ści od 1 do 4. Ilustracje na kartach odpowiadają wszystkim 
cechom, które można dostrzec na liczmanach „Misiowa 
rodzinka”. Korzystanie z kart ćwiczy u dziecka m.in. wyko-
nywanie poleceń według instrukcji, rozróżnianie kolorów, 
kształci wrażliwość na powtarzające się sekwencje, rytm oraz 
logiczne myślenie. 16 kart – wym. 29,3 × 11,3 cm

LOGIŚ I JA. SZEREGI AI100 – 27,93 zł
Obszerny zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność porząd-
kowania szeregów 3-, 4-, 5- i 6-elementowych. W kartach 
pracy wykorzystano kilka różnych typów zadań polegających 
na naśladowaniu, kontynuowaniu lub uzupełnianiu szeregu 
poprzez wskazywanie, układanie/przyklejanie lub rysowanie 
brakujących elementów.

RELACJE AC006 – 27,89 zł
Zestaw „Relacje” to mnóstwo kolorowych ilustracji podzielo-
nych tematycznie, gdzie pary rysunków niewiele się od siebie 
różnią. Dziecko ma za zadanie dostrzec 2 identyczne karty.
84 elementy

RELACJE 2 AC007 – 27,89 zł
Zestaw „Relacje 2” to kolejny zbiór kolorowych ilustracji, po-
dzielonych tematycznie, gdzie pary rysunków niewiele się od 
siebie różnią. Dziecko ma za zadanie dostrzec 2 identyczne 
karty. 105 elementów

RELACJE CZASOWE I PRZESTRZEN-
NE AI037 – 59,99 zł
Zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się 
wyrażeniami przyimkowymi oraz przygotowujących do peł-
nego rozumienia czytanych tekstów. Proponowany materiał 
umożliwia właściwe opanowanie systemu językowego. 
teczka formatu A4, 68 kart, instrukcja

MYŚLĘ, MÓWIĘ, OPOWIADAM 
HA024 – 41,75 zł
Publikacja ta zawiera tematycznie pogrupowane ćwiczenia, 
ilustracje oraz zestawy wyrazów przeznaczone do terapii i rewa-
lidacji mowy. W teczce znajduje się zbiór ponad 300 kolorowych 
obrazków przedstawiających podstawowe przedmioty, miejsca, 
osoby, zwierzęta, cechy, czynności, a nawet relacje przestrzenne, 
przyczynowo-skutkowe czy historyjki obrazkowe. Do ilustracji 
opracowano zestaw 23 scenariuszy z ćwiczeniami uszerego-
wanymi według stopnia trudności oraz zasad postępowania 
terapeutycznego. zeszyt 80-stronicowy, 40 plansz

TERAPIA DZIECI ZAGROŻONYCH 
DYSLEKSJĄ AE011 – 44,34 zł
Trudności w uczeniu się mowy są najczęściej spowodowane 
kłopotami w uruchomieniu strategii lewopółkulowych. 
Proponowane ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci z trudno-
ściami w nauce języka – przede wszystkim dla zagrożonych 
dysleksją, ale także dla niesłyszących, z zespołem Aspergera, 
z dyslalią i innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 
AI023 – 23,40 zł
„Podobieństwa i różnice” to książka z obrazkami, które tylko 
z pozoru są do siebie podobne – różnią się bowiem tylko 
jednym lub kilkoma szczegółami. Zadaniem dziecka jest 
wyszukanie i wskazanie tych różnic.

MAŁE – WIĘKSZE – NAJWIĘKSZE 
PD020 – 21,60 zł
Zadaniem dzieci jest ułożenie zwierzątek we właściwej 
kolejności – od najmniejszego do największego. Kolorowe 
zwierzątka zachęcają dzieci do pracy i zabawy. 40 elementów 
(8 kompletów po 5 puzzli)
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SZYFROWANKI 1 LI003 – 28,54 zł
Bawiąc się, maluchy trenują rozpoznawanie sylab, łączenie 
ich w słowa i zdania. Korzystając z podanego kodu, tworzą 
kolejne konstrukcje, odgadując ich znaczenia. Gra przezna-
czona jest dla dzieci uczących się czytać. W tej części szyfruje-
my MA, TA, LO, DY, SY, KO, TY, BU, KI. 9 kart, 14 plakietek

SEKWENCJE AA022 – 18,88 zł
Zestaw zawiera 4 paski wzorcowe (tematyczne i atematycz-
ne) przydatne do kontynuowania sekwencji 3-elementowej 
oraz ponad 30 ruchomych elementów (po 3 z każdego wzo-
ru), które można wykorzystać do ćwiczeń identyfikowania, 
ćwiczeń pamięci, samodzielnego układania sekwencji, np.: 
instrukcji słownej osoby dorosłej, uzupełniania sekwencji.
40 elementów obrazkowych, opis przykładowych ćwiczeń

KUKURYKU PD016 – 27,50 zł
Wesoła gra dla dzieci. Na poszczególnych elementach można 
ćwiczyć układanie sekwencji wzrokowych.
60 kartoników z obrazkami zwierząt: 10 różnych obrazków, 
z których każdy powtarza się 6 razy; 4 kartoniki z kogutem;
45 żetonów z robaczkami; instrukcja gry

SEKWENCJE 2 AC011 – 27,89 zł
Część 2 zestawu „Sekwencje” to tylko materiał tematyczny 
(dynia, pingwin, okulary, kapelusz, łopata, kawa, rakieta, 
gitara, papryka, balon). 80 kartoników, 9 wzorów po 8 szt.

LICZMANY OWOCE (36 SZT.) 
ND035 – 27,60 zł
Kolorowe owoce z trwałego tworzywa to doskonałe liczmany, 
które można wykorzystać do zabaw w przeliczanie, sortowa-
nie (kategoryzację) lub układanie sekwencji.
36 szt. – 6 kolorów, banan – dł. 5 cm

SEKWENCJE AC010 – 27,89 zł
Zestaw zawiera materiały do ćwiczeń: tematyczne (koń, 
świnka, kura i krowa) i atematyczne (symboliczne) (słońce, 
księżyc, kwadrat oraz kropki w 3 wielkościach). 80 kartoni-
ków, 9 wzorów po 8 szt.SZYFROWANKI 2 LI004 – 28,54 zł

Druga część zabawy w szyfrowanie. W tej części szyfrujemy: 
A, BI, BU, LA, LI, SO, SY, LU. 9 kart, 14 plakietek

ZNACZKI I PLAKIETKI PD010 – 28,79 zł
Plakietki służą do zabaw w grupie i indywidualnych ćwiczeń 
w układaniu sekwencji wzrokowych. Plakietki z obrazkami 
mogą podczas zabawy pełnić wielorakie funkcje, np.: liczma-
nów, medali, odznaczeń za prawidłowe wykonanie zadań czy 
ćwiczeń. 208 plakietek ze znakami

LICZMANY OWOCE (108 SZT.) 
ND021 – 60,60 zł
Kolorowe owoce z trwałego tworzywa to doskonałe licz-
many, które można wykorzystać do zabaw w przeliczanie, 
sortowanie lub układanie sekwencji. 108 szt. – 6 kolorów, 
banan – dł. 5 cm
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SEKWENCJE. ZESZYT ĆWICZEŃ 3 
AA085 – 11,93 zł
Zeszyty ćwiczeń z serii Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli 
Mózgu są przeznaczone dla dzieci: – zagrożonych dysleksją; 
– ze skrzyżowaną lateralizacją; – z trudnościami w nauce 
języka. Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania 
szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego 
schematu rysunku. Rozwijają pamięć oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową. 48 czarno-białych stron, z perforacją (do 
wyrywania)

LICZMANY WARZYWA (36 SZT.) 
ND036 – 32,95 zł
Kolorowe warzywa z trwałego tworzywa to doskonałe 
liczmany, które można wykorzystać do zabaw w przeliczanie, 
sortowanie (kategoryzację) lub układanie sekwencji.
36 szt. – 6 kształtów (kukurydza, ogórek, bakłażan, marchew-
ka, papryka i czosnek – dł. 6 cm) i 6 kolorów

LICZMANY WARZYWA (144 SZT.) 
ND022 – 95,28 zł
Kolorowe warzywa z trwałego tworzywa to doskonałe 
liczmany, które można wykorzystać do zabaw w przeliczanie, 
sortowanie (kategoryzację) lub układanie sekwencji.
144 szt. – 6 kształtów (kukurydza, ogórek, bakłażan, mar-
chewka, papryka i czosnek – dł. 6 cm) i 6 kolorów

KOLOROWE KOSTKI ZP001 – 15,15 zł
Kolorowe sześciany wypełnione wodą to wspaniałe urozma-
icenie do układania sekwencji czy układanek lewopółkulo-
wych. 18 szt. – 4 kolory, dł. 2,5 cm

CZARNE CZY BIAŁE? AA076 – 54,67 zł
Zadania zawarte w grze rozwijają pamięć, analizę i syntezę 
wzrokową, uczą logicznego myślenia, naśladowania, konty-
nuowania i uzupełniania sekwencji, uczą analizowania wzoru 
od strony lewej do prawej, linijka w linijkę, zgodnie z kie-
runkiem czytania. 16 dwustronnych elementów tekturowych, 
55 pasków, książeczka, 45 stron laminowanych ze wzorami, 
instrukcja ćwiczeń

PIES SEKWENCYJNY – SEKWENCJE 
SŁUCHOWE AC048 – 62,98 zł
„Pies sekwencyjny – sekwencje słuchowe” to głodny 
piesek, który pomaga uczyć dzieci rozumienia mowy, uwagi 
i pamięci słuchowej. Pies z miejscami na 3 pokarmy, 14 szt. 
figurek do „zjedzenia”

SZEREGI I SEKWENCJE 
AI060 – 80,00 zł
W zestawie znajdują się pomoce do pracy na materiale 
tematycznym i atematycznym. Możliwe jest naśladowanie, 
uzupełnianie i kontynuowanie zarówno szeregów, jak 
i sekwencji. W materiale znaleźć również można pomoce 
do wykonywania sekwencji ruchowych i wzrokowych. teczka 
formatu A4, 48 kart z ćwiczeniami, kartoniki do układania

SZLACZKI I RYTMY PD007 – 27,95 zł
Wspaniałe pomoc do ćwiczeń sekwencji (rytmów). Możliwości 
są nieograniczone: można tworzyć sekwencje powtarzających 
się 2, 3, 4 lub wielu elementów, układając długie wzory na 
stole lub podłodze. 4 dwustronne plansze, 108 dwustronnych 
kafelków zawierających 24 różne 9-elementowe komplety
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ZAPAMIĘTYWANIE SEKWENCJI 
RUCHU AC022 – 24,70 zł
Naśladowanie sekwencji uderzeń młoteczkiem jest dla 
dziecka zabawą, ale pełni także ważną funkcję ćwiczenia 
umiejętności powtarzania dostrzeżonego ruchu. Mowa znika 
z pola słyszenia tak szybko, że dla wielu dzieci powtórzenie 
sekwencji dźwięków mowy jest zadaniem zbyt trudnym. 
Należy więc ćwiczenia rozpocząć od prymarnej stymulacji 
wzrokowo-ruchowej. Dziecko nie ma wówczas świadomości, 
że się uczy, co zwiększa efektywność ćwiczeń.

SYMULTANICZNE I SEKWENCYJNE 
STRATEGIE UCZENIA SIĘ. 4 w 1 
AA077 – 147,12 zł
Przy pomocy tych materiałów można wykonywać: – ćwi-
czenie identyfikowania (naśladowanie wzoru); – układanie 
sekwencji wzrokowych (naśladowanie, kontynuowanie, 
uzupełnianie); – kategoryzację; – ćwiczenia pamięci; – ćwi-
czenia analizy i syntezy wzrokowej; – układanie układanek 
lewopółkulowych i inne ćwiczenia. Wszystkie te ćwiczenia 
zależą od kreatywności rodzica lub terapeuty. 141 zafoliowa-
nych na tekturze pasków wzorcowych, 72 elementy plastikowe 
(figury w 2 rozmiarach i 4 kolorach), instrukcje gier i zabaw
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ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA 
AI043 – 80,00 zł
Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania 
i pisania lub pomagających w pokonaniu trudności 
z nabywaniem tych umiejętności. Właściwe spostrzeganie 
i analizowanie przestrzeni oraz tematycznych i atematycznych 
elementów graficznych warunkuje poprawne rozpoznawanie 
i odwzorowywanie liter. teczka formatu A4, 47 kart z ćwicze-
niami, tekturowe elementy do układania

CZYJA GŁOWA? CZYJ OGON? 
AA028 – 35,79 zł
Zestaw zawiera obrazki całych zwierząt oraz plakietki 
z nazwami. Dodatkowo te same zwierzęta podzielone są 
na 3 elementy z grubej tektury (głowa, tułów, ogon), co 
uczy rozróżniania elementów części ciała zwierząt (głowa, 
ogon) i rozumienia pytań: Czyja? Czyj? 12 plansz wzorcowych 
zwierząt, 36 elementów obrazkowych, 38 etykietek opisowych, 
opis przykładowych ćwiczeń

DREWNIANA UKŁADANKA SŁONIK 
UK005 – 20,00 zł
6 obrazków podzielonych na 4 części. Kafelki są drewniane, 
trwałe i łatwe do utrzymania w małej rączce.
1 kafelek – wym. 4,5 × 4,5 cm; cały obrazek – wym. 9 × 9 cm

DREWNIANA UKŁADANKA AUTA 
UK004 – 20,00 ZŁ
6 obrazków podzielonych na 4 części. Kafelki są drewniane, 
trwałe i łatwe do utrzymania w małej rączce.
1 kafelek – wym. 4,5 × 4,5 cm; cały obrazek – wym. 9 × 9 cm

GŁOWY ZWIERZĄT –  
ZŁÓŻ OBRAZEK Z 2 CZĘŚCI 
NE023 – 16,70 zł
Barwne obrazki uczą dziecko rozpoznawania takich zwierząt 
jak np. świnka, kura, pies, kot czy krowa. Elementy do ukła-
dania mogą być umieszczone w środku drewnianej ramki lub 
poza nią. drewniana plansza – wym. 20 × 20 cm, 9 obrazków 
składających się z 18 elementów – wym. 3 × 6 cm

POŁÓWKI I GŁÓWKI – PK001 22,13 zł
Zestaw zawiera 30 twardych kartoników, z których można 
ułożyć 15 kompletów.

SKŁADAKI – 
UKŁADANKA 
PD004 – 28,12 zł
Układanka dla najmłodszych 
daje aż 1320 możliwości 
ułożenia najdziwniejszych 
pojazdów świata.

DREWNIANA UKŁADANKA KONIK 
UK002 – 20,00 zł
6 obrazków podzielonych na 4 części. Kafelki są drewniane, 
trwałe i łatwe do utrzymania w małej rączce
1 kafelek – wym. 4,5 × 4,5 cm; cały obrazek – wym. 9 × 9 cm

DREWNIANA UKŁADANKA SAMO-
LOTY UK006 – 20,00 zł
6 obrazków podzielonych na 4 części. Kafelki są drewniane, 
trwałe i łatwe do utrzymania w małej rączce. 
1 kafelek – wym. 4,5 × 4,5 cm; cały obrazek – 9 × 9 cm

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA 
NA MATERIALE TEMATYCZNYM – 
AUTKA AS008 – 44,55 zł
Propozycja ćwiczeń, które w ciekawy i łatwy sposób przygotu-
ją dziecko do nauki w szkole. Zestawy ponumerowane są we-
dług stopnia trudności i rozwoju funkcji poznawczych dziecka.
8 kompletów autek do składania
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UKŁADANKA – NA STRAGANIE 
EP001 – 33,70 zł
Każdy obrazek składa się z 4 części w kształcie kwadratów. 
Po poprawnym ułożeniu wszystkich elementów dziecko 
otrzyma 12 obrazków z owocami i warzywami. Dodatkowym 
elementem samokontroli są ramki na brzegach kwadratów, 
które po prawidłowym ułożeniu całego obrazka powinny dać 
zamknięty wzór.

WITRAŻYKI – POZIOM TRUDNOŚCI 1 
LI001 – 71,61 zł
Zestaw pozwala na złożenie 6 różnych układanek z elemen-
tów ciętych w liniach prostych. ramka do układania wzorów, 
21 elementów drewnianych, 6 kart – wzorów

WITRAŻYKI – POZIOM TRUDNOŚCI 2 
LI002 – 71,61 zł
Zestaw pozwala na złożenie 6 różnych układanek z elementów 
ciętych po skosie. ramka do układania wzorów, 21 elementów 
drewnianych, 6 kart – wzorów

ZAWIESZANKA – UKŁADANKA 
EDUKACYJNA PD012 – 28,61 zł
Układanka składa się z 24 kolorowych obrazków znajdu-
jących się na plakietkach z otworami, które dziecko musi 
umieścić w pudełku z plastikowymi bolcami.

ANALIZA, SYNTEZA WZROKOWA 
I ODWRÓCENIA AA084 – 12,93 zł
Zeszyt ćwiczeń 2 z serii Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli 
Mózgu. Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania 
szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego 
schematu rysunku. Rozwijają pamięć oraz koordynację wzro-
kowo-ruchową. format A4, 56 stron czarno-białych z perforacją 
(do wyrywania)

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA, 
MATERIAŁ ATEMATYCZNY 
AA087 – 15,91 zł
Zeszyt ćwiczeń 5 z serii Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli 
Mózgu. Zadania zawarte w książeczce uczą linearnego, se-
kwencyjnego analizowania materiału atematycznego, precyzji 
posługiwania się dominującą ręką, rozwijają przede wszystkim 
mechanizmy lewopółkulowe oraz koordynację wzrokowo- 
-ruchową, przygotowują do nauki pisania, postrzegania 
kierunku zgodnego z kierunkiem czytania. format A4, 88 stron 
czarno-białych

UKŁADANKA – WŚRÓD ZWIERZĄT 
EP002 – 33,70 zł
Każdy obrazek składa się z 4 części w kształcie kwadratów. 
Po poprawnym ułożeniu wszystkich elementów dziecko 
otrzyma 12 obrazków ze zwierzętami. Dodatkowym 
elementem samokontroli są ramki na brzegach kwadratów, 
które po prawidłowym ułożeniu całego obrazka powinny dać 
zamknięty wzór.

UKŁADANKI TEMATYCZNE – PRA-
WO I LEWOPÓŁKULOWE 
AC016 – 52,00 zł
Podczas układania dzieci ćwiczą: koncentrację na bodźcach 
wzrokowych, umiejętność dokonania syntezy na podstawie 
wychwyconych części obrazka (prawa półkula), dostrzeganie 
podobieństw (prawa półkula), nazywanie obiektów (prawa 
półkula), umiejętność przeprowadzania analizy (lewa pół-
kula), ujmowanie relacji między elementami (lewa półkula), 
dostrzeganie różnic (lewa półkula), linearny porządek (lewa 
półkula). 14 obrazków ciętych po skosie, w poziomie i pionie
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ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA, 
MATERIAŁ TEMATYCZNY 
AA090 – 14,91 zł
Zeszyt ćwiczeń 8 z serii Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli 
Mózgu. Dziecko powinno nazwać prezentowany przedmiot 
i porównać jego dwie wersje. Następnie odpowiedzieć na 
pytania: Czego nie ma? Czym się różni? Co jest inaczej nary-
sowane? Dlaczego tak? format A4, 128 stron czarno-białych

KOCHAM SIĘ UCZYĆ. ODWRACAMY 
OBRAZKI AE061 – 29,52 zł
Odwracamy obrazki, aby dziecko kochało czytać, nie bało 
się geometrii i czytania mapy na lekcji geografii. Ćwiczenia 
odwracania wzorów dla wszystkich dzieci uczących się czytać, 
a także dla uczniów leworęcznych, ze skrzyżowaną lateraliza-
cją oraz dla przedszkolaków zagrożonych dysleksją. 27 stron 
– wym. 143 × 205 cm

PRAWY DO LEWEGO PD005 – 28,33 zł
Zestaw zawiera 48 kartoników podzielonych na 2 części. Na 
kartonikach znajdują się ilustracje przedstawiające zwierzęta, 
postacie lub przedmioty. 48 kartoników podzielonych na 2 części 
(74 × 74 mm), instrukcja gry

FIGURY Z FIGUR – UKŁADANKI 
GEOMETRYCZNE AA038 – 34,79 zł
Układanki geometryczne rozwijają zdolność myślenia, 
analizy i syntezy wzrokowej, manipulację. 
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ĆWICZENIA GRAFOMOTORYKI – 
SZLACZKI AA072 – 54,67 zł
Zestaw składa się z 3 wzorów, dzięki którym dziecko uczy się 
rysowania szlaczków, trzymania prawidłowo ołówka, plano-
wania ruchu ręki, rysowania szlaczków zgodnie z kierunkiem 
czytania. Zestaw wzorów jest doskonałym materiałem do 
pracy z małymi dziećmi. Małe dziecko rozpoczynając w ten 
sposób naukę pisania, nabędzie prawidłowe wzorce moto-
ryczne. materiał: płyta PVC grubości 10 mm z wyżłobieniami, 
patyczek, instrukcja

MAŁYMI KROCZKAMI – ĆWICZENIA 
GRAFOMOTORYKI AI079 – 23,40 zł
Zestaw kart pracy dla uczniów nauczania początkowego. 
Zadania mają na celu rozwijanie umiejętności manualnych, 
kształtowanie motoryki dłoni. Opracowanie z powodzeniem 
sprawdza się także podczas zajęć rewalidacyjnych.
karty pracy do kopiowania, 51 stron formatu A4

MAŁYMI KROCZKAMI – PISZĘ 
TRUDNE SŁÓWKA AI077 – 23,40 zł
Opracowanie przygotowane dla uczniów będących na etapie 
edukacji wczesnoszkolnej. Zestaw zawiera ćwiczenia z zakre-
su ortografii połączone z zadaniami kształtującymi motorykę 
dłoni dziecka. karty pracy do kopiowania, 50 stron formatu A4

RYSOWANIE – ZMAZYWANIE DLA 
CHŁOPCÓW PL043 – 16,89 zł
Zadania grafomotoryczne z tematyką, która zaciekawi 
każdego chłopca. Tablica jest ścieralna. Ćwiczenia można 
wykonywać wielokrotnie. 28 plansz na 14 tablicach, ścieralny 
pisak, instrukcja

RYSOWANIE – ZMAZYWANIE DLA 
DZIEWCZYNEK PL042 – 16,89 zł
Zadania grafomotoryczne z zadaniami dla dziewczynek. 
Tablica jest ścieralna. Ćwiczenia można wykonywać wielo-
krotnie. 28 plansz na 14 tablicach, ścieralny pisak, instrukcja

ZABAWY Z FIGURKIEM
To seria zeszytów, których zawartość przybliża dzieciom 
pojęcia i zjawiska zachodzące w otaczającym je świecie oraz 
rozwija funkcje psychomotoryczne. Książeczki zawierają ćwi-
czenia i zabawy z figurami geometrycznymi, które mogą być 
wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem, 
jak i w mniejszych grupach przedszkolnych i wczesnoszkol-
nych. 20 stron formatu A4

RYSOWANIE – ZMAZYWANIE ZWIE-
RZĄTKA PL044 – 16,89 zł
Zadania grafomotoryczne z wesołymi zwierzątkami. Tablica 
jest ścieralna. Ćwiczenia można wykonywać wielokrotnie. 
28 plansz na 14 tablicach, ścieralny pisak, instrukcja

PISANIE – ZMAZYWANIE CYFERKI 
PL025 – 16,00 zł
Rysując po śladzie, dziecko szybko uczy się właściwego 
kształtu cyfr, ćwicząc zarazem umiejętności manualne. 
Zabawka jest dobrym treningiem nie tylko spostrzegawczości 
i koncentracji, lecz także logicznego myślenia i kojarzenia.
28 plansz na 14 tablicach, ścieralny pisak, instrukcja

AI069
14,96 zł

AI067
9,75 zł

AI068
9,75 zł



37-

SERIA NAUKA PISANIA
Uzupełnienie serii Moje Sylabki. Zeszyty ćwiczeń do nauki 
pisania przeznaczony jest dla dzieci uczących się czytać 
metodą sylabową, toteż system wprowadzania kolejnych 
sylab, wyrazów, pierwszych zdań jest ściśle z nią powiązany. 
W zeszytach zastosowano metodę pisania wielkimi literami, 
ponadto ćwiczenia wzbogacono o dodatkowe zadania stymu-
lujące rozwój małej motoryki: szeregi, sekwencje, labirynty, 
rysowanie po śladzie.

GRAFOPERCEPCJA AA086 – 15,91 zł
Zeszyt ćwiczeń 4 z serii Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli 
Mózgu. Ćwiczenia przygotowują do samodzielnego rysowania 
linii poziomych i pionowych, rysowania kółek, figur geome-
trycznych. 88 stron czarno-białych z perforacją (do wyrywania)

PATRZ I PISZ AA040 – 154,07 zł
Zestaw liter do pisania drewnianym patyczkiem jest pomocą 
wspomagającą naukę czytania i pisania. płyta PVC grubości
10 mm z wyżłobionymi literami, drewniany patyczek, instrukcja

CZYTAJ I PISZ AA073 – 69,58 zł
Paradygmaty sylab przygotowane zostały na kartonikach, 
obustronnie zafoliowanych. Z jednej strony sylaby są zapisane 
pismem drukowanym, a z drugiej strony – pismem „szkol-
nym”. Wszystkie sylaby są nadrukowane bez wypełnienia, 
tzn. jest tylko sam obrys grubą kreską, co umożliwia dziecku 
swobodne pisanie „wewnątrz sylaby”. Zestaw ten służy do 
poznawania sylab, wstępnej nauki czytania i pisania.
karty z sylabami, koszulka foliowa, ścieralny pisak

KOLOROWANKA KOCHAM CZYTAĆ 
AE025 – 7,88 zł
Pomoc wspiera wczesną naukę czytania, umieszczone na 
ilustracjach sylaby są zapamiętywane podczas kolorowania 
i utrwalane potem w trakcie pisania w liniach, co w przyszłości 
ułatwi dziecku naukę w szkole. 40 rysunków konturowych 
starannie wybranych z 15 zeszytów serii Kocham Czytać

OŁÓWEK TRÓJKĄTNY 
ZK019 – 2,10 zł
dł. 14 cm, HB

KREDKI OŁÓWKOWE 
TRÓJKĄTNE 12 SZT. 
ZK020 – 16,65 zł

FLAMASTRY TRÓJKĄTNE 
10 SZT. ZK014 – 13,00 zł

NAKŁADKA TRÓJKĄTNA 
NA OŁÓWEK 
HA035 – 2,50 zł

NASADKA PODŁUŻNA 
HA036 – 4,54 zł 
Nasadki o kształtach dopasowanych do rączki 
dziecka przeznaczone są dla dzieci (zarówno 
praworęcznych, jak i leworęcznych).

NASADKA PROFILOWA-
NA TRIO SMALL 
ND025 – 12,24 zł 

KREDKI KAMYCZKI CRAYON ROCKS
Crayon Rocks przypominają kamyki, które dzięki swojej pro-
stej formie pobudzają wyobraźnię oraz wspomagają rozwój 
małej motoryki u dzieci. Owalny kształt zmusza malucha 
do odpowiedniego trzymania kredki, co jest polecane przez 
nauczycieli oraz terapeutów. 100% naturalny skład

PLANOWANIE RUCHU RĘKI 
AA089 – 19,88 zł
Zeszyt ćwiczeń 7 z serii Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli 
Mózgu. Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania 
szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego 
schematu rysunku oraz samodzielnego tworzenia ilustracji 
tematycznych (do podanego wzoru należy dorysować różne 
elementy, tworząc za każdym razem inny obrazek).
120 stron czarno-białych

AI016
23,40 zł

AI017
23,40 zł

AI018
23,40 zł

ZK021 – 8,00 zł
ZK022 – 32,80 zł

ZK023 – 51,70 złZK024 – 169,17 zł

PRAWIDŁOWY 
CHWYT

2 szt. (kolor wybierany losowo)
8 kolorów

16 kolorów
64 szt. w 32 kolorach
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ANALOGIE ATEMATYCZNE 
AA049 – 84,54 zł
Myślenie przez analogię pozwala odszukać odpowiadające 
sobie właściwości dla różnych cech, rzeczy, sytuacji, procesów 
itp. Karty ćwiczeń zostały podzielone według zastosowa-
nych reguł oraz stopnia trudności. Dla każdej analogii 
przygotowano kilka ćwiczeń, aby dziecko mogło przyswoić 
daną regułę i przenieść ją na inne zadania, a w konsekwencji 
samodzielnie odszukiwać kolejne prawidłowości. 67 koloro-
wych kart kartonowych, dwustronnie foliowanych, instrukcja 
z odpowiedziami

LOGIŚ I JA. ANALOGIE ETAP I 
AI013 – 27,93 zł
Zeszyt zawiera obszerny zestaw prostych zadań myślenia przez 
analogię. Ćwiczenia mają formę rysunkową, oparte są na 
materiale tematycznym i atematycznym. W zadaniach wyko-
rzystano kilka różnych typów analogii – obiekty łączą takie 
relacje jak: wielkość, ilość, funkcja, relacja „część do całości”, 
przeciwieństwa, cechy. 45 stron formatu A4

LOGIŚ I JA. ANALOGIE ETAP II 
AI024 – 27,93 zł
Obszerny zestaw zadań myślenia przez analogię na wyższym 
poziomie trudności. W zadaniach wykorzystano kilka różnych 
typów analogii – obiekty łączą takie relacje jak: wielkość, 
ilość, funkcja, relacja „część do całości”, przeciwieństwa, 
cechy. 50 stron formatu A4

ŁĄCZENIE CECH. UKŁADANKI 
LOGICZNE AI012 – 70,00 zł
Zestaw układanek logicznych. Ważnym zadaniem zestawu 
jest nauka językowego opisu rzeczywistości, jej skompli-
kowanych cech, np. „TO JEST BUŁKA Z SAŁATĄ I JAJKAMI” 
lub „TO JEST KANAPKA Z SEREM I POMIDOREM” czy „TO 
SĄ DWA CZERWONE BALONY W KROPKI.” Poziom trudności 
układanek jest zróżnicowany: od łatwych 2-elementowych do 
trudniejszych 3- i 4-elementowych. 20 plansz oraz kartoniki 
do układania 

ĆWICZENIA WNIOSKOWANIA PRZEZ 
ANALOGIE AC020 – 45,00 zł
Zestaw tablic do ćwiczenia myślenia przez analogię. Do 
każdej tablicy przypisane są 3 obrazki, spośród których 
należy wybrać ten, który pasuje do pustego miejsca na 
tablicy. Każda tablica ilustruje 1 regułę, którą dziecko musi 
zaobserwować na podstawie 2 par obrazków i zastosować 
w odniesieniu do 3. pary. 16 tablic 

ZESTAW ANALOGII. ATEMATYCZNE 
I TEMATYCZNE AA046 – 149,11 zł.

ANALOGIE TEMATYCZNE 
AA050 – 84,54 zł
70 kolorowych kart kartonowych, dwustronnie foliowanych, 
instrukcja z odpowiedziami

ANALOGIE SYLABOWE 
AC023 – 59,86 zł
Ćwiczenia analogii na materiale językowym. W zestawie 
znajdują się kontrastowe napisy: białe na czarnym tle. 

IGŁA Z NITKĄ. ANALOGIE 
PD008 – 27,90 zł
Gra edukacyjna dla dzieci. Jej celem jest rozwijanie zdolności 
myślenia analogicznego oraz ćwiczenie umiejętności szuka-
nia podobieństw i różnic między przedmiotami.
48 plakietek – wym. 7,4 × 7,4 cm (plakietki podzielone są na 
2 grupy), instrukcja gry
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MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUTKO-
WE AI032 – 80,00 zł
Zestaw obrazkowy rozwijający u dzieci umiejętność rozu-
mienia tego, co było najpierw, co potem, co było przyczyną, 
a co jest skutkiem, oraz linearnego porządkowania bodźców. 
Obszerny materiał obrazkowy ma na celu ćwiczenie myślenia 
przyczynowo-skutkowego w sposób wieloaspektowy. 
Służą temu zestawy historyjek kilkuelementowych (3-, 4-, 
6-częściowych), pary obrazków „Co? – Z czego?”, historyjki 
z różnymi zakończeniami, ze skutkiem natychmiastowym 
lub odroczonym, tematyczne relacje czasowe i wiele innych. 
40 kolorowych foliowanych kart formatu A4, 20-stronicowa 
książeczka formatu A5

MYŚLENIE SYTUACYJNE AA092 – 17,89 zł
Dziecko próbuje samodzielnie odnaleźć obrazek, który pasuje 
do przedstawionej sytuacji. Następnie wyjaśnia, dlaczego doko-
nuje takiego wyboru. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe, 
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-
-ruchową. 106 czarno-białych stron formatu A4
z perforacją (do wyrywania)

PRAWDA CZY FAŁSZ? AI033 – 23,40 zł
Materiał edukacyjny, który poprzez zabawę wspomaga 
percepcję słuchową, wzbogaca zasób słownictwa, rozwija 
wyobraźnię, poprawia koncentrację uwagi, poszerza ogólną 
wiedzę. 22 strony kart pracy, plansze pogrupowane tema-
tycznie ze zdaniami do czytania (do pocięcia), gra planszowa, 
szablony z kieszonkami

KATEGORYZACJA, STYMULACJA 
I TERAPIA AI094 – 80,00 zł
Duży zestaw kart do wycięcia. Ćwiczenia zaczynają się od 
podstawowych kategoryzacji takich jak rozdzielanie na 
zwierzęta i jedzenie, szukanie wspólnych cech pozornie 
niepodobnych obrazków czy rozdzielanie czasowników na 
czasy przeszły, teraźniejszy i przyszły. 51 kart

KATEGORYZACJE AC017 – 75,00 zł
Zestaw „Kategoryzacja” zawiera 52 klocki. Pozwala na ćwiczenie 
umiejętności kategoryzowania ze względu na takie cechy jak: 
kolor (4 kolory), wielkość (2 wielkości) i kształt (4 kształty). 
52 klocki

SERIA ZABAWA Z RYMAMI
„Zabawy z rymami” to doskonały sposób, aby nauczyć dzieci 
tworzenia rymów! Zestaw zawiera 32 karty, a na każdej 
z nich znajduje się prosta rymowanka oraz ilustracja. Zabawy 
rymotwórcze to ważny element edukacji językowej dziecka: 
kształtują świadomość dźwiękowej warstwy mowy, która jest 
niezbędna podczas nauki czytania i pisania, wzbogacają 
zasób słownictwa, rozwijają umiejętności narracyjne. 32 karty 
z prostą rymowanką oraz ilustracją

RYMOWANKI PL048 – 17,14 zł
„Rymowanki” to gra, w której trzeba szukać rymów wśród 
obrazków. Gra kształtuje percepcję słuchową, umiejętność 
analizy i syntezy sylabowej wyrazów oraz koordynację 
wzrokowo-słuchowo-ruchową, umiejętności bardzo ważne 
w nauce czytania i pisania. 72 obrazki, klepsydra, instrukcja

AI071 – 38,00 zł

AI070 – 38,00 zł

AI072 – 38,00 zł
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KATEGORYZACJE OBRAZKOWE 
AC018 – 17,94 zł
W zestawie są obrazki z 6 kategorii (meble, owoce, pojazdy, 
ubranie, ptaki, zwierzęta). 30 elementów

CO MA? JAKI MA KOLOR? 
AA027 – 24,50 zł
Zestawy te służą do nauki dopasowywania elementów 
w postaci schematu do obrazka, odpowiedzi obrazkiem 
lub etykietką na pytania np.: Co ma słoń? Kto ma trąbę? 
Jaki ma kolor? i nauki zdań (układania ich) zawierających 
pewną informację. Ćwiczą też czytanie pełnymi wyrazami 
(czytanie globalne) i pełnymi zdaniami. 2 plansze (szablon), 
30 elementów obrazkowych, 28 etykietek opisowych, opis 
przykładowych ćwiczeń

FIGURAKI PG009 – 29,86 zł
W trakcie gry „Figuraki” dzieci uczą się rozpoznawać podsta-
wowe figury geometryczne. Figury występują w 6 kolorach. 
Kształty można kategoryzować według kolorów i kształtów.
4 plansze (dwustronne), 72 kolorowe elementy,
2 kostki, instrukcja w języku polskim

CO I GDZIE? PT012 – 17,15 zł
„Co i gdzie?” jest układanką edukacyjną, dzięki której 
dziecko uczy się dopasowywania przedmiotów do miejsca, 
w którym powinny się znajdować. W zestawie są 4 plansze 
z miejscami: las, plac zabaw, sklep i wieś. 4 plansze, 24 
przyłączane puzzlowo klocki, instrukcja z wieloma propozy-
cjami zabaw

PORY ROKU PT006 – 17,15 zł
„Pory roku” to gra, której zadaniem jest usystematyzowanie 
wiedzy o porach roku. Do gry dołączone są scenariusze i pro-
pozycje do wykorzystania przez rodziców. 4 plansze z krajo-
brazem w różnych porach roku, 24 duże kartoniki, instrukcja

LICZMANY KOLOROWE TALERZYKI 
(100 SZT.) ND011 – 9,94 zł
Ekonomiczny zestaw liczmanów. Talerzyki mają karbowane 
brzegi, dzięki czemu można je ustawiać w stosiki. Wysokość 
stosików można porównywać i przeliczać. Wykonane z two-
rzywa w 4 kolorach. Doskonałe do kategoryzacji na kolory.
Średnica ok. 1 cm, 4 kolory po 25 szt.

TĘCZA PG019 – 37,15 zł
Gra edukacyjna, której elementy można wykorzystać również 
do kategoryzacji na kolory. tęczowa plansza do gry, 36 kółe-
czek z obrazkami, kostka z kolorowymi ściankami, instrukcja

KOLORY AA013 – 27,82 zł
Zestaw ten służy do kształtowania pojęcia koloru, segrego-
wania według kolorów, czytania pełnymi wyrazami (czytanie 
globalne) oraz umiejętności odpowiedzi obrazkami na 
pytania. 36 elementów obrazkowych, 6 etykietek opisowych, 
opis przykładowych ćwiczeń
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W CO SIĘ UBRAĆ? 
ZM002 – 32,55 zł
Zestaw złożony jest z 4 wózków na zakupy, w różnych 
kolorach, z miejscami do położenia obrazków, 32 żetonów 
ilustrujących ubrania i 4 obrazków z wizerunkiem dzieci 
ubranych adekwatnie do pogody i okoliczności. Plakietki 
z ubraniami możemy kategoryzować na ubrania według pory 
roku lub na rodzaj ubioru, np. nakrycia głowy, bluzki. 4 wóz-
ki na zakupy, 32 żetony i 4 obrazki z wizerunkiem dzieci

WZORKI AA025 – 8,94 zł
Zestaw ten służy do nauki identyfikacji takiego samego wzo-
ru z pominięciem kształtu wypełnionego tym wzorem oraz 
nauki wypełniania wzorem dowolnych figur, a także nauki 
odpowiedzi na pytanie: Jaki to wzór? 16 elementów obrazko-
wych, 4 etykietki opisowe, opis przykładowych ćwiczeń

W DOMU PD022 – 27,60 zł
4 plansze i 40 plakietek, na których umieszczono wizerunki 
przedmiotów znajdujących się w każdym domu. Zadaniem 
dziecka jest przeanalizowanie swojego rysunku, a następnie 
dobranie elementów, które będą pasować do planszy.
4 plansze, 40 sztywnych plakietek

WZORY, KOLORY, MEMORY 
PL019 – 21,01 zł
Na 55 kartach znajdują się wzory złożone z figur, które 
odpowiadają kształtom plastikowych żetonów. Po krótkiej 
prezentacji karty należy jak najszybciej ułożyć z żetonów 
zapamiętany wzór. Żetony można wykorzystywać również 
do kategoryzacji na kolory i kształty. 36 żetonów (czerwony, 
niebieski, żółty), 55 kart wzorów, 4 linki, 4 podkłady, instrukcja

WZORY, KOLORY, MEMORY MAXI 
PL046 – 28,24 zł
Zestaw powiększony o kształty w kolorze zielonym. 48 żeto-
nów (czerwony, niebieski, żółty, zielony), 55 kart wzorów,
4 linki, 4 podkłady, instrukcja

KSZTAŁTY I KOLORY 
PC004 – 18,95 zł
Duże elementy i plastikowe foremki, bezpieczne i wytrzymałe 
zostały tak opracowane, aby dzieci mogły z łatwością się 
nimi posługiwać, rozwijając przy tym umiejętności manualne 
oraz zdolność logicznego myślenia, zmysł obserwacji, i uczyć 
się kategoryzacji na kolory i kształty. 4 plansze, 16 kartono-
wych małych elementów, 16 plastikowych foremek, instrukcja

KATEGORYZACJA TEMATYCZNA. 
ZESZYT ĆWICZEŃ 6 AA088 – 19,88 zł
Zeszyty ćwiczeń z serii Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli 
Mózgu są przeznaczone dla dzieci zagrożonych dysleksją, ze 
skrzyżowaną lateralizacją, z trudnościami w nauce języka. 
Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania szczegółów 
obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu 
rysunku. Rozwijają pamięć oraz koordynację wzrokowo-rucho-
wą. 120 czarno-białych stron formatu A4

LICZMANY LOGICZNE POSTACIE 
ND010 – 65,20 zł
Komplet liczmanów okaże się przydatny do różnorodnych 
zabaw. Zabawne postacie stoją stabilnie w 3 pozycjach: 
ręce opuszczone, ręce nad głową, ręce wyciągnięte na boki. 
Liczmany można sortować według ich postawy lub koloru 
(występują w 5 kolorach). 100 liczmanów (3 postawy, 5 kolo-
rów) – wym. 2,5 × 4 cm – obszerna instrukcja
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IDZIEMY NA ZAKUPY 
ZM001 – 32,82 zł
Elementy zestawu można kategoryzować na proste kategorie.
32 kartoniki z rzeczami do kupienia, 4 koszyki, 4 listy zakupów

VOCABULAR – PODSTAWOWE 
SŁOWNICTWO ND030 – 134,99 zł
Bogaty zbiór podstawowego słownictwa w postaci czytelnych 
obrazków. Obrazki poruszają tematy: zwierzęta, żywność 
i napoje, owoce i warzywa, w szkole, mieszkanie, odzież, ka-
lendarz. 180 kolorowych kart z obrazkami – wym. 11 × 11 cm

WYKLUCZANIE ZE ZBIORU 
AC019 – 33,81 zł
Spostrzeganie i werbalizowanie różnic występujących między 
elementami obiektu lub między elementami zbioru jest 
podstawą uczenia się, nie tylko czytania i pisania, lecz także 
nabywania wiedzy o rzeczywistości. Na każdej karcie znajdu-
je się 1 rysunek niepasujący do reszty. 52 karty

ROZWIJAMY MOWĘ I MYŚLENIE 
DZIECKA Zestaw 1 KM025 – 78,60 zł
Zestaw 1 zawiera 8 talii kart: ZABAWKI, PRZYBORY SZKOLNE, 
JEDZENIE, CIAŁO, ZAWODY, OWOCE, WARZYWA, OSOBY. 
Karty przedstawiają obrazki rzeczowników wraz z podpisami. 
W każdej talii znajduje się 13 par obrazków (i 1 para „Pio-
trusia”), które różnią się pomiędzy sobą co najmniej
1 szczegółem. 8 talii po 26 kart

ROZWIJAMY MOWĘ I MYŚLENIE 
DZIECKA Zestaw 2 KM026 – 78,60 zł
Zestaw 2 zawiera 8 talii kart: UBRANIE CZ. 1, UBRANIE 
CZ. 2, POJAZDY, DODATKI, ZWIERZĘTA NA WSI, ZWIERZĘTA 
W ZOO, ZWIERZĘTA W LESIE, ZWIERZĘTA INNE. Karty przed-
stawiają obrazki rzeczowników wraz z podpisami. W każdej 
talii znajduje się 13 par obrazków (i 1 para „Piotrusia”), 
które różnią się pomiędzy sobą co najmniej 1 szczegółem.
8 talii po 26 kart

ROZWIJAMY MOWĘ I MYŚLENIE 
DZIECKA Zestaw 3 KM027 – 78,60 zł
Zestaw 3 zawiera 8 talii kart: POKÓJ CZ. 1, POKÓJ CZ. 2, 
KUCHNIA CZ. 1, KUCHNIA CZ. 2, ŁAZIENKA CZ. 1, ŁAZIENKA 
CZ. 2, DOM, PRZEDMIOTY W DOMU. Karty przedstawiają ob-
razki rzeczowników wraz z podpisami. W każdej talii znajduje 
się 13 par obrazków (i 1 para „Piotrusia”), które różnią się 
pomiędzy sobą co najmniej 1 szczegółem. 8 talii po 26 kart

DOPASUJ OBRAZKI 
NE024 – 29,11 zł
Można po prostu układać lub grać, ćwicząc przy tym spo-
strzegawczość i umiejętność łączenia obrazków. W zestawie 
znajduje się 36 drewnianych klocków przedstawiających 
różne obrazki. 6 klocków ma je zebrane tematycznie i należy 
połączyć te kafelki, na których część wzoru pokrywa się 
z rysunkiem zbiorczym. Całość zapakowana w drewniane 
pudełko, aby łatwo było utrzymać całość we właściwym 
miejscu. Wym. klocka: 4,5 × 4,5 cm
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NA ZAKUPY PD023 – 27,02 zł
Zadaniem dziecka biorącego udział w zabawie jest przeana-
lizowanie swojego rysunku, a następnie dobranie plakietki, 
która pasuje do rysunku. Poprawność skojarzenia sprawdza 
się poprzez odwrócenie plakietki i porównanie koloru 
spodniej strony z kolorem ramki obrazka. 4 plansze – wym. 
16,5 × 16,5 cm, 40 plakietek – wym. 5,5 × 5,5 cm
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PERCEPCJA WZROKOWA 
AA051 – 64,61 zł
Zestaw przeznaczony do ćwiczeń na różnych poziomach nauki 
szkolnej, także dla dzieci starszych, w wieku gimnazjalnym.
48 czarno-białych kart dwustronnie foliowanych, 1 formatka 
A4 z elementami do układania, 1 gruba folia A4 (ofertówka), 
pisak suchościeralny, instrukcja z trudniejszymi odpowiedziami

BIAŁE CZY CZARNE AA075 – 57,66 zł
Zadania zawarte w grze rozwijają pamięć, analizę i syntezę 
wzrokową, uczą logicznego myślenia, naśladowania, 
kontynuowania i uzupełniania sekwencji, uczą analizowania 
wzoru od strony lewej do prawej, linijka w linijkę, zgodnie 
z kierunkiem czytania. 16 dwustronnych kwadratów, 
2 prostokątne elementy dwustronne, 4 nieregularne elementy 
dwustronne tekturowe, zbindowana książeczka, 61 stron ze 
wzorami, instrukcja ćwiczeń

PERCEPCJA WZROKOWA – KARTY 
ĆWICZEŃ AA093 – 56,66 zł
Zestaw zawiera 12 atematycznych elementów wzorcowych, 
do których zostało ułożonych 80 zadań o zróżnicowanej 
formie i poziomie trudności, co umożliwia wszechstronną sty-
mulację percepcji wzrokowej na różnych poziomach terapii.
40 dwustronnych kart formatu A4 zafoliowanych z zadaniami, 
12 elementów wzorcowych z grubej folii

CZARNE CZY BIAŁE AA076 – 54,67 zł
Zadania zawarte w grze rozwijają pamięć, analizę i syntezę 
wzrokową, uczą logicznego myślenia, naśladowania, konty-
nuowania i uzupełniania sekwencji, uczą analizowania wzoru 
od strony lewej do prawej, linijka w linijkę, zgodnie z kie-
runkiem czytania. 16 dwustronnych elementów tekturowych, 
55 pasków, książeczka, 45 stron laminowanych ze wzorami, 
instrukcja ćwiczeń

MAGICZNY KWADRAT AA095 – 144,13 zł
Magiczny kwadrat jest materiałem symbolicznym, abstrakcyjnym. 
Zestaw wielu figur łączy się, by w konsekwencji mógł powstać 
kwadrat. kolorowe elementy z płyty PCV (pocięte kwadraty na 4, 6, 8 
i 10 elementów w 4 kolorach), podkładka, 49 wzorów, instrukcja wraz 
z trudniejszymi rozwiązaniami

STYMULACJA ROZWOJU FUNKCJI 
POZNAWCZYCH W WIEKU NIEMOW-
LĘCYM AC047 – 45,00 zł
Proponowany zestaw pomocy pozwoli rodzicom i terapeucie 
wczesnej interwencji prowadzić stymulację funkcji wzroko-
wych. 36 obrazków

GDZIE TAKI SAM? AE065 – 34,46 zł
Książka zawiera sposoby stymulacji poznawczych zdolności 
strategicznych – uwagi i pamięci. Zaproponowane zabawy 
mają również funkcję diagnostyczną, pozwalają na dostrze-
żenie trudności dziecka w określonym obszarze jego rozwoju.
60 stron

PERCEPCJA WZROKOWA. ZESZYT 
ĆWICZEŃ 1 AA083 – 14,91 zł
Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania szczegółów 
obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu 
rysunku oraz samodzielnego tworzenia ilustracji tematycz-
nych (do podanego wzoru należy dorysować różne elementy, 
tworząc za każdym razem inny obrazek). 80 czarno-białych 
stron z perforacją (do wyrywania)
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UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE 
AC013 – 38,86 zł
Pomoc służy do stymulacji lewopółkulowego przetwarzania 
sekwencji wzorów. Polecana szczególnie dla dzieci z zabu-
rzeniami komunikacji językowej, zagrożonych dysleksją oraz 
dzieci dwujęzycznych. 25 kwadratów z tworzywa w 3 kolorach, 
książeczka z wzorami do układania

UKŁADANKI SYMULTANICZNO-
-SEKWENCYJNE AC015 – 58,00 zł
Zestaw składa się z 9 biało-niebieskich kostek oraz książeczki 
z wzorami uporządkowanymi według trudności. Pozwala na 
ćwiczenie funkcji zarówno prawej, jak i lewej półkuli mózgu.
9 kostek, książeczka z 32 wzorami

BALANSUJĄCY SORTER 
NE043 – 39,03 zł
Na chwiejącej się podstawie należy umieścić drewniane 
kołki, a na nich kolorowe pierścienie. W zestawie znajduje 
się 5 dwustronnych kart pracy z wzorami o zróżnicowanym 
poziomie trudności. 26 elementów – wym. 30 × 7 × 11 cm, 
5 kart pracy

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 
AI023 – 23,40 zł
„Podobieństwa i różnice” to książka z obrazkami, które 
tylko z pozoru są podobne do siebie. Różnią się one bowiem 
jednym lub kilkoma szczegółami. Zadaniem dziecka jest 
wyszukanie i wskazanie tych różnic.

DOBIERANKI HA016 – 44,73 zł
Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na ma-
teriale obrazkowym, geometrycznym, literowym, sylabowym 
i wyrazowym. 40 dwustronnych kolorowych kart, zeszyt (44 
strony kart z obrazkami)

PERSKIE OKO HA017 – 35,78 zł
Jest to pozycja kierowana do uczniów mających problemy 
z prawidłową analizą i syntezą wzrokową, co skutkuje 
trudnościami w czytaniu i pisaniu. Pomoc ta składa się z kart 
zawierających materiał obrazkowy i literowy ułożony według 
stopnia trudności – od najprostszych kształtów do trudnych 
wyrazów. 50 kolorowych kart, zeszyt z instrukcją

ZNAJDŹ PARY HA022 – 24,45 zł
Zestaw kart z figurami. Dziecko znajduje 2 identyczne karty, 
czyli takie, które mają taki sam układ figur i kolorów we 
wszystkich rzędach. 96 kart

UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE – 
TRÓJKĄTY AC014 – 58,88 zł
Pomoc służy do stymulacji lewopółkulowego przetwarzania 
sekwencji wzorów. Przykłady ćwiczeń są podzielone na 
trudniejsze i łatwiejsze. 19 trójkątów tekturowych, instrukcja 
łatwa (z konturami) – 37 wzorów, instrukcja trudna (bez 
konturów) – 37 wzorów
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LUSTRZANE ODBICIE 
HA023 – 24,45 zł
Zestaw kart z cieniami zwierząt. Dziecko znajduje i dopa-
sowuje karty z cieniami zwierząt tak, aby po złożeniu kart 
szarymi paskami do siebie cienie stanowiły lustrzane odbicie. 
96 kart

IDENTYCZNE CZY PODOBNE? 
HA040 – 25,00 zł
Głównym celem pracy z tymi materiałami jest ćwiczenie 
umiejętności spostrzegania różnic w kompozycjach złożonych 
z tych samych elementów. 20 kolorowych kart formatu A4, 
20-stronicowy zeszyt, plastikowe kieszonki

KRECIK – DOPASUJ OBRAZEK 
NE012 – 43,80 zł
6 klocków przedstawia sceny z bajki. Na pozostałych 
klockach można znaleźć poszczególne elementy obrazków. 
Zabawa polega na tym, aby odszukać na tematycznych 
klockach pozostałe obrazki. ramka – wym. 31 × 31 × 1 cm, 
36 drewnianych klocków – wym. 4,5 × 4,5 cm

UKŁADANKA – SORTOWANIE KO-
LORÓW NE016 – 47,10 zł
Zabawa polega na układaniu kolorów według załączonych 
kart do gry. Jest to zabawka edukacyjna, która w przyjazny 
sposób uczy dzieci kolorów oraz liczenia. Jednak przede 
wszystkim uczy logicznego myślenia i ćwiczy percepcję 
wzrokową. 18 tabliczek z przykładowymi wzorami, 16 różnych 
elementów: 4 gwiazdki, 4 kwadraty, 4 kwiaty oraz 4 kółka, 
wym.: 21 × 18,5 × 3 cm

TABLICA DO SORTOWANIA 
NE017 – 54,35 zł
Jest to zabawka edukacyjna, która w przyjazny sposób uczy 
dzieci kolorów oraz liczenia. Jednak przede wszystkim uczy 
logicznego myślenia i ćwiczy percepcję wzrokową. 16 tabli-
czek z przykładowymi wzorami, tablica do układania – wym. 
27,5 × 22,5 cm

DOPASUJ OBRAZKI 
NE024 – 29,11 zł
Zestaw klocków. 6 z nich ma zebrane tematycznie obrazki 
z pozostałych. Należy połączyć te kafelki, na których część 
wzoru pokrywa się z rysunkiem zbiorczym. 36 drewnianych 
klocków (wym. 4,5 × 4,5 cm) przedstawiających różne obrazki

BUŹKA MAGNETYCZNA CHŁOPIEC 
NE032 – 63,25 zł
Magnetyczna buźka, która zmienia się zależnie od wyobraźni 
dziecka. W zestawie dołączone są karty z wzorami do 
układania. plansza z konturami buzi chłopca, 63 elementy 
magnetyczne, 9 kart z przykładowymi buźkami do ułożenia, 
wym. opakowania: 26,5 × 20,5 × 4,5 cm

NA GÓRZE, NA DOLE? 
HA026 – 15,66 zł
Celem proponowanych ćwiczeń jest usprawnianie orientacji 
przestrzennej oraz percepcji wzrokowej u dzieci w młodszym 
wieku szkolnym. Dziecko ćwiczy na materiale obrazkowo-
-geometryczno-literowym. 68 kolorowych kart
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BUŹKA MAGNETYCZNA DZIEW-
CZYNKA NE041 – 63,25 zł
Magnetyczna buźka, która zmienia się zależnie od wyobraźni 
dziecka. W zestawie dołączone są karty z wzorami do 
układania. plansza z konturami buzi dziewczynki, 63 elementy 
magnetyczne, 9 kart z przykładowymi buźkami do ułożenia, 
wym. opakowania: 26,5 × 20,5 × 4,5 cm

SZUKAM I OPOWIADAM 
PD006 – 28,40 zł
Gra polega na odnalezieniu na danej ilustracji przedmiotów 
z pojedynczych kafelków. 8 ilustracji z dziecięcymi historiami 
na kartach, 48 sztywnych kafelków

GRA W CHOWANEGO 
PD015 – 27,50 zł
Rozgrywka pozwala na ćwiczenie pozytywnych reakcji i relacji 
społecznych. Gdzie skrywa się małpka? Czy za płotkiem scho-
wała się zebra, czy świnka? Kto szybciej je dostrzeże i nazwie, 
ma szansę na wygraną. 24 sztywne tafelki – wym. 11 ×12 cm, 
80 szt. żetonów, instrukcja do 3 gier

W DOMU PD022 – 27,60 zł
Zadaniem dziecka jest przeanalizowanie swojego rysunku, 
a następnie dobranie elementów, które będą pasować do 
planszy. 4 plansze, 40 sztywnych plakietek

ZABAWA I ZABAWKI PD035 – 27,98 zł
Zadaniem dziecka jest przeanalizowanie swojego rysunku, 
a następnie dobranie elementów, które będą pasować do 
planszy. 4 kwadratowe plansze – wym. 165 × 165 mm,
40 plakietek – 55 × 55 mm

FIGURAKI PG009 – 29,86 zł
W trakcie gry „Figuraki” dzieci uczą się rozpoznawać podsta-
wowe figury geometryczne. Figury występują w 6 kolorach. 
Kształty można kategoryzować według kolorów i kształtów. 
4 plansze (dwustronne), 72 kolorowe elementy, 2 kostki, 
instrukcja w języku polskim

PATYCZAKI PG010 – 38,11 zł
Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. Dzieci 
mogą układać je z wzorów umieszczonych na planszach lub 
tworzyć własne kompozycje. Zabawa pomaga uruchamiać 
procesy analizy i syntezy. 48 plastikowych patyczków
w 4 kolorach, 8 dwustronnych plansz z wzorami do układania, 
instrukcja

TU CZY TAM? PD003 – 29,01 zł
Gra uczy nie tylko rozpoznawania poszczególnych części 
składających się na 1 obrazek, lecz także rozróżniania 
poszczególnych figur geometrycznych. 6 twardych plansz, 30 
elementów – figur geometrycznych

KUFEREK KSIĘŻNICZKI 
PD041 – 32,99 zł
Zadaniem dziecka jest przeanalizowanie swojego rysunku, 
a następnie dobranie elementów, które będą pasować do 
planszy. 4 duże, sztywne plansze, 24 kartoniki, instrukcja 
do 3 gier
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LOTTO DOM PG014 – 23,90 zł
Gra świetnie ćwiczy percepcję wzrokową. Na rysunkach 
pochowane są przedmioty, które nie zawsze są typowe dla 
rzeczy, które trzyma się w poszczególnych pomieszczeniach.
4 plansze, 24 małe obrazki

WZORY, KOLORY, MEMORY 
PL019 – 21,01 zł
Na 55 kartach znajdują się wzory złożone z figur, które od-
powiadają kształtom plastikowych żetonów. Po krótkiej pre-
zentacji danej karty należy jak najszybciej ułożyć z żetonów 
zapamiętany wzór. Żetony można wykorzystywać również 
do kategoryzacji na kolory i kształty. 36 żetonów (czerwony, 
niebieski, żółty), 55 kart wzorów, 4 linki, 4 podkłady, instrukcja

PUZZLE MAGNETYCZNE 
SAMOCHODY PL026 – 23,80 zł
Elementy zestawu można umieszczać na stojącej pod kątem 
planszy – nie będą się one zsuwać dzięki przyciąganiu 
magnetycznemu. Układając elementy, można z nich tworzyć 
różne wzory samochodów. Można też układać samochody 
według wzorów umieszczonych na kartach. 41 puzzli magne-
tycznych, tablica magnetyczna, 8 kart, instrukcja

PUZZLE MAGNETYCZNE FARMA 
PL027 – 23,80 zł
Elementy z warstwą magnetyczną to obrazki związane tema-
tycznie z wiejską zagrodą – postać gospodarza i gospodyni, 
koń, pies, kogut itp. Zabawa polega na układaniu na planszy 
z tłem poszczególnych obrazków tak, by tworzyły za każdym 
razem inna wymyśloną scenkę. 24 puzzle magnetyczne, 
tablica magnetyczna, 8 kart, instrukcja

PUZZLE MAGNETYCZNE UBRANKA 
PL028 – 23,80 zł
Kolorowe ubranka – magnesy układa się na tablicy magne-
tycznej, dzięki czemu zabawa jest możliwa nawet podczas 
podróży. Dzieci mogą ułożyć, na podstawie dołączonych kart, 
8 podstawowych ubrań dla Ani i Tomka. Mogą też dowolnie 
zestawić elementy ubrań według własnych pomysłów i wy-
obraźni. 38 puzzli magnetycznych, tablica magnetyczna,
8 kart, instrukcja

OBSERWUJESZ I ZNAJDUJESZ. 
WYRAZY PL029 – 20,13 zł
Aby uatrakcyjnić naukę odczytywania wyrazów podobnych, 
proponujemy grę słowną zawierającą zestaw 50 słów, 
różniących się często zaledwie 1 głoską/literą. 55 tabliczek 
wyrazów, instrukcja

WZORY, KOLORY, MEMORY MAXI 
PL046 – 28,24 zł
Zestaw powiększony o kształty w kolorze zielonym.
48 żetonów (czerwony, niebieski, żółty, zielony), 55 kart wzo-
rów, 4 linki, 4 podkłady, instrukcja

LOTTO KLUB PRZEDSZKOLAKA 
PG016 – 22,06 zł
Dobrze znana i lubiana gra edukacyjna dla przedszkolaków 
– loteryjka w 2 wariantach. 4 duże, dwustronne tablice,
24 małe obrazki, instrukcja

CZY WIESZ, JAKI TO ZWIERZ? 
PL012 – 11,89 zł
W grze wygrywa ten, kto najszybciej odnajdzie właściwy 
obrazek z fragmentem zwierzątka przedstawionego na polu, 
na którym stanie pionek. Podczas zabawy ćwiczy się koncen-
trację, refleks i spostrzegawczość. 32 tabliczki z obrazkami,
1 pionek, plansza, kostka, 20 żetonów, instrukcja



49-

OBSERWUESZ I ZNAJDUJESZ. SYLA-
BY PL047 – 20,12 zł
Na ośmiokątnych kartach znajduje się po 8 sylab dwugło-
skowych. Karty pomiędzy sobą zawsze mają wspólną sylabę, 
którą należy odnaleźć i odczytać. Taki trening sprawi, że 
dzieci lekko przejdą do swobodnego odczytywania sylab, a co 
za tym idzie – poprawi się ich technika czytania. 55 tabliczek 
wyrazów, instrukcja

OBSERWUJESZ I ZNAJDUJESZ. KO-
LOROWE PIKTOGRAMY 
PL035 – 20,13 zł
Na kartach znajduje się po 8 różnych kolorowych znaków 
i figur. Karty między sobą mają wspólny znak/figurę, którą 
należy znaleźć i wskazać palcem na karcie ze stosu kart.
55 tabliczek znaków, instrukcja

KOLORY I KSZTAŁTY 
PT010 – 17,03 zł
Kolory i kształty to edukacyjna gra, która trenuje umiejęt-
ności rozróżniania kolorów i kształtów. Zestaw doskonale 
rozwija analizę wzrokową, uczy abstrakcyjnego myślenia 
i koncentracji. 4 plansze tematyczne (plaża, pociąg, pokój 
dziecięcy, plac zabaw), instrukcja

W CO SIĘ UBRAĆ ZM002 – 32,55 zł
Gra polega na włożeniu do koszyków ubrań, jakie trzeba by 
zakupić dzieciom na konkretnym obrazku. Pomoc ta ćwiczy 
spostrzegawczość, koncentrację, uwagę i funkcje wzrokowe.
4 obrazki z dziećmi, 4 wózki zakupowe, 31 żetonów z ubra-
niami

O RETY! KOLOROWE KRETY! 
ZR001 – 33,67 zł
To nowa wspaniała gra, która uczy najmłodszych kolorów, 
ćwiczy percepcję wzrokową i udoskonala małą motorykę 
dziecka. Dziecko ma za zadanie łapać kopce kretów z kolo-
rowych kubeczków, „nabijając” je na młotek w odpowiednio 
wskazanej na karcie kolejności. 2 młotki, 12 krecich kubecz-
ków, 1 kubeczek specjalny, 20 kart kolejności, zasady gry

MISTRZ GETRIKO EP004 – 35,91 zł
Gra polega na manipulowaniu i układaniu kolorowych 
trójkątów w taki sposób, żeby otrzymać wzór (witraż) zgodny 
z wylosowaną kartą, przy czym każdy z graczy ma inną kartę 
i zmierza do ułożenia innego wzoru. 48 wzorów, 7 kolorowych 
trójkątów równobocznych, instrukcja

MOZAIKA EP003 – 47,81 zł
Z klocków „Mozaiki” można komponować wiele wzorów, 
zróżnicowanych pod względem liczby, kształtu, koloru kloc-
ków i rodzaju figur geometrycznych. Do kompletu klocków 
opracowana została książeczka z serią 48 wzorów o wzrasta-
jącym stopniu trudności w połączeniu z przemyślaną kombi-
nacją kolorów. 40 drewnianych klocków, trójkątów i rombów: 
czerwonych, zielonych, niebieskich, żółtych i pomarańczowych, 
książeczka z wzorami

BYSTRE OCZKO – KUFEREK 
PD042 – 32,99 zł
Zabawa polega na odnajdywaniu obrazka z kartonika na 
planszach. 96 dwustronnych kartoników, 4 dwustronne plansze, 
instrukcja
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GRA COMBINO HP013 – 78,11 zł
W grze znajdują się drewniane tabliczki z różnego rodzaju 
obrazkami. Dziecko ma za zadanie przyjrzeć się im dobrze 
i sprawdzić, czego w nich brakuje. Następnie dołożyć do nich 
przezroczystą nakładkę, na której znajduje się brakujący 
element. W ten sposób brak zostanie uzupełniony, a całość 
będzie kompletna. 24 obrazki do uzupełnienia

KSIĄŻECZKA DOTYKOWA – ZABAW-
KI IN002 – 43,34 zł
To propozycja dla najmłodszych. Książeczka oprócz zmysłu 
wzroku mocno angażuje dodatkowy zmysł – dotyk. Na przy-
jemnych w dotyku stronach umieszczono obrazki o grubości 
4 mm, co powoduje, że są one doskonale wyczuwalne pod 
palcami. 4 strony książeczki – wym. 14 × 14 cm, sznureczek, 
tekturowe pudełko

MEMORY DOTYKOWE 
IN001 – 40,32 zł
Na 16 elementach gry, umieszczone są kształty podsta-
wowych rzeczowników z otoczenia dziecka takie jak: lala, 
miś, auto, kot, trójkąt, gwiazda, dom, jabłko. Na okrągłym 
elemencie (średnica 3 cm) umieszczono obrazki o grubości 
4 mm, co powoduje, że są one doskonale wyczuwalne pod 
palcami. 16 filcowych elementów, instrukcja, opakowanie 
tekturowe

MEMO DOTYKOWE KSZTAŁTY 
NE021 – 33,13 zł
Każda para składa się z kwadratowego elementu z wyciętym 
w środku kształtem oraz drugiego klocka, który pasuje do 
otworu. Na początek klocki z pustymi otworami należy rozło-
żyć na płaskiej powierzchni, a następnie za pomocą dotyku 
znaleźć w woreczku pasujący do niego środek. 32 drewniane 
elementy – 16 par, materiałowy woreczek

KOT W WORKU PG002 – 32,41 zł
Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, jaki przedmiot jest 
w worku. 9 dwustronnych plansz, 27 obrazków, 30 pionków, 
woreczek, instrukcja

KLOCKI CANOE – ZESTAW DOTYK 
LI006 – 128,90 zł
Zestaw stymuluje zmysł dotyku, wydłuża koncentrację 
uwagi, rozwija planowanie ruchowe oraz wizualizację ruchu. 
Dzieci bawią się bez udziału wzroku, z zasłoniętymi oczami, 
paluszkami poszukując odpowiedniego klocka, aby ułożyć 
przygotowany w jednej z rynienek wzór. 16 klocków drew-
nianych z wypukłymi wzorami, 4 klocki drewniane z gładkimi 
wzorami, 2 rynienki, opaska na oczy

GRA ZNAJDŹ PARĘ HP014 – 78,11 zł
Dzieci muszą użyć własnych słów, aby pokierować siebie 
nawzajem w wyborze prawidłowej sekwencji obrazków. Obrazki 
często różnią się między sobą tylko szczegółami, dlatego dzieci 
muszą bardzo dokładanie słuchać, który rysunek mają wybrać. 
36 elementów

PERC
EPC

JA

KSIĄŻECZKA DOTYKOWA – KSZTAŁTY 
IN010 – 43,00 zł
Książeczka oprócz zmysłu wzroku mocno angażuje dodatkowy 
zmysł – dotyk. Na przyjemnych w dotyku stronach umieszczono 
obrazki o grubości 4 mm, co powoduje, że są one doskonale 
wyczuwalne pod palcami. 4 strony książeczki – wym. 14 × 14 cm, 
sznureczek, tekturowe pudełko
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POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ 
– CZ. 1 HA019 – 31,80 zł
Na każdej karcie znajdują się 4 zdjęcia ilustrujące daną 
czynność przedstawioną w różnych kontekstach sytuacyjnych 
lub znaczeniowych (np. mycie twarzy, mycie naczyń, mycie 
zębów, mycie okien). Zadaniem osoby ćwiczącej jest wska-
zanie odpowiedniego zdjęcia, odpowiedź na pytania zadane 
przez terapeutę oraz dopasowanie podpisu do fotografii.
36 kolorowych kart, 3 czarno-białe karty z podpisami

MEMO DŹWIĘKOWE PL013 – 35,24 zł
Dziecko ma za zadanie znalezienie 2 kostek, wydających 
ten sam dźwięk. 16 klocków dźwiękowych, kolorowa kostka, 
plansza, instrukcja, notes

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA 
AI043 – 80,00 zł
Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania 
i pisania lub pomagających w pokonaniu trudności 
z nabywaniem tych umiejętności. Właściwe spostrzeganie 
i analizowanie przestrzeni oraz tematycznych i atematycznych 
elementów graficznych warunkuje poprawne rozpoznawanie 
i odwzorowywanie liter. teczka formatu A4, 47 kart z ćwicze-
niami, tekturowe elementy do układania

ANALIZA I SYNTEZA SŁUCHOWA 
AI098 – 80,00 zł
Zestaw ćwiczeń służy kształtowaniu umiejętności analizy 
i syntezy słuchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
Karty zostały opracowane na podstawie materiału obraz-
kowego. W zestawie zawarto zadania analizy i syntezy 
sylabowej, które są przydatne podczas nauki czytania metodą 
sylabową. 30 kart z zadaniami, karta z szablonem odpowiedzi

PERCEPCJA SŁUCHOWA 
(KSIĄŻKA + CD) AA094 – 74,55 zł
„Percepcja słuchowa” to zestaw ćwiczeń przeznaczony dla 
osób mających trudności z odbiorem słuchowym języka 
(w tym z problemami rozwoju oraz uczących się języka 
polskiego jako obcego lub drugiego). Zadania służą dosko-
naleniu słuchu fonemowego, przetwarzania informacji w po-
rządku linearnym, rozumienia i zapamiętywania informacji 
werbalnych. płyta CD w formacie mp3, książeczka formatu A5

NOS W NOS – GRA W ZAPACHY 
PG020 – 37,15 zł
W zestawie znajdują się pojemniczki z zapachami: dym 
(palone drewno), jabłko, mięta, mydło, róża, trawa. 6 pojem-
ników z zapachami, 24 żetony z obrazkami, instrukcja – plakat

POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ 
– CZ. 2 HA020 – 31,80 zł
Na każdej karcie znajdują się 4 obrazki różniące się szczegó-
łami (np. na jednej ilustracji sukienka w szerokie pasy wisi 
na wieszaku, na drugiej ta sama sukienka wisi na haczyku). 
Zadaniem osoby ćwiczącej jest wskazanie odpowiedniego 
obrazka, odpowiedź na pytania zadane przez terapeutę oraz 
dopasowanie podpisu do ilustracji. 18 dwustronnych koloro-
wych kart, 4 czarno-białe karty z podpisami
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MIŚ UK011 – 16,10 zł
16 cm

LALKA UK010 – 12,98 zł
Lalka szmaciana dostępna w wielu wersjach kolorystycznych.
21 cm

ZESTAW NARZĘDZIOWY 
NE038 – 51,08 zł
podstawa z otworami, młotek, klucz, śrubokręt, 3 drewniane 
elementy do przykręcania, 3 koła zębate – każde w innym 
kolorze, 3 śruby, 3 gwoździe i 3 nakrętki

ZESTAW AKCESORIA KUCHENNE 
HP020 – 87,10 zł
Wykonany z ekologicznego drewna zestaw naczyń kuchennych 
firmy HAPE. Zabawka malowana bezpiecznymi dla dziecka 
farbami wodnymi. wym. opakowania: 20 × 10 × 26 cm

POCZTA MINI PL017 – 11,89 zł
Dzieci, bawiąc się w pocztę, poznają zasady adresowania 
listów i pocztówek. Ponadto uczą się, jak wypełnić druk na 
przekaz bankowy lub wpłatę gotówkową czy też adres po-
mocniczy na list polecony. 7 pocztówek, 7 kopert, 7 znaczków, 
okienko pocztowe, 7 pieniędzy, 7 pokwitowań listu, 7 wpłat 
gotówkowych, 7 dowodów nadania paczki, 7 przekazów na 
rachunki bankowe, 7 przekazów pocztowych, instrukcja

ZWIERZĘTA 3 WYSOKOŚCI (108 SZT.) 
NS003 – 88,92 zł
108 szt., 3 wysokości zwierząt: od ok. 2,5 cm do ok. 4 cm

LICZMANY ZWIERZĘTA (72 SZT.) 
ND037 – 69,95 zł
6 zwierząt (krowa, owca, koń, królik, świnia i kaczka). 
Każde ze zwierząt występuje w 6 kolorach (zielonym, żółtym, 
fioletowym, czerwonym, niebieskim i pomarańczowym)
i w 2 wielkościach. 72 szt.; wym.: ok. 2,5 cm

ZESTAW LEKARSKI 
NE030 – 58,81 zł
Zestaw zapakowany w estetyczną walizeczkę, dzięki której 
wszystkie przybory znajdują się na miejscu, a całość można 
łatwo przenosić. stetoskop, 2 młoteczki, szpatułka, termometr, 
strzykawka z ruchomym tłokiem, maść, opakowanie leków 
(całe, bez możliwości odkręcania), podkładka drewniana do 
pisania lub wykorzystania jako tabliczka do wypisywania recept 

DREWNIANA KASA SKLEPOWA 
NE039 – 64,30 zł
Kasa wykonana jest z drewna. Ponumerowane guziki można 
naciskać. Z przodu znajduje się wysuwana szufladka, z boku 
czytnik kart płatniczych, a od góry papier na paragony.
wym.: 24 × 16,5 ×16 cm

ZESTAW KUCHNIA IN008 – 80,64 zł
Zestaw umożliwia zabawę w gotowanie, pieczenie, miesza-
nie, układanie, przekładanie, dobieranie składników. szczyp-
ce, deska, wałek, nóż, widelec, łyżka duża i mała, elementy 
filcowe: spaghetti, 2 × pomidor, 2 × ser, 2 × ogórek, 
2 × szynka, 2 × chleb, 2 × salami, pieczarka, listek bazylii

AUTO HP019 – 16,10 zł
Zielony samochód firmy Hape.
wym. opakowania: 11 × 6 × 6 cm

PIŁKA UK012 – 3,20 zł
Piłka gumowa. Dostępna w wielu wersjach kolorystycznych.
6 cm
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POKÓJ NIEMOWLAKA 
HAPE HP003 – 61,02 zł
Pokój niemowlaka, w którym znajduje się: wózek dla dziec-
ka, łóżeczko, komoda z przewijakiem, mata do zabawy, lalka 
niemowlak. wym. opakowania: 20 × 10 × 26 cm

LALECZKA DZIADEK HAPE 
HP007 – 21,00 zł
wym. opakowania: 7 × 4 × 14 cm

LALECZKA BABCIA HAPE 
HP008 – 21,00 zł
wym. opakowania: 7 × 4 × 14 cm

LALECZKA MAMA HAPE 
HP021 – 21,00 zł
wym. opakowania: 7 × 4 × 14 cm

LALECZKA SYN HAPE 
HP011 – 21,00 zł
wym. opakowania: 7 × 4 × 14 cm

LALECZKA CÓRKA HAPE 
HP010 – 21,00 zł
wym. opakowania: 7 × 4 × 14 cm

LALECZKA TATA HAPE 
HP009 – 21,00 zł
wym. opakowania: 7 × 4 × 14 cm

ZWIERZĘTA DOMOWE Z AKCESO-
RIAMI HAPE HP004 – 58,39 zł
3 zwierzątka ze swoimi domkami i miseczkami oraz z ulubio-
nym jedzeniem. wym. opakowania: 20 × 10 × 13 cm

RODZINNY SAMOCHÓD HAPE 
HP006 – 77,51 zł
Samochód rodzinny to świetna propozycja do zabawy, 
ćwiczenia czasowników, nauki zabawy, rozumienia poleceń. 
W samochodzie mieszczą się laleczki GOKI i HAPE. wym. 
opakowania: 20 × 10 × 26 cm

PLAC ZABAW HAPE 
HP005 – 59,74 zł
Drewniana huśtawka, zjeżdżalnia i konik na kwiatowym 
trawniku sprawią, że każda rodzina miło spędzi czas na 
świeżym powietrzu. wym. opakowania: 20 × 10 × 26 cm

SAMOLOT MAGNETYCZNY DO 
SKŁADANIA NE040 – 49,20 zł
Zabawka łączy kilka funkcji: można jej używać jako pojazdu, 
można ją składać i rozkładać na części, można eksperymen-
tować, można sprawdzać, jak działają magnesy. Zabawka 
składa się z 5 części, które łączą się magnesem w całość, 
oraz ludzika – pilota. Śmigła i koła maszyny obracają się. 
wym.: 19 × 18 × 11cm
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LALKI RODZINKA Z PSEM I KOTEM 
NE008 – 47,84 zł
Kukiełki wykonane z drewna, w materiałowych ubrankach. 
Nogi i ręce kukiełek można zginać tak, aby mogły np. usiąść.
wys. lalek 10 cm, dł. kota 5 cm, dł. psa 8 cm

LALKI RODZINA Z BOBASEM 
NE019 – 45,48 zł
Duża trzypokoleniowa rodzina będzie świetną zabawą dla 
najmłodszych! Kukiełki wykonane z drewna, w materiało-
wych ubrankach. Nogi i ręce kukiełek można zginać tak, aby 
mogły np. usiąść. Zestaw zawiera babcię, dziadka, mamę, 
tatę, syna, córkę, niemowlę. wys. lalek 11 cm, wys. dzieci
8 cm, niemowlę 5 cm

DUŻY ZESTAW MEBELKÓW DLA 
LALEK NE009 – 116,00 zł
W skład zestawu wchodzą mebelki do salonu, kuchni, 
jadalni, sypialni i łazienki. 27 elementów, przykładowe wym. 
elementów: stół 6,5 × 6 × 6 cm, łóżko 14 × 10,5 × 4 cm, 
wanna 14,5 × 3 × 5 cm

DOMEK Z ZAMKAMI, KLUCZYKAMI 
I LALECZKAMI NEO11 – 118,43 zł
Solidnie zbudowany, drewniany, przenośny domek zawiera 
w zestawie 4 ludziki, 4 unikalne zamki z pasującymi do nich 
kluczami. wym.: 22,86 × 17,27 × 17,27 cm

MEBELKI DO ŁAZIENKI 
NE035 – 34,37 zł
W skład wchodzą: kabina prysznicowa, toaleta z ruchomym 
elementem, wanna oraz umywalka z lustrem. Całość wykonana 
z dużą dbałością o szczegóły i wierne oddanie rzeczywistości jak 
w prawdziwej łazience. wanna 11 × 5 × 3 cm, toaleta 7 × 5 cm, 
umywalka 12 × 4 cm, kabina prysznicowa 12 × 5 cm

MEBELKI DO KUCHNI I JADALNI 
NE037 – 34,37 zł
W skład kompletu wchodzą: stół i 4 krzesła, kuchenka 
z okapem połączona ze zlewozmywakiem i szafką oraz 
lodówka. Drzwiczki lodówki, szafki i piekarnik otwierają się 
jak prawdziwe! aneks kuchenny 13 × 12 cm, stół 10 × 5 cm, 
lodówka 6 × 4,5 cm, krzesło 7 × 4 cm

RODZINA NA WAKACJACH 
NE043 – 45,21 zł
Laleczki są bardzo ładnie wykonane, mają zginane rączki 
i nóżki. Pasują do mebelków dostępnych w naszym sklepie. 
Zestaw zawiera: mamę, tatę, dwójkę dzieci, akcesoria 
niezbędne na wakacjach: 2 torby, plecak oraz aparat foto-
graficzny. wys. laleczek: 9–10,5 cm 

MEBELKI DO SYPIALNI 
NE036 – 34,37 zł
W skład kompletu wchodzą: łóżko (z pościelą i poduszkami 
materiałowymi), szafa, komoda, nocna szafka, lampka i łóżeczko 
dla dziecka. Szafa ma otwierane drzwi, a łóżeczko można 
przesuwać na drewnianych kółeczkach. łóżko 14,5 × 11 × 4 cm, 
łóżeczko dziecięce 9 × 5 × 5 cm, nocna szafka 4 × 4 × 4 cm, 
komoda 9,5 × 5 × 4 cm, szafa 12,5 × 8 × 3,5 cm
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BALANSUJĄCY SORTER 
NE043 – 39,03 zł
Na chwiejącej się podstawie należy umieścić drewniane 
kołki, a na nich kolorowe pierścienie. W zestawie znajduje 
się 5 dwustronnych kart pracy z wzorami o zróżnicowanym 
poziomie trudności. 26 elementów – wym. 30 × 7 × 11 cm, 
karty pracy

SZCZYPCE NIEBIESKIE  
ND026 – 6,98 zł
Bardzo komfortowe, proste szczypce do zabaw manualnych. 
Łatwo się je ściska, a dzięki ząbkowanej powierzchni schwy-
tany przedmiot dobrze się trzyma. dł.: 17,5 cm

ŻYŁKA DEKORACYJNA  
ZK017 – 5,15 zł
Żyłka dekoracyjna doskonale się sprawdza jako żyłka do 
nawlekania. 35 szt. żyłek po 98 cm

FIGURY Z FIGUR – UKŁADANKI 
GEOMETRYCZNE AA038 – 34,79 zł
Układanki geometryczne rozwijają zdolność myślenia, 
analizy i syntezy wzrokowej, manipulację. 

KORALE – OZDOBY DEKORACYJNE  
ZK006 – 8,46 zł
80 szt. kolorowych korali

POMPONY AKRYLOWE MIX – NEON  
ZK002 – 7,18 zł
Puszyste kuleczki do kreatywnego tworzenia postaci, zwie-
rząt, stworków oraz do ćwiczenia paluszków przy łapaniu ich 
szczypcami. 78 szt. – 6 kolorów, 3 rozmiary: 10 mm,
20 mm, 30 mm

POMPONY AKRYLOWE MIX – PASTEL  
ZK003 – 7,18 zł
78 szt. – 6 kolorów, 3 rozmiary: 10 mm, 20 mm, 30 mm

POMPONY AKRYLOWE MIX 
ZK018 – 7,18 zł
78 szt. – 6 kolorów, 3 rozmiary: 10 mm, 20 mm, 30 mm

SZCZYPCE ZK013 – 5,06 zł
Szczypce do ćwiczeń manualnych. dł.: 15 cm

PATRZ I PISZ – ĆWICZENIA W PISA-
NIU LITER AA040 – 154,07 zł
Zestaw liter do pisania drewnianym patyczkiem jest pomocą 
wspomagającą naukę czytania i pisania. płyta PVC (grubość 
10 mm) z wyżłobionymi literami, patyczek drewniany, 
instrukcja 

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE 
ROZWIJAJĄCE MOWĘ cz. 1 
AA056 – 124,26 zł
Proponowane ćwiczenia to manipulowanie elementami ukła-
danki, jak też rozwijanie funkcji poznawczych. Działanie na 
elementach układanki połączono z zadaniami językowymi. 
W ten sposób dzięki proponowanej pozycji możemy rozwijać 
dziecko w sposób holistyczny. zeszyt ćwiczeń formatu A5,
104 czarno-białe strony, kartki z perforacją (do wyrywania),
4 kolorowe plansze formatu A5 wykonane z PCV z wyciąganymi 
elementami różnej grubości: auto, dom, zagroda, kura 
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ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE 
ROZWIJAJĄCE MOWĘ cz. 2 + UKŁ. 
AA058 – 124,26 zł
Układanki to ścisłe powiązanie motoryki z funkcjami 
poznawczymi. W zestawie znajduje się obszerny opis 
proponowanych ćwiczeń. 102 czarno-białe strony, kartki 
z perforacją (do wyrywania), 4 kolorowe plansze formatu A5 
wykonane z PCV z wyciąganymi elementami różnej grubości: 
twarz, postać, pies, kot 

FARMA DO NAWLEKANIA HAPE 
HP001 – 26,29 zł
„Farma do nawlekania” to wesołe zwierzątka, którymi dzieci 
– bawiąc się – mogą ćwiczyć małą motorykę. Zwierzątka są 
stabilne, wygodne dla małych rączek i można je wykorzystywać 
do wielu ćwiczeń i zabaw.
12 elementów, wym. opakowania: 4 × 4 × 31 cm

DOMEK Z ZAMKAMI, KLUCZAMI 
I LALECZKAMI NE011 – 118,43 zł
Domek edukacyjny – otwieranie zamków. Solidnie zbudowa-
ny, drewniany, przenośny domek zawiera w zestawie
4 ludziki, 4 unikalne zamki z pasującymi do nich kluczami. 
wym. 22,86 × 17,27 × 17,27 cm

UKŁADANKA ZRĘCZNOŚCIOWA 
KRZESŁA – GOKI NEO14 – 72,14 zł
Układanka wymaga od dzieci cierpliwości i opanowanej ręki. 
Nie tak łatwo ułożyć z drewnianych krzesełek ogromną wieżę, 
piramidę czy inną skomplikowaną budowlę według własnego 
projektu. Oprócz sprytu i zręczności dziecko uczy się logiczne-
go myślenia i postrzegania przestrzennego. 24 wielokolorowe 
krzesełka o wysokości 7 cm każde

UKŁADANKA – SORTOWANIE KOLO-
RÓW NIEBIESKA GOKI NE016 – 47,10 zł
Układanka składa się z granatowej planszy z wyciętymi prowad-
nicami, w których zostało zamontowanych 16 różnych elementów 
w 4 kolorach i 4 kształtach. Do planszy dołączono 18 tabliczek 
z przykładowymi wzorami, które dziecko powinno postarać się 
ułożyć. wym. 21 × 18,5 × 3 cm

TABLICA EDUKACYJNA – ZAMKI 
I ZABEZPIECZENIE NE013 – 78,62 zł
Ta zabawka to łamigłówka i edukacja w jednym. Maluch 
otrzymuje tablicę z 4 typami zamków. Za każdymi drzwiami 
i zamknięciem znajduje się zawartość. Każdy zamek jest 
otwierany w inny sposób: kluczyk, zawias, kod cyfrowy 
i zamek sejfu. wym. 31 × 24 × 1,5 cm

ZESTAW DUŻYCH KORALIKÓW DO 
NAWLEKANIA NE010 – 37,38 zł
Zestaw dużych koralików idealny do ćwiczenia sprawności 
manualnej. Całość wykonana z drewna lakierowanego i za-
pakowana w drewnianą skrzynkę. Koraliki są w 5 kształtach 
oraz 6 tęczowych kolorach. 30 koralików – wym. od 2,5 cm do 
3 cm × 3 × 3 cm, 2 sznurki

DIAGNOZA FUNKCJI PSYCHOMO-
TORYCZNYCH DZIECKA W 2. ROKU 
ŻYCIA AC045 – 27,93 zł
Badanie poznawczego rozwoju dziecka (w wieku od 12. do 
24. miesiąca życia) wymaga wykorzystania narzędzi inicjują-
cych podjęcie ustrukturalizowanej zabawy.
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TABLICA DO SORTOWANIA KOLO-
RÓW OWAL GOKI NE017 – 54,35 zł
Zabawa polega na układaniu kolorów według załączonych 
kart do gry. 16 różnych elementów w 4 kolorach, 16 tabliczek 
z przykładowymi wzorami – wym. 27,5 × 22,5 cm

UKŁADANKA KSZTAŁTY I KOLORY 
NE020 – 23,56 zł
Prosta w formie układanka dla malucha to wszystko, czego 
potrzebuje dziecko do nauki pierwszych kształtów i kolorów. 
Dodatkowo układanka świetnie sprawdzi się w ćwiczeniu 
koordynacji ręka – oko oraz sprawności małej motoryki rąk. 
wym. 17 × 17 × 2,5 cm

MEMO DOTYKOWE KSZTAŁTY 
NE021 – 33,13 zł
W tej grze trzeba dopasować pary nie wzrokowo, ale 
dotykowo. Każda para składa się z kwadratowego elementu 
z wyciętym w środku kształtem oraz drugiego klocka, który 
pasuje do otworu. 32 drewniane elementy – 16 par, materia-
łowy woreczek, wym. klocka z otworem: 6 × 6 cm

UKŁADANKA FIGURY PRZESTRZENNE 
– KSZTAŁTY I KOLORY 
NE027 – 36,87 zł
Prosta w formie układanka dla malucha. Nauka pierwszych 
kształtów i kolorów. Na drewnianej podstawie umieszczono
9 otworów o różnych kształtach. Dziecko musi dopasować klocek 
do odpowiedniego otworu. wym. 24 × 22 × 1,5 cm

MEMO POJAZDY W DREWNIANEJ 
SKRZYNECZCE NE025 – 28,48 zł
Atrakcją tej gry jest pudełeczko z otworem na górze (jak 
w skarbonce), przez który można wkładać kafelki do środka. 
Dzięki temu dziecko ćwiczy małą motorykę. Całą przednią 
ściankę można też wysunąć i łatwo wyjąć wszystkie kafelki. 
24 klocki – 12 par, wym. opakowania: 16 × 4 × 11 cm

MEMO ZWIERZĘTA W DREWNIANEJ 
SKRZYNECZCE NE028 – 28,48 zł
Atrakcją tej gry jest pudełeczko z otworem na górze (jak 
w skarbonce), przez który można wkładać kafelki do środka. 
Dzięki temu dziecko ćwiczy małą motorykę. Całą przednią 
ściankę można też wysunąć i łatwo wyjąć wszystkie kafelki. 
24 klocki – 12 par, wym. opakowania: 16 × 4 × 11 cm

BALANSUJĄCA FARMA 
NE029 – 37,86 zł
Śliczna drewniana farma z wesołymi zwierzętami to gra 
zręcznościowa i układanka w jednym. Produkt wygląda re-
welacyjnie – wykonany jest z drewna i pomalowany żywymi 
kolorami. Rozrywka i ćwiczenie zręcznościowe jednocześnie. 
12 klocków – 11 zwierząt z farmy, krzak, balansująca podsta-
wa, wym. 22 × 20 × 3,5 cm

TABLICA EDUKACYJNA – OTWÓRZ 
I ZAMKNIJ NE031 – 65,07 zł
Ciekawa i kolorowa układanka to dobra zabawa i pomoc 
w nauce kojarzenia i rozwoju małej motoryki oraz koordy-
nacji ręka – oko. Każde drzwiczki skrywają nową niespo-
dziankę, a ukryte pod drzwiczkami elementy dodatkowo są 
magnetyczne. 9 drzwiczek i 9 magnetycznych wyjmowanych 
elementów do odkrycia – wym. 31 × 24 cm
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OBROTOWE WIEŻE EDUKACYJNE 
NE033 – 42,58 zł
Na podstawie przymocowane są kołeczki. Dziecko ma za 
zadanie dopasować do nich odpowiednie kształty, które 
będą pasowały do kołeczków. Każdy z kołeczków ma inaczej 
ułożone wypustki, co sprawia, że tylko 1 kształt pasuje do 
danego słupka. 12 klocków

PRZEPLATANKA LABIRYNT, ŻÓŁTY 
SEREK DLA MYSZKI NE034 – 27,50 zł
Zabawna przeplatanka do ćwiczenia paluszków. Dzięki tej 
zabawce maluchy będą nabierać sprawności oraz ćwiczyć 
koordynację ręka – oko. Myszkę można przekładać aż do 
zaplątania całego sznurka. wym.: 14 × 9 cm

SAMOLOT MAGNETYCZNY DO SKŁA-
DANIA NE040 – 49,19 zł
Zabawka łączy kilka funkcji: można jej używać jako pojazdu, 
można ją składać i rozkładać na części, można eksperymen-
tować, można sprawdzać, jak działają magnesy. Zabawka 
składa się z 5 części, które łączą się magnesem w całość, oraz 
ludzika – pilota. Śmigła i koła maszyny obracają się. wym.: 
19 × 18 × 11 cm

BUŹKA MAGNETYCZNA DZIEWCZYN-
KA NE041 – 63,25 zł
Magnetyczna buźka, która zmienia się zależnie od wyobraźni 
dziecka. W zestawie dołączone są karty z wzorami do 
układania. plansza z konturami buzi dziewczynki, 63 elementy 
magnetyczne, 9 kart z przykładowymi buźkami do ułożenia, 
wym. opakowania: 26,5 × 20,5 × 4,5 cm

PRZYBIJANKA KORKOWA POJAZDY 
NE042 – 44,91 zł
Korkowa przybijanka rozwija zdolności manualne i sprawność 
paluszków dzieci. Wystarczy wybrać jakiś kształt i przybić go 
do korkowej tablicy tak, aby powstał pojazd. korkowa tabliczka 
– wym. 22,5 × 18 cm, 45 drewnianych płaskich elementów 
w różnych kształtach, młotek – bezpieczny z fazowanymi kra-
wędziami, ok. 35 pinezek, 5 kart dających łącznie 10 gotowych 
propozycji ułożenia pojazdów

STUKU PUKU PG008 – 33,85 zł
Zabawa polega na ułożeniu podanego wzoru lub stworzeniu 
własnego obrazka z elementów, które następnie należy przybić 
pinezką do specjalnej korkowej planszy. drewniany młotek,
56 elementów do przybicia, plansza wykonana z korka, pinezki, 
6 plansz z gotowymi wzorami

PRZEPLATANKI PK002 – 27,79 zł
Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność ma-
nualną najmłodszych. Dzieci mogą swobodnie łączyć ze sobą 
poszczególne elementy zestawu bądź ubarwiać pojedyncze – 
przewlekając i przeplatając kolorowe sznurowadła.
23 elementy, 5 sznurowadeł

BUŹKA MAGNETYCZNA CHŁOPIEC 
NE032 – 63,25 zł
Magnetyczna buźka, która zmienia się zależnie od wyobraźni 
dziecka. W zestawie dołączone są karty z wzorami do układania. 
plansza z konturami buzi chłopca, 63 elementy magnetyczne,
9 kart z przykładowymi buźkami do ułożenia, wym. opakowania: 
26,5 × 20,5 × 4,5 cm
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PRZEPLATANKI POJAZDY 
PK003 – 27,79 zł
Można swobodnie łączyć ze sobą poszczególne elementy 
zestawu bądź ubarwiać pojedyncze – przewlekając i przepla-
tając kolorowe sznurowadła. 23 elementy, 5 sznurowadeł

WZORY, KOLORY, MEMORY 
PL019 – 21,01 zł
Na 55 kartach znajdują się wzory złożone z figur, które 
odpowiadają kształtom plastikowych żetonów. Po krótkiej 
prezentacji karty należy jak najszybciej ułożyć z żetonów 
zapamiętany wzór. Kształty można również nawlekać na 
sznurki. 36 żetonów (czerwony, niebieski, żółty), 55 kart 
wzorów, 4 linki, 4 podkłady, instrukcja

NAWLEKAJ, NIE CZEKAJ – GRA 
ZRĘCZNOŚCIOWA PL040 – 30,59 zł
Gra jest znakomitym treningiem zręczności i świetnym ćwi-
czeniem pamięci. Można w niej dostosować poziom trudności 
do możliwości graczy. Sprawdź swoją pamięć i zręczność.
55 kart, 18 kul, klepsydra, 3 linki, 80 żetonów, instrukcja

NAWLEKAJ, NIE CZEKAJ (WERSJA 
MINI) – GRA ZRĘCZNOŚCIOWA 
PL036 – 25,34 zł
55 kart, 12 kul, klepsydra, 2 linki, 60 żetonów, instrukcja

O RETY! KOLOROWE KRETY! 
ZR001 – 33,67 zł
Dziecko ma za zadanie łapać kopce kretów z kolorowych ku-
beczków, „nabijając” je na młotek w odpowiednio wskazanej 
na karcie kolejności. 2 młotki, 12 krecich kubeczków,
1 kubeczek specjalny, 20 kart kolejności, zasady gry

ZESTAW DYDAKTYCZNY WĄŻ 
IN004 – 34,27 zł
Zestaw dydaktyczny służy do usprawniania i wspomagania 
motoryki małej. Obsługa szczypiec wymaga dostosowania 
odpowiedniego chwytu. Dołączone do zestawu drewniane 
kule o średnicy 30 mm są na tyle duże, że ułatwiają chwyt 
dzieciom z obniżonymi umiejętnościami w zakresie motoryki 
małej. 10 drewnianych kulek, szczypce, woreczek bawełniany

PIZZA – NAUKA ZAPINANIA GUZI-
KÓW IN006 – 50,41 zł
Podczas zabawy dziecko przygotowuje pizzę z wybranymi 
przez siebie składnikami (ser, salami, pomidor, pieczarki, 
bazylia), spinając je guzikiem w kształcie pieczarki.
6 elementów do spięcia: ser, salami, pomidor, pieczarki, 
bazylia, ciasto; woreczek bawełniany; średnica 22 cm

KANAPKA IN003 – 38,30 zł
Podczas zabawy dziecko przygotowuje kanapkę z wybranymi 
przez siebie składnikami (ser, szynka, pomidor, ogórek 
i chleb), spinając je guzikiem. 5 elementów do spięcia: ser, 
szynka, pomidor, ogórek, chleb, wym.: 15 × 12 cm

WZORY, KOLORY, MEMORY MAXI 
PL046 – 28,24 zł
Zestaw powiększony o kształty w kolorze zielonym. 48 żeto-
nów (czerwony, niebieski, żółty, zielony), 55 kart wzorów,
4 linki, 4 podkłady, instrukcja
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ĆWICZĘ Z GUZIKAMI ND031 – 43,87 zł
Guziki posiadają różną liczbę dziurek oraz zapis liczbowy (cyfra-
mi i Braille’em). Dołączone karty aktywności prezentują zada-
nia o rosnącym stopniu trudności. Elementy można wykorzystać 
do sortowania i dowolnego nawlekania. 40 guzików – średnica 
4 cm, guziki w 4 kolorach o liczbie dziurek 1–5, 12 dwustronnych 
kart zadaniowych (15 × 4,7 cm), 4 sznurki – dł. 95 cm

SZCZYPCE KOLOROWE ND041 – 10,30 zł
Wyprofilowane szczypce posiadają wgłębienia na kciuk oraz 
palec wskazujący i środkowy. Duży kształt ułatwia trzymanie 
i chwytanie. 1 szt. – kolory losowe, dł. 15 cm

KLOCKI DO ŁĄCZENIA (16 SZT.) 
ND038 – 43,87 zł
Zadaniem dziecka jest połączyć klocki w łańcuch. Owalny 
kształt ułatwia trzymanie, a system łączenia na bolec gwaran-
tuje sukces małym rączkom. Dzięki dołączonym kartom można 
rozszerzyć ćwiczenia manualne o zdolność postrzegania koloru 
i faktury. 6 elementów (dł. 7,5 cm, średnica 4 cm), 12 kart pracy

SZCZYPCE ALIGATOR ND039 – 7,99 zł
Szczypce w kształcie aligatora. Zostały zaprojektowane 
z myślą o małych rączkach dzieci, aby te mogły ćwiczyć 
chwyt pęsetowy potrzebny do pisania, rysowania, a także 
codziennych czynności, jak zapinanie guzików czy trzymanie 
szczoteczki do zębów. 1 szt. – kolory losowo – dł. 8,5 cm

ŚRODKI TRANSPORTU. DO NAWLE-
KANIA HP002 – 26,28 zł
„Środki transportu do nawlekania” to kolorowe pojazdy,
z którymi dzieci – bawiąc się – mogą ćwiczyć małą motory-
kę. Pojazdy są stabilne, wygodne dla małych rączek i można 
je wykorzystywać do wielu ćwiczeń i zabaw. 12 elementów,
wym. opakowania: 4 × 4 × 31 cm

ARKA NOEGO. SORTER KSZTAŁTÓW 
NE047 – 78,85 zł
Zabawka pełni również funkcję sortera kształtów. Zestaw 
składa się z: drewnianego statku, drewnianej kładki prowa-
dzącej na arkę, 2 słoni, 2 małpek, 2 lwów, 2 ptaszków,
2 żyraf, postaci Noego i jego żony.
wym. arki: 20 × 25 × 14 cm

AUTOBUS. SORTER NE053 – 48,90 zł
Sorter do dopasowania kształtów w 3 ściankach pojazdu. 
Dodatkowo autobus można ciągnąć za pomocą dołączonego 
sznurka o długości ok. 55 cm. drewniany autobus,
10 kolorowych zwierzątek, wym.: 27 × 13 × 13 cm

UKŁADANKA WARSTWOWA AUTKA 
NE049 – 24,95 zł
Kolorowe samochodziki zachęcają do zabawy i ćwiczenia pa-
luszków oraz koncentracji. Zabawkę można wykorzystywać do 
układania szeregów. 5 klocków do ułożenia na 5 warstwach; 
wym.: 17,3 × 12 × 1 cm

UKŁADANKA WARSTWOWA MOTYLKI 
NE050 – 24,95 zł
Kolorowe motylki zachęcają do zabawy i ćwiczenia paluszków 
oraz koncentracji. Zabawkę można wykorzystywać do 
układania szeregów. 5 klocków do ułożenia na 5 warstwach; 
wym.: 17,3 × 12 × 1 cm

PLASTER MIODU Z PSZCZÓŁKAMI 
ZP019 – 73,00 zł
Zestaw służy do umieszczenia kolorowych pszczółek 
w odpowiednich komórkach w plastrze miodu. Dziecko ma 
za zadanie chwycić je specjalnymi szczypczykami i delikatnie 
ułożyć w otworze. Zabawa znakomicie ćwiczy sprawność 
małych rączek. 6 kolorowych pszczół, plaster miodu, szczypce
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EMOCJE I RELACJE SPOŁECZNE – 
STYMULACJA AC021 – 45,87 zł
Postacie na rysunkach przedstawione są z pominięciem rysów 
twarzy, aby wyeliminować schematyczne rozpoznawanie 
emocji poprzez patrzenie na układ ust. Pozwala to na 
odczytywanie emocji z kontekstu, konsytuacji, postawy 
ciała, wykonywanego ruchu. Umożliwia też różnorodną 
interpretację znaczenia w zależności od nadanej ilustracji 
treści. 32 karty

KOCHAM MÓWIĆ. POWIEDZ MI, CO 
ODCZUWASZ AE060 – 29,52 zł
„Kocham mówić. Powiedz mi, co odczuwasz…” 
przeznaczone jest do uczenia się niewerbalnych zachowań 
komunikacyjnych i języka. 38 stron – wym. 10,5 × 14,8 cm

MÓJ PIERWSZY DZIENNICZEK 
AI029 – 33,92 zł
Mój pierwszy dzienniczek jest doskonałym treningiem 
komunikacji, uczącym dziecko językowego wyrażania siebie, 
nazywania emocji, opisywania rzeczywistości. Aby skutecznie 
wykształcić te umiejętności, w dzienniczku zawarto kilka-
dziesiąt tematów – opisów sytuacji, które mogą się zdarzyć 
każdego dnia każdej osobie. 96 stron – wym. 21,5 × 21,5 cm

TWARDY ORZECH DO ZGRYZENIA 
AE067 – 15,70 zł
Zestaw ułatwiający rozumienie i stosowanie związków 
frazeologicznych. Teksty i ćwiczenia skierowane są do dzieci 
młodszych (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) 
oraz starszych z dysleksją, z zaburzeniami językowymi, które 
dosłownie rozumieją wyrażenia i zwroty metaforyczne. 
36 stron – wym. 19 × 28 cm

POWIEDZ DLACZEGO…? ĆWICZYMY 
ZDANIA OKOLICZNIKOWE 
AI025 – 37,99 zł
Materiał zawarty w zestawie przeznaczony jest do ćwiczeń 
w konstruowaniu złożonych wypowiedzi – zdań okolicz-
nikowych przyczyny. Kształtuje umiejętność tłumaczenia 
czegoś rozmówcy, podawania przyczyny zdarzenia lub jej 
odgadnięcia. 32 ilustracje, etykiety z podpisami

METODY KOMUNIKACYJNE W NA-
UCZANIU JĘZYKA AC044 – 50,00 zł
Zestaw 4 figurek, których ważną cechą jest możliwość 
dostosowania ich wyglądu tak, aby przedstawiały w jak 
najbardziej dosłowny sposób osoby znane dziecku. Twarz 
postaci możemy narysować lub wyciąć ze zdjęcia i przykleić. 
4 figurki: mama, tata, córka, syn

MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUT-
KOWE – STYMULACJA I TERAPIA 
AI032 – 80,00 zł
„Myślenie przyczynowo-skutkowe” to zestaw obrazkowy 
rozwijający u dzieci umiejętność rozumienia tego, co było 
najpierw, co potem, co było przyczyną, a co jest skutkiem, 
oraz linearnego porządkowania bodźców. 40 kolorowych 
foliowanych kart formatu A4, 20-stronicowa książeczka 
formatu A5

RELACJE CZASOWE I PRZESTRZEN-
NE – STYMULACJA I TERAPIA 
AI037 – 59,99 zł
„Relacje czasowe i przestrzenne” to zestaw ćwiczeń ułatwia-
jących dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi 
oraz przygotowujących do pełnego rozumienia czytanych 
tekstów. teczka formatu A4, 68 kart, instrukcja
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DZIĘKUJĘ, PROSZĘ, PRZEPRA-
SZAM – OPOWIEŚCI Z ĆWICZENIAMI 
AI048 – 27,93 zł
Zbiór opowiadań edukacyjnych wspierających wychowanie 
dzieci. Autorka przygotowała 11 tekstów, które zawierają 
proste historie z jasnym przekazem dotyczącym dobrych 
manier i elementarnych zasad dobrego wychowania. 40 stron

PAJDOHISTORYJKI Z JASIEM 
(EMOCJE – RELACJE – ŚMIESZNE 
SYTUACJE) AI108 – 38,00 zł
Historyjki dostarczają dzieciom dużo śmiechu, a ponadto 
pozytywnie wpływają na ich rozwój: wzbudzają zaintereso-
wanie otaczającym światem, kształtują koncentrację i uwagę 
na tekście, stwarzają pretekst do rozmowy na poruszone 
w wierszykach tematy, m.in.: emocje i relacje społeczne. Na 
każdej karcie znajduje się pajdohistoryjka opisana krótkim 
wierszykiem oraz zestaw pytań, a na odwrocie – ilustracja do 
wierszyka. 20 kart

PAJDOHISTORYJKI Z BASIĄ (EMO-
CJE – RELACJE – ŚMIESZNE) 
AI109 – 38,00 zł
Wesołe historyjki o Basi. Na każdej karcie znajduje się pajdo-
historyjka opisana krótkim wierszykiem oraz zestaw pytań, 
a na odwrocie – ilustracja do wierszyka. 20 kart

EMOCJE – ROZPOZNAWANIE 
STANÓW EMOCJONALNYCH NA 
PODSTAWIE WYRAZU TWARZY 
HA008 – 25,85 zł
W pudełku znajdują się 2 zestawy kart ze zdjęciami ludzi, 
którzy okazują różne emocje, np.: radość, zadowolenie, 
spokój, gniew, strach, zaskoczenie, wstyd, smutek. 96 kart 
dwustronnych

POZNAJEMY EMOCJE Zestaw 1 
– RADOŚĆ I SMUTEK 
HA009 – 31,31 zł
W zestawie znajdują się karty z kolorowymi fotografiami 
osób wyrażających w różny sposób radość i smutek oraz karty 
z emotikonami symbolizującymi radość i smutek. 24 karty

CO SIĘ DZIEJE MIĘDZY NAMI 
HA007 – 13,91 zł
Rozpoznawanie i nazywanie relacji międzyludzkich oraz 
towarzyszących im emocji. Zdjęcia nie są ułożone przypad-
kowo – na sąsiednich stronach często znajdują się podobne 
sytuacje, ale osadzone w innych kontekstach społecznych, 
ukazując rozmaite ludzkie reakcje, zachowania, emocje. Do 
każdego zdjęcia opracowano szereg pytań i wskazówek, które 
mają ułatwić dziecku rozpoznanie i nazwanie poszczególnych 
związków między ludźmi. 64 kolorowe strony formatu A4

POZNAJEMY EMOCJE Zestaw 2 
– ŻYCZLIWOŚĆ I GNIEW 
HA010 – 31,31 zł
24 karty

POZNAJEMY EMOCJE Zestaw 3 
– DUMA I WSTYD 
HA011 – 31,31 zł
24 karty

POZNAJEMY EMOCJE Zestaw 4 
– STRACH I WSTRĘT 
HA012 – 31,31 zł
24 karty
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UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – 
EMOCJE I GESTY HA013 – 28,82 zł
W publikacji wykorzystano kilkadziesiąt zdjęć osób 
wyrażających w różny sposób podstawowe emocje, np. 
radość, smutek, strach. Każda fotografia umieszczona jest na 
jednej stronie. Na sąsiedniej stronie znajduje się miniatura 
zdjęcia oraz pytania, które powinny być użyte w trakcie jej 
omawiania. 128 kolorowych stron formatu B5

BUŹKA MAGNETYCZNA CHŁOPIEC 
NE032 – 63,25 zł
Magnetyczna buźka, która zmienia się zależnie od wyobraźni 
dziecka. W zestawie dołączone są karty z wzorami do 
układania. plansza z konturami buzi chłopca, 63 elementy 
magnetyczne, 9 kart z przykładowymi buźkami do ułożenia, 
wym. opakowania: 26,5 × 20,5 × 4,5 cm

BUŹKA FRANIO IN007 – 55,45 zł
Zabawka ma na celu naukę rozpoznawania i nazywania 
części twarzy i kształtowania umiejętności różnicowania 
emocji. Dziecko tworzy buźkę chłopca, doczepiając części 
twarzy we właściwych miejscach. 4 rodzaje ust do różnico-
wania emocji: wesoły, smutny, zły, wystraszony/zmęczony/
znudzony; scenariusz z możliwościami pracy z dzieckiem, 
głowa o średnicy 21 cm

DOBRE WYCHOWANIE – ZESTAW 
EDUKACYJNY PD038 – 43,60 zł
Zestaw zawiera plakietki z kolorowymi ilustracjami, 
przedstawiające prawidłowe lub niegrzeczne zachowania 
i z dydaktyczną nutką pozwalające maluchom ocenić zacho-
wanie niegrzecznego Michała czy Józia i wyciągnąć wnioski, 
jak należy postępować. 24 duże sztywne plakietki – 
wym. 11,8× 10,8 cm, 45 żetonów, 32-stronicowa książeczka, 
instrukcja gier

BUŹKA MAGNETYCZNA DZIEW-
CZYNKA NE041 – 63,25 zł
Magnetyczna buźka, która zmienia się zależnie od wyobraźni 
dziecka. W zestawie dołączone są karty z wzorami do 
układania. plansza z konturami buzi dziewczynki, 63 elementy 
magnetyczne, 9 kart z przykładowymi buźkami do ułożenia, 
wym. opakowania: 26,5 × 20,5 × 4,5 cm

UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH 
 – MÓWIENIE I MYŚLENIE 
HA014 – 28,82 zł
W książce znajduje się zbiór zdjęć przedstawiających osoby 
w rozmaitych sytuacjach oraz wyrażających wiele emocji. 
Na sąsiednich stronach znajduje się duże zdjęcie oraz jego 
miniatura wraz z zadaniami dla dziecka. 130 kolorowych 
stron formatu B5

NASZE EMOCJE HA032 – 16,89 zł
Celem książeczki jest przybliżenie dzieciom zagadnienia 
emocji i stanów emocjonalnych w atrakcyjnej, interaktywnej 
formie. Polega ona na czytaniu dziecku rymowanek i jed-
noczesnym aktywnym oglądaniu oraz interpretowaniu przez 
malucha związanych z nimi ilustracji. 64 strony

UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH 
 – PATRZENIE I WSKAZYWANIE 
HA015 – 32,80 zł
Pomoc do uczenia jednych z podstawowych funkcji społecz-
nych, jakimi są patrzenie na obiekty wskazywane przez inne 
osoby oraz podążanie za wzrokiem drugiej osoby. Publikacja 
zawiera zestaw zdjęć przedstawiających osoby dorosłe oraz 
dzieci w różnych sytuacjach społecznych. Ludzie na fotogra-
fiach pokazują i patrzą na różne obiekty. Konstrukcja pytań 
i poleceń umożliwia pracę zarówno z dzieckiem mówiącym, 
jak i niemówiącym lub mającym problemy z adekwatnym 
wysławianiem się. 162 kolorowe strony formatu B5
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HISTORYJKI OBRAZKOWE 
AA030 – 34,30 zł
Obszerny zestaw przedstawiający kilka prostych 4-elemen-
towych historyjek obrazkowych oraz zdania (etykiety) do 
poszczególnych obrazków. 120 elementów obrazkowych,
32 etykietki opisowe – opis przykładowych ćwiczeń

POWTARZAM – ROZUMIEM – 
NAZYWAM. ASPEKT CZASOWNIKA 
AI002 – 37,99 zł
Materiał ćwiczeniowy zawiera 24 przykładowe tzw. pary 
aspektowe czasowników użyte w zdaniu. Pary obrazków 
to 2-elementowe sekwencje, które mogą być skutecznym 
wsparciem podczas ćwiczeń pamięci sekwencyjnej oraz 
myślenia przyczynowo-skutkowego. 24 zafoliowane karty,
10 kart z etykietami

BOBO I INNI. PROSTE HISTORYJKI 
OBRAZKOWE DO ĆWICZEŃ JĘZYKO-
WYCH AI044 – 37,99 zł
Zestaw zawiera proste 3-elementowe historyjki obrazkowe do 
wspierania rozwoju językowego dziecka i do ćwiczeń w tym 
zakresie. 24 historyjki obrazkowe, etykiety z podpisami

HISTORYJKI OBRAZKOWE – URO-
DZINY BŁAŻEJA AI101 – 37,90 zł
Książeczka zawiera 10 opowiadań, w których znajdują się 
trudne artykulacyjnie głoski. Do każdego tekstu przygotowa-
no 4-elementowy zestaw ilustracji, które tworzą historyjkę 
obrazkową. 40 stron formatu A4

WIEM, JAK TO ZROBIĆ cz. 1 
AI110 – 29,92 zł
Pracując z tym zestawem, pobudzamy do działania funkcje: 
komunikacji językowej, planowania, pamięci wzrokowej 
i słuchowej, uwagi, praksji i gnozji. Teczka pierwsza zawiera 
materiał oparty na codziennych czynnościach – przygoto-
wanie kawy, herbaty i kanapki. 3 plansze, zdjęcia, etykiety 
do układania

HISTORYJKI OBRAZKOWE – CO PO 
CZYM? Zestaw niebieski 
AI097 – 37,90 zł
Każda historyjka składa się z 4 ilustrowanych kart z rymo-
wanką. 48 kart formatu A4

HISTORYJKI OBRAZKOWE – CO PO 
CZYM? Zestaw zielony AI049 – 37,90 zł
Każda historyjka składa się z 4 ilustrowanych kart z rymo-
wanką. 48 kart formatu A4

KOCHAM MÓWIĆ. OBRAZKOWE 
HISTORYJKI Z TEKSTAMI 
AE059 – 57,18 zł
Do 5 serii ilustracji dołączone są teksty. Każda ilustracja 
opisana jest na 4 sposoby: od zdania dwuwyrazowego do 
pełnego opisu wielozdaniowego. Plansze powstały po to, aby 
ułatwić pracę wszystkim, którzy pragną, by ich podopieczni 
budowali zdania poprawne gramatycznie. 15 kart z obrazka-
mi, 60 kart z podpisami

MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUT-
KOWE – STYMULACJA I TERAPIA 
AI032 – 80,00 zł
Duży zestaw obrazkowy rozwijający u dzieci umiejętność 
rozumienia tego, co było najpierw, co potem, co było przy-
czyną, a co jest skutkiem, oraz linearnego porządkowania 
bodźców. Służą temu zestawy historyjek kilkuelementowych 
(3-, 4-, 6-częściowych), pary obrazków „Co? – Z czego?”, 
historyjki z różnymi zakończeniami, ze skutkiem natych-
miastowym lub odroczonym, tematyczne relacje czasowe 
i wiele innych. 40 kolorowych foliowanych kart formatu A4, 
20-stronicowa książeczka formatu A5
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WIEM, JAK TO ZROBIĆ cz. 2 
AI111 – 29,92 zł
Teczka druga zawiera materiał oparty na codziennych czyn-
nościach – przygotowanie kotleta, przygotowanie sałatki, 
nakrywanie do stołu. 3 plansze, zdjęcia, etykiety do układania

WIEM, JAK TO ZROBIĆ cz. 3 
AI112 – 29,92 zł
Teczka trzecia zawiera materiał oparty na czynnościach – 
golenie, ubieranie się na deszczową pogodę, przyszycie 
guzika. 3 plansze, zdjęcia, etykiety do układania

HISTORYJKI OBRAZKOWE Z HUMO-
REM HA001 – 29,22 zł
Każda historyjka składa się z 4 obrazków, które dziecko ma 
ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowego 
pudełka. 20 historyjek 4-elementowych

3-ELEMENTOWE HISTORYJKI 
OBRAZKOWE HA002 – 31,80 zł
Każda historyjka składa się z 3 obrazków, które dziecko ma 
ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowych 
kieszonek. Największą zachętą będzie jednak końcowy efekt 
– duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu poprawnie 
ułożonych obrazków. 8-stronicowy zeszyt formatu A5,
21 kolorowych plansz, plastikowe kieszonki

4-ELEMENTOWE HISTORYJKI 
OBRAZKOWE HA003 – 31,80 zł
Każda historyjka składa się z 4 obrazków, które dziecko ma 
ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowych 
kieszonek. Największą zachętą będzie jednak końcowy efekt 
– duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu poprawnie 
ułożonych obrazków. 8-stronicowy zeszyt formatu A5,
21 kolorowych plansz, plastikowe kieszonki

6-ELEMENTOWE HISTORYJKI 
OBRAZKOWE HA004 – 31,80 zł
Każda historyjka składa się z 6 obrazków, które dziecko ma 
ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowych 
kieszonek. Największą zachętą będzie jednak końcowy efekt 
– duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu poprawnie 
ułożonych obrazków. 8-stronicowy zeszyt formatu A5,
21 kolorowych plansz, plastikowe kieszonki

8-ELEMENTOWE HISTORYJKI 
OBRAZKOWE HA005 – 31,80 zł
Każda historyjka składa się z 8 obrazków, które dziecko ma 
ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastikowych 
kieszonek. Największą zachętą będzie jednak końcowy efekt 
– duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu poprawnie 
ułożonych obrazków. 8-stronicowy zeszyt formatu A5
21 kolorowych plansz, plastikowe kieszonki

ŚWIAT OPOWIADANY – SCENARIU-
SZE OBRAZKOWE DO ZAJĘĆ ROZWI-
JAJĄCYCH MOWĘ U MAŁYCH DZIECI 
OD 2. R. ŻYCIA HA030 – 35,78 zł
Publikacja zawiera 17 scenariuszy obrazkowych. Każdy 
składa się z dużych i zrozumiałych dla najmłodszych dzieci 
ilustracji, które dzięki swojej prostej formie skupiają uwagę 
maluchów na istocie wydarzeń. 17 historii 6-elementowych

NOWY ŚWIAT OPOWIADANY – SCE-
NARIUSZE OBRAZKOWE DO ZAJĘĆ 
ROZWIJAJĄCYCH MOWĘ U MAŁYCH 
DZIECI OD 2. R. ŻYCIA HA031 – 37,77 zł
Obrazki pozwalają na wprowadzenie tematu i rozwinięcie go. 
Charakteryzuje je różnorodność tematyczna, dynamika akcji 
i ukazanie wyrazistych emocji. W dołączonych instrukcjach 
znajduje się sporo propozycji zabaw i przykłady uproszczonej 
narracji. 17 historii 8-elementowych
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ALE HISTORIA. UKŁADAM –  
CZYTAM – OPOWIADAM 
PD001 – 26,25 zł
Gra uczy łączenia przyczyn i skutków zdarzeń, ćwiczy 
umiejętność opowiadania, zachęca do nazywania emocji 
i odczuć, ćwiczy spostrzegawczość, rozwija słownictwo 
dziecka i zapewnia świetną zabawę! 24 plakietki, z których 
można ułożyć 6 historyjek, 6 kompletów 4-elementowych 
puzzli, instrukcja

JAK TO SIĘ ROBI? SERIA 1 
PD014 – 21,70 zł
Gra pomaga odpowiedzieć na parę pytań, które dzieci lubią 
zadawać. Jakie czynności trzeba wykonać, aby zbudować 
dom? Jak powstają meble? Jak zrobiono moje ubranie?
15 plakietek z rysunkami 3 cykli produkcyjnych

MAMO, TATO, JA JUŻ UMIEM 
PB001 – 23,93 zł
Dwie gry w jednym. 6 historyjek 4-elementowych i Memo 
Bingo. 14 plansz, 40 kartoników z obrazkami

A TO BYŁO TAK PT013 – 17,52 zł
18 3-elementowych historyjek na dwustronnych klockach 
i tablet, który służy do weryfikacji kolejności zdarzeń oraz 
instrukcję z wieloma propozycjami zabaw.

FOTOGRAFICZNE SEKWENCJE 
4-OBRAZKOWE ND014 – 49,00 zł
48 kart z fotografiami dzieci wykonujących czynności dnia 
codziennego, tj.: rysowanie, spożywanie posiłków, zabawa.
48 kartoników z grubej tektury – wym. 10 x 11 cm, instrukcja

OPOWIEM CI, MAMO SUPER 
PL024 – 18,90 zł
24 dwustronne plansze, które należy tak ułożyć, by utworzyły
8 logicznych historyjek (6-elementowych)

OPOWIEM CI… – GRA EDUKACYJNA 
PL033 – 23,39 zł
64 kartoniki tworzą 16 obrazków z 4-elementowymi historyjkami

OPOWIEM CI, MAMO XXL 
PL037 – 32,94 zł
32 duże obrazki, z których należy ułożyć 8 historyjek – każda 
składa się z 4 elementów

JAK TO SIĘ ROBI? SERIA 2 
PD025 – 21,27 zł
Druga seria gry edukacyjnej, która poszerza wiedzę dziecia-
ków. Skąd się wziął chlebek, miodzik i słodziutkie lody? Jak 
to powstało? 15 plakietek z rysunkami 3 cykli produkcyjnych

OPOWIEM CI, MAMO PL014 – 16,46 zł
40 obrazków (20 plansz) tworzących 10 serii tematycznych 
składających się z 4-elementowych historii

OPOWIEM CI, MAMO 2 PL015 – 16,46 zł
40 obrazków (20 plansz) tworzących 10 serii tematycznych 
składających się z 4-elementowej historii

JAK TO BYŁO? – KOLEJNOŚĆ 
ZDARZEŃ PD034 – 27,98 zł
Zestaw zawiera 24 plakietki, z których można ułożyć
6 historyjek 4-elementowych, oraz książeczkę z wierszykami 
i instrukcją.
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SEKWENCJE ZDARZEŃ. KARTY EDU-
KACYJNE NS013 – 28,57 zł
Karty ze zdjęciami dzieci wykonujących typowe codzienne 
czynności „krok po kroku”. 4 karty z 6 sekwencjami: 
przygotowywanie kanapki, mycie się, gra w piłkę z kolegą, 
przygotowywanie się do snu, picie mleka i budowanie 
klocków. 24 szt. – wym. 11,5 × 11,5 cm

POKAŻ MI MÓJ ŚWIAT 
HA035 – 38,77 zł
Publikacja przeznaczona dla dzieci z autyzmem, opóźnionym 
rozwojem mowy i niedosłuchem. Składa się z kart pracy
i dołączonych do nich historyjek obrazkowych. Każda z nich 
rozwija słownictwo dziecka dzięki nagromadzeniu dużej 
liczby wyrazów dźwiękonaśladowczych, poszerza zasób słów 
w zakresie znajomości imion, nazw czynności i rzeczy.
22 wieloelementowych historyjek



-70

PO
PR

A
W

N
A

 W
YM

O
W

A

TRUDNE GŁOSKI – SŁUCHAM 
I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ AA039 – 23,86 zł
Płyta przeznaczona jest dla dzieci, które mają problemy ze 
słuchem fonemowym oraz z prawidłową artykulacją niektó-
rych głosek, jak też dla dzieci dwujęzycznych. Książeczka 
pięknie zilustrowana, głoski zapisane literami „sz”, „ż”, 
„cz”, „dż”, „ć”, „dź”, „ś”, „ź” zostały oznaczone śmiesznym 
ufoludkiem z trąbką zamiast ust. Głoski „c”, „dz”, „s”, 
„z” – głoski „uśmiechowe”, przy których widnieje zielony 
ufoludek z uśmiechem. Pozostałe głoski również posiadają 
swoje ufoludkowe oznaczenia. Czas trwania głosek w sylabie 
jest wydłużony. 24 strony z 44 ilustracjami, płyta CD

SYLABY – KARTY LOGOPEDYCZNE 
AA043 – 89,46 zł
Przygotowane zostały paradygmaty (zestawy) wszystkich 
sylab, zgodnie z zasadą maksymalnego ułatwiania dzieciom 
pierwszego etapu czytania. Sylaby zostały zapisane wielkim 
drukiem, fontem bezszeryfowym. 234 kartoniki formatu A6, 
zadrukowane w kolorze i dwustronnie zabezpieczone folią,
25 przekładek z oznaczeniem literowym

LOGOTOMY Z GŁOSKAMI „T”, „D”, „N”. 
ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 
AI034 – 23,40 zł
Publikacja zawiera propozycje ćwiczeń ortofonicznych: oddecho-
wych, uwagi słuchowej, motoryki narządów artykulacyjnych oraz 
zestawy ćwiczeń utrwalających artykulację głosek środkowojęzy-
kowych. 51 kart pracy do kopiowania (format A4)

LOGOTOMY Z GŁOSKAMI „L”, „R”. ĆWI-
CZENIA LOGOPEDYCZNE AI036 – 23,40 zł
W tej publikacji znajdują się zadania zachęcające dziecko nie tylko do 
wielokrotnego powtarzania monotonnego materiału słownikowego, 
lecz także do ćwiczeń grafomotorycznych, posługiwania się nożyczka-
mi, dopasowywania. Oprócz doskonalenia prawidłowej wymowy dzieci 
mogą zapoznać się z podstawowymi pojęciami matematycznymi, 
nazwami kolorów, prostych figur geometrycznych, pojęciami: duży – 
mały, wysoki – niski, mniej – więcej, krótki – długi. 41 kart pracy do 
kopiowania (format A4)

BAJKI BEZ KOŃCA AE016 – 24,78 zł
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci. Kolejne rozdziały 
książeczki to: bajki poświęcone ćwiczeniom wybranej pary 
głosek opozycyjnych, przeznaczone dla dzieci 5- i 6-letnich 
do ćwiczeń indywidualnych lub grupowych pod kierunkiem 
dorosłego.

POCIĄG DO SYKOWA AA060 – 47,72 zł
Układanka „Pociąg do Sykowa” przeznaczona jest do korekty 
wady wymowy w postaci sygmatyzmu (seplenienia) u dzieci 
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym w zakresie 
głosek szeregu syczącego na pierwszym etapie terapii. 
Podczas zabawy dziecko ćwiczy umiejętność prawidłowej 
wymowy głoski w: nagłosie, czyli sylabach otwartych, 
śródgłosie, wygłosie, czyli sylabach zamkniętych, grupach 
spółgłoskowych. lokomotywa, 10 wagoników, 328 elementów 
ruchomych (plakietki kolorowe), opis ćwiczeń

POCIĄG DO SZUMOWA AA062 – 47,72 zł
Układanka „Pociąg do Szumowa” przeznaczona jest do korekty 
wady wymowy w postaci sygmatyzmu (seplenienia) u dzieci 
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym w zakresie gło-
sek szeregu szumiącego na pierwszym etapie terapii. Podczas 
zabawy dziecko ćwiczy umiejętność prawidłowej wymowy 
głoski w: nagłosie, czyli sylabach otwartych, śródgłosie, 
wygłosie, czyli sylabach zamkniętych, grupach spółgłoskowych.
lokomotywa, 10 wagoników, 328 elementów ruchomych (plakiet-
ki kolorowe), opis ćwiczeń

GESTY WIZUALIZACYJNE – TECH-
NIKI UŁATWIAJĄCE ARTYKULACJĘ 
GŁOSEK AC043 – 29,00 zł
Gesty artykulacyjne (GA; inaczej wizualizacje głosek 
w sylabach) to ruchy jednej dłoni (jedynym wyjątkiem jest 
samogłoska „y”), towarzyszące wypowiadanym samogło-
skom i spółgłoskom w sylabach. Wizualizacje uruchamiają 
nie tylko naśladownictwo, lecz także pozwalają oswoić 
dźwięki przez ucieleśnienie ich w obrazie dłoni. 
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LOGOTOMY Z GŁOSKAMI SZEREGU 
CISZĄCEGO „Ś”, „Ź”, „Ć”. ĆWICZENIA 
LOGOPEDYCZNE AI039 – 23,40 zł
Ćwiczenia artykulacji połączono z rozmaitymi czynnościami, 
np.: wodzenie palcem po śladzie, porównywanie, wycinanie, 
pisanie, liczenie i czytanie. Ćwiczenia logopedyczne zostały 
ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności. 41 kart 
pracy do kopiowania (format A4)

LOGOTOMY Z GŁOSKAMI SZEREGU 
SYCZĄCEGO „S”, „Z”, „C”, „DZ”. ĆWI-
CZENIA LOGOPEDYCZNE 
AI040 – 23,40 zł
Publikacja zawiera propozycje ćwiczeń ortofonicznych: 
oddechowych, uwagi słuchowej, motoryki narządów 
artykulacyjnych oraz zestawy ćwiczeń utrwalających 
artykulację głosek przedniojęzykowo-zębowych. 41 kart pracy 
do kopiowania (format A4)

LOGOTOMY Z GŁOSKAMI SZEREGU 
SZUMIĄCEGO „CZ”, „SZ”. ĆWICZENIA 
LOGOPEDYCZNE 
AI041 – 23,40 zł
Ćwiczenia artykulacji połączono z rozmaitymi czynnościami, 
np.: wodzenie palcem po śladzie, porównywanie, wycinanie, 
pisanie, liczenie i czytanie. Ćwiczenia są wprowadzane 
etapami, zgodnie z zasadą stopniowania trudności. 52 karty 
pracy do kopiowania (format A4)

LOGOTOMY Z GŁOSKAMI SZEREGU 
SZUMIĄCEGO „Ż”, „DŻ”. ĆWICZENIA 
LOGOPEDYCZNE AI042 – 23,40 zł
Zestaw ćwiczeń wspomagających pracę dziecka nad popraw-
ną wymową głosek z szeregu szumiącego: „ż”, „dż”. 40 kart 
do kopiowania (format A4)

LOGOTOMY Z GŁOSKAMI „K”, „G”, „H”. 
ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 
AI117 – 23,40 zł
Materiał ma za zadanie wspomóc i urozmaicić pracę dziecka 
nad poprawną wymową głosek „k”, „g” oraz „h” na pierw-
szym etapie terapii. Publikacja zawiera również propozycje 
prostych ćwiczeń oddechowych, słuchowych oraz mięśni 
narządów artykulacyjnych. 47 kart do kopiowania (A4)

LOGOPEDYCZNY PIOTRUŚ Zestaw 1 
(GŁOSKI „SZ”, „Ż/RZ”, „CZ”, „DŻ”, 
„S”, „Z”, „C”, „DZ”) KM052 – 79,00 zł
Zestaw można wykorzystać do 2 gier: gry karcianej „Piotruś” 
i gry „Memo”. Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach 
opracowany jest tak, aby dzieci bawiąc się, ćwiczyły popraw-
ną wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera 
ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach. Zestaw zawiera 8 talii 
kart. Każdą talię można kupić również osobno. 

W skład zestawu wchodzą*:

KM028 KM029

KM030

KM032

KM034

KM031

KM033

KM035
*W sprzedaży także pojedyncze talie w cenie 9,98 zł za 1 szt.
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LOGOPEDYCZNY PIOTRUŚ Zestaw 2 
(GŁOSKI „Ś/SI”, „Ź/ZI”, „Ć/CI”, „DŹ/DZI”, 
„L”, „TR-DR”, „PR-BR”, „KR-GR”, „R”, 
„L-R”) KM053 – 79,00 zł
Zestaw można wykorzystać do 2 gier: gry karcianej „Piotruś” 
i gry „Memo”. Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach 
opracowany jest tak, aby dzieci bawiąc się, ćwiczyły poprawną 
wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną 
głoskę w różnych pozycjach. Zestaw zawiera 8 talii kart. 
Każdą talię można kupić również osobno. 

LOGOPEDYCZNY PIOTRUŚ Zestaw 3 
(GŁOSKI „P-B”, „K-G”, „T-D”, „F-W”) 
KM054 – 79,00 zł
Zestaw można wykorzystać do 2 gier: gry karcianej „Piotruś” 
i gry „Memo”. Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach 
opracowany jest tak, aby dzieci bawiąc się, ćwiczyły popraw-
ną wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera 
ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach. Zestaw zawiera 8 talii 
kart. Każdą talię można kupić również osobno. 
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W skład zestawu wchodzą*:

KM036 KM037

KM038

KM040

KM044

KM046

KM048

KM050

KM042KM039

KM041

KM045

KM047

KM049

KM051

KM043

W skład zestawu wchodzą*:

*W sprzedaży także pojedyncze talie w cenie 9,98 zł za 1 szt.
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PATYCZKI KREATYWNE ZP003 – 6,10 zł
50 szt. – dł. 11,5 cm

ILE? KOŃCÓWKI RZECZOWNIKÓW 
AA012 – 38,77 zł
Zestaw zawiera 10 plansz z rysunkami. Na planszy 
zaplanowano miejsce do dokładania ruchomych etykiet. Uczy 
stosowania odpowiedniej formy rzeczownika w zależności 
od liczebnika oraz odpowiadania na pytanie: Ile? – poprzez 
dołożenie etykietek lub wypowiedź. 10 kolorowych plansz,
49 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE 
AA033 – 23,86 zł
Pomoc ta może służyć nie tylko do zadań matematycznych, 
lecz także językowych sekwencji słuchowych, relacji (np.: 
który wagon jest „przed”, a który „po”), nauki kolorów. 
Zestaw ten jest ciekawą alternatywą wśród innych materia-
łów. 11 elementów obrazkowych, 20 etykietek opisowych, opis 
przykładowych ćwiczeń

RZECZOWNIKI – RÓWNOLICZNOŚĆ 
ZBIORÓW 0–10 AA035 – 34,79 zł
Zestaw przydatny do rozróżniania pojęć: tyle samo, mniej, 
więcej, mało, dużo oraz do kategoryzowania według liczby 
elementów na obrazku, według zbiorów. Plakietki są duże, 
a instrukcja dokładna; ponadto zestaw można wykorzystać 
na różne sposoby. 42 elementy obrazkowe, 11 etykietek 
opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

WINDA – ĆWICZENIA JĘZYKOWE 
W MATEMATYCE AA045 – 94,44 zł
„Winda” to pomoc rozwijająca umiejętności językowe 
w zakresie operowania pojęciami dotyczącymi liczebnika. 
Wykorzystując tę pomoc, dziecko będzie utrwalało liczebniki 
główne, porządkowe i zbiorowe. Słownictwo wprowadzone 
zostaje poprzez demonstrację elementów i ich manipulację. 
format A3 – wym. 42 × 30 cm

ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO 
MATEMATYKI AA091 – 17,89 zł
Zeszyt ćwiczeń 9 z serii Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli 
Mózgu. Zeszyt zawiera podstawowe pojęcia matematyczne, 
które dorosły wprowadza lub utrwala z dzieckiem.
114 czarno-białych stron, z perforacją (do wyrywania)

LICZYDEŁKO – DODAWANIE I ODEJ-
MOWANIE AI050 – 59,99 zł
Zestaw ćwiczeń przeznaczony do samodzielnej pracy ucznia 
bez względu na realizowany program i wybrany przez 
nauczyciela podręcznik. Karty nawiązują do zapomnianych 
i niedocenianych „słupków”, które umożliwiają skuteczne 
wytrenowanie techniki rachunkowej. Zestawy przykładów 
zostały tak dobrane, żeby dziecko zauważyło zależności 
występujące między liczbami (np. składnikami) a wynikiem. 
Zakres ćwiczeń jest zgodny z obowiązującą podstawą 
programową. 70 kart

MNOŻENIE – ĆWICZENIA WSTĘPNE 
AA034 – 24,85 zł
Pomoc składa się z kolorowych tekturowych elementów oraz 
plansz ćwiczeniowych. Są to: szablony (sukienki, choinki, 
domki) po kilka takich samych oraz elementy (auta, bombki, 
guziki, kwadraty) w kolorze niebieskim do układania na 
wymienionych szablonach. Zestaw ten służy do wprowa-
dzania określeń: „w każdym po tyle samo”, „na każdym 
jednakowo”, „tyle razy po tyle”. 100 kolorowych elementów, 
20 plansz, opis przykładowych ćwiczeń

DUŻO – MAŁO AA032 – 11,93 zł
Zestaw ten wprowadza pojęcia dużo – mało, mniej – więcej 
przy pomocy różnych zbiorów, określanie ilości, przygotowanie 
do określeń: mniej niż…, więcej niż…, rozumienie pytania:
Czego jest więcej (mniej)? 12 elementów obrazkowych, 4 etykietki 
opisowe, opis przykładowych ćwiczeń
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MAŁYMI KROCZKAMI – LICZYMY DO 
DZIESIĘCIU AI075 – 23,40 zł
Zestaw różnorodnych ćwiczeń przeznaczony dla nauczycieli 
szkół specjalnych, oddziałów przedszkolnych, klas zerowych. 
Opracowanie jest polecane do pracy z dziećmi z trudnościami 
edukacyjnymi, jako element uzupełniający i wzbogacający 
realizowany program nauczania matematyki. 51 kart pracy 
do kopiowania

WIELOFUNKCYJNA UKŁADANKA 
HAPE HP016 – 79,09 zł
Zatyczki na drzewach owocowych, kolorowe kropki i karty 
z liczbami muszą być pogrupowane według tej samej 
wartości. Nic nie przynosi tak dobrych efektów jak uczenie się 
poprzez zabawę! 5 plansz, 20 kart z liczbami i karty z wykre-
sami kołowymi, 55 żetonów, 55 zatyczek do drzew owocowych

LICZMANY WARZYWA (36 SZT.) 
ND036 – 32,95 zł
Kolorowe warzywa z trwałego tworzywa to doskonałe 
liczmany, które można wykorzystać do zabaw w przeliczanie, 
sortowanie (kategoryzację) lub układanie sekwencji. 36 szt.
 – 6 kształtów (kukurydza, ogórek, bakłażan, marchewka, 
papryka i czosnek – dł. 6 cm) i 6 kolorów LICZMANY OWOCE (108 SZT.) 

ND021 – 60,60 zł
Kolorowe owoce z trwałego tworzywa to doskonałe liczmany, 
które można wykorzystać do zabaw w przeliczanie, sortowa-
nie (kategoryzację) lub układanie sekwencji. 108 szt. – 
6 kolorów, banan – dł. 5 cm

LICZMANY MISIOWA RODZINKA 
NS001 – 58,70 zł
Misiowa rodzinka to: pan miś (waga 12 g), pani misiowa 
(waga 8 g) i 4 misiaczki (waga 4 g każdy). 96 szt.:
16 misiów, 16 misiowych, 64 misiaczki

KLOCKI – CYFERKI PD026 – 11,96 zł

LICZMANY WARZYWA (144 SZT.) 
ND022 – 95,28 zł
Kolorowe warzywa z trwałego tworzywa to doskonałe 
liczmany, które można wykorzystać do zabaw w przeliczanie, 
sortowanie (kategoryzację) lub układanie sekwencji. 144 szt.
 – 6 kształtów (kukurydza, ogórek, bakłażan, marchewka, 
papryka i czosnek – dł. 6 cm) i 6 kolorów

LICZMANY OWOCE (36 SZT.) 
ND035 – 27,60 zł
Kolorowe owoce z trwałego tworzywa to doskonałe liczmany, 
które można wykorzystać do zabaw w przeliczanie, sortowa-
nie (kategoryzację) lub układanie sekwencji. 36 szt.
 – 6 kolorów, banan – dł. 5 cm

LICZMANY LOGICZNE POSTACIE 
(100 SZT.) ND010 – 65,20 zł
Zabawne postacie stoją stabilnie w 3 pozycjach: ręce 
opuszczone, ręce nad głową, ręce na boki. Liczmany można 
sortować według ich postawy lub koloru. 100 liczmanów
(3 postawy, 5 kolorów) – wym. 2,5 × 4 cm

GRA ZNAJDŹ I POLICZ KOLORY 
HAPE HP015 – 59,00 zł
Matematyka dla przedszkolaka! Dzieci odkrywają tablicę, 
liczą kolory, zbierają koraliki i porównają wyniki. Uczą się 
operowania na liczbach 1–5, rozwijają swoją samodzielność 
i spostrzegawczość. Gra rozwija logiczne myślenie i liczenie 
na liczbach 1–5. 4 pola, 4 paski do gry, 45 żetonów
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PATYCZAKI PG010 – 38,11 zł
Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. Dzieci 
mogą układać je z wzorów umieszczonych na planszach lub 
tworzyć własne kompozycje. Patyczaki pomogą w nauce 
liczenia i podstaw geometrii. 48 plastikowych patyczków 
(4 kolory), 8 dwustronnych plansz z wzorami do układania, 
instrukcja

LICZMANY KOLOROWE POJAZDY 
ND009 – 67,20 zł
Liczmany mogą służyć do ćwiczeń w przeliczaniu jako 
atrakcyjne liczmany, a także do obrazowania podstawowych 
działań arytmetycznych. Pojazdy możemy układać w logiczne 
szeregi, ucząc dzieci układania rytmów i sekwencji. 72 figurki 
w 6 kolorach i 6 kształtach: samolot, lokomotywa, statek, 
samochód, autobus i wóz strażacki

LICZMANY SZEŚCIANY (48 SZT.) 
NS015 30,02 zł
Sześciany w 4 kolorach. Doskonałe do ćwiczeń lewopółkulo-
wych, układania sekwencji, ćwiczenia kategoryzacji, percepcji 
wzrokowej, małej motoryki i matematyki. 48 szt., 4 kolory, 
wym. 2 cm

LICZMANY KOLOROWE KWADRATY 
(64 SZT.) ND042 – 17,89 zł
Liczmany w 4 kolorach: zielonym, żółtym, czerwonym i nie-
bieskim. Wykonane są z estetycznego i trwałego tworzywa. 
Klocki można wykorzystać do przeprowadzania różnorodnych 
zabaw dydaktycznych, np.: kategoryzacji, sekwencji, przeli-
czania, układanek lewopółkulowych. 64 kwadratów o boku 
2,5 cm (grubość 0,5 cm)

WIELKI ZESTAW MAŁEGO ODKRYW-
CY – CYFRY I DZIAŁANIA 
PT016 – 37,70 zł
Zbiór gier edukacyjnych, które w przyjazny sposób wpro-
wadzają dziecko w świat liczb, zbiorów i figur. Uczestnicy 
ćwiczą podstawowe umiejętności matematyczne. Bawiąc się, 
dziecko rozwija umiejętność rozumienia obrazkowego pojęcia 
liczby oraz przyporządkowania odpowiednich liczb zbiorom 
elementów, trenuje rozróżnianie figur. ponad 150 elementów

FIKI MIKI PL020 – 21,72 zł
Gra edukacyjna, która wspaniale nadaje się do wykorzystania 
przy ćwiczeniach: matematyki, liczebników, fleksji, naśla-
downictwa. 55 kart, dzwonek

LOKOMOTYWA EDUKACYJNA 
PL031 – 27,93 zł
Gra dla dzieci w wieku przedszkolnym, której zasady umoż-
liwiają ćwiczenie (w zakresie podstawowym) umiejętności 
dodawania i odejmowania. lokomotywa 4 szt., wagony 12 szt., 
ładunki 60 szt., kostka do gry 1 szt., klepsydra 1 szt., żetony 
12 szt., instrukcja

LICZMANY KOLOROWE TALERZYKI 
(100 SZT.) ND011 – 9,94 zł
Ekonomiczny zestaw liczmanów. Talerzyki mają karbowane 
brzegi, dzięki czemu można je ustawiać w stosiki. Wysokość 
stosików można porównywać i przeliczać. Wykonane z two-
rzywa w 4 kolorach. Doskonałe do kategoryzacji na kolory. 
4 kolory po 25 szt. – średnica ok. 1 cm
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MAŁYMI KROCZKAMI – ĆWICZENIA 
WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DO 
KLASY 3 AI081 – 23,40 zł
Ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów z trudnościami 
edukacyjnymi lub dla tych, którzy potrzebują dodatkowych 
ćwiczeń. 46 kart pracy do kopiowania

PIENIĄDZE – BANKNOTY, ZŁOTÓWKI 
PL051 – 7,49 zł
5 nominałów po 25 szt.

PIENIĄDZE – BILON, ZŁOTÓWKI 
PL054 – 7,49 zł
36 szt. (od 10 gr do 5 zł)
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PAKIET KOCHAM SZKOŁĘ! POD-
RĘCZNIK + 2 ZESZYTY ĆWICZEŃ 
AI003 – 145,28 zł
„Kocham szkołę!” to jedyny na rynku podręczników pakiet do 
nauki czytania przygotowany na podstawie autorskiej metody 
profesor Jagody Cieszyńskiej (Symultaniczno-Sekwencyjna 
Nauka Czytania). Podręcznik oraz 2 zeszyty ćwiczeń tworzą 
kompletny zestaw, którego celem jest przede wszystkim 
nauka czytania ze zrozumieniem. Zastosowanie metody 
symultaniczno-sekwencyjnej pozwoli dziecku szybko i bez 
negatywnych emocji nauczyć się czytać, budując jednocześnie 
przekonanie, że zrobiło to samodzielnie. W pakiecie, obok 
treści humanistycznych, pojawiają się również zagadnienia 
z obszaru muzyki i przyrody, dzięki czemu nauczyciel 
może wykorzystać zestaw nie tylko w zakresie kształcenia 
umiejętności czytania, lecz także posłużyć się nim jako 
uzupełniającym podręcznikiem edukacji wczesnoszkolnej.

KOCHAM SZKOŁĘ! PRZEWODNIK 
DLA RODZICÓW AI007 – 7,79 zł
Przewodnik zawiera szczegółowe polecenia i sugestie do 
poszczególnych stron podręcznika oraz 2 zestawów ćwiczeń 
„Kocham szkołę!”. Opisuje także, jak skonstruowany jest 
podręcznik oraz w przystępny sposób przedstawia etapy 
nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 
DLA KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
AI045 – 23,40 zł
Zbiór ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. 
Opracowanie zawiera ciekawe i różnorodne testy, połączone 
dodatkowo z wykonywaniem zadań plastycznych. Ćwiczenia 
przeznaczone dla uczniów klasy 2 nauczania początkowego.
52 strony

CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 
DLA KLASY 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
AI051 – 23,40 zł
Sprawdziany przeznaczone są dla uczniów klasy 3 szkoły 
podstawowej. Zawierają 16 testów, z których każdy rozpoczyna 
się fragmentem lektury szkolnej. Służą kształceniu i sprawdzaniu 
umiejętności: czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów 
i wyciągania wniosków. 50 stron

KOCHAM SZKOŁĘ! Podręcznik do 
nauki czytania metodą symultanicz-
no-sekwencyjną AI004 – 63,00 zł

KOCHAM SZKOŁĘ! Ćwiczenia do 
nauki czytania metodą symultanicz-
no-sekwencyjną. Zeszyt 1 
AI005 – 38,81 zł

KOCHAM SZKOŁĘ! PRZEWODNIK 
DLA NAUCZYCIELI AI008 – 12,86 zł

KOCHAM SZKOŁĘ! Ćwiczenia do 
nauki czytania metodą symultanicz-
no-sekwencyjną. Zeszyt 2 
AI006 – 46,94 zł
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CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 
DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
AI052 – 23,40 zł
Zbiór testów dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Do 
wykorzystania zarówno w trakcie lekcji, jako sprawdziany, jak 
i podczas zajęć indywidualnych. 50 stron

CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 
DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
AI054 – 23,40 zł
Zestaw ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. 
Testy są tak pomyślane, aby kształcić umiejętność redagowania 
zarówno literackich, jak i użytkowych form wypowiedzi. 53 strony

UCZYMY SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO – 
ĆWICZENIA ZE SŁOWNICTWA DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH AI064 – 29,93 zł
Zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów rozpoczyna-
jących naukę języka polskiego jako obcego. Zróżnicowane 
zadania z systemem samokontroli (krzyżówki, sudoku, 
wyszukiwanki) umożliwiają szybkie przyswajanie nowego 
słownictwa. 60 stron

UCZYMY SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO – 
CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 
AI065 – 24,94 zł
14 interesujących opowiadań o przygodach sympatycznego 
smoka Rubinito w Polsce z pewnością zachęci dzieci do 
lektury i wykonywania ćwiczeń kształtujących umiejętność 
czytania ze zrozumieniem. Rubinito, przemierzając polską 
ziemię, poznaje również naszą kulturę i legendy, dzieci wraz 
ze smokiem poszerzają swoją wiedzę na temat polskich 
miast. 72 strony MAŁYMI KROCZKAMI – KALIGRAFIA 

AI074 – 23,40 zł
Opracowanie jest przeznaczone dla uczniów klas 0–1 
szkoły podstawowej. Jego założeniem jest wprowadzenie naj-
młodszych uczniów w świat sztuki kaligrafii. Powielone karty 
można wykorzystać w trakcie lekcji, zajęć wyrównawczych 
oraz jako materiał do samodzielnej pracy w domu. 50 stron

MAŁYMI KROCZKAMI – ZEGAR 
AI078 – 23,40 zł
Zestaw pomocy jest przeznaczony dla nauczycieli szkół 
specjalnych, klas integracyjnych, klas 1–2 szkół masowych. 
Opracowanie przygotowane dla dzieci z trudnościami edu-
kacyjnymi, które wymagają dużej liczby powtórzeń i ćwiczeń 
utrwalających. 51 kart pracy do kopiowania (format A4)

CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 
DLA KLASY 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
AI053 – 23,40 zł
Wybór testów ma na celu ćwiczyć i doskonalić technikę cichego 
czytania ze zrozumieniem u uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. 
Ćwiczenia zostały przygotowane na podstawie tekstów literackich 
spoza kanonu lektur szkolnych. 57 stron

MAŁYMI KROCZKAMI – JĘZYK POLSKI. 
ĆWICZENIA DO ZAJĘĆ WYRÓWNAW-
CZYCH DLA UCZNIÓW KLASY 3 
AI073 – 23,40 zł
Ćwiczenia z języka polskiego z serii Małymi Kroczkami 
kształtują u dziecka umiejętności z zakresu ortografii, gramatyki, 
słowotwórstwa i redagowania zdań. Atrakcyjna, zabawowa 
forma ćwiczeń (rebusy, kolorowanki, krzyżówki, uzupełnianie) 
stanowi dla ucznia zachętę do pracy oraz rozwija jego zdolności 
manualne. 49 stron
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MAŁYMI KROCZKAMI – ZAJĘCIA 
WYRÓWNAWCZE DLA KLAS 1–2 
AI080 – 23,40 zł
Zestaw kart pracy zawiera zróżnicowane zadania, które 
mają na celu utrwalanie kształtu liter oraz cyfr, poprawę 
koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz wspomaganie 
umiejętności liczenia i pisania. Znajdują się tutaj również 
ćwiczenia kształtujące spostrzegawczość, logiczne myślenie 
oraz zdolności manualne. 50 stron

ĆWICZENIA WYRÓWNAWCZE DLA 
UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NA-
UCE PISANIA I CZYTANIA 
AI087 – 27,93 zł
Ćwiczenia powstały podczas pracy terapeutycznej z uczniami 
dyslektycznymi lub z grupy ryzyka dysleksji. Zestaw składa 
się z różnorodnych zadań usprawniających: percepcję 
słuchową i wzrokową, analizę i syntezę sylabową i głoskową, 
różnicowanie liter podobnych graficznie, różnicowanie 
samogłosek, wykorzystanie w zdaniach różnych części mowy, 
budowanie zdań i logicznych ciągów zdarzeń, tworzenie 
i rozwijanie opowiadań, czytanie ze zrozumieniem. 38 stron

ORTOGRAFIA DLA NAJMŁODSZYCH 
AI095 – 22,50 zł
Zróżnicowany zestaw kart pracy opracowany dla uczniów klas 
2–3 szkoły podstawowej. Na 48 stronach zostały przygo-
towane ćwiczenia dotyczące nie tylko podstawowych zasad 
pisowni („u/ó”, „ch/h”, „rz/ż”), lecz także zadania dotyczące 
utraty dźwięczności spółgłosek na końcu lub w środku wyrazu, 
pisowni zakończeń bezokoliczników (-źć/-ść), partykuły „nie”, 
liczebników i wiele innych. 48 stron

ZDANIE I GRUPY WYRAZOWE 
AI105 – 50,00 zł
Pomoc dydaktyczna wspomagająca naukę budowania 
zdania, a następnie rozbudowywania w nim grupy podmiotu 
i grupy orzeczenia. Zestaw polecamy: osobom dorosłym 
z afazją motoryczną, starszym dzieciom z problemami 
dyslektycznymi, dzieciom doskonalącym naukę czytania, oso-
bom dorosłym i dzieciom dwujęzycznym, uczącym się języka 
polskiego jako obcego. 9 kart z podpisami do obrazków,
32 szablony, 32 karty ze zdjęciami, książka z przykładami 
ćwiczeń

SYMULTANICZNE ĆWICZENIA ORTO-
GRAFICZNE cz. 2 AE018 – 13,19 zł
Część 2 słownika ortograficznego przeznaczona jest dla 
dzieci, które rozpoczynają kolejny etap edukacji szkolnej. 
Zaproponowane ćwiczenia bazują na żarcie rysunkowym, 
skojarzeniach słownych oraz podobieństwie formy. Wszystkie 
te techniki odnoszą się do prawopółkulowych strategii 
przetwarzania i zapamiętywania informacji. 

ĆWICZENIA SYLABOWE cz. 1 
AI116 – 19,00 zł
Ćwiczenia Sylabowe to seria zeszytów wspomagających eduka-
cję pierwszoklasisty. Kolejność poznawania kolejnych głosek 
jest zgodna z przyjętą w podręczniku „Nasz elementarz”. 
Zastosowana w ćwiczeniach metoda sylabowa to sprawdzony 
i skuteczny sposób na usprawnienie nauki czytania. Poszcze-
gólne głoski są wprowadzane wyłącznie w sylabach. Ćwiczenia 
dostosowano do specjalnych potrzeb uczniów zagrożonych 
dysleksją (bezszeryfowy font). Zakres tematyczny ćwiczeń 
został zintegrowany z poszczególnymi częściami podręcznika 
„Nasz elementarz” do klasy 1. Cz. 1 jest zintegrowana 
z „Naszym elementarzem” cz.: Jesień. 64 strony

SYMULTANICZE ĆWICZENIA ORTO-
GRAFICZNE AE017 – 11,75 zł
„Symultaniczne ćwiczenia ortograficzne” to pierwszy słowni-
czek ortograficzny wykorzystujący wzrokowe, prawopółkulowe 
mechanizmy zapamiętywania ortogramów. Proponowana 
technika pozwala dzieciom szybko i skutecznie pokonać 
trudności z prawidłowym zapisem słów. Zawiera rzeczowniki 
najczęściej czytane i zapisywane przez uczniów w wieku 
6–10 lat. Słowniczek jest odpowiedni także dla młodszych 
dzieci uczących się czytać oraz uczniów z problemami 
dyslektycznymi.

MAŁYMI KROCZKAMI – ĆWICZENIA 
WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI 
DLA KLASY 3 AI081 – 23,40 zł
Ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów z trudnościami 
edukacyjnymi lub dla tych, którzy potrzebują dodatkowych 
ćwiczeń. 46 kart do kopiowania
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ĆWICZENIA SYLABOWE cz. 2 
AI118 – 18,95 zł
Cz. 2 serii Ćwiczenia Sylabowe jest zintegrowana z „Naszym 
elementarzem” cz.: Zima. W ćwiczeniach wprowadzono 
elementy zabawy oraz możliwość twórczych działań ucznia, 
dzięki czemu nauka czytania będzie dla pierwszoklasistów 
nie tylko pracą, lecz także ogromną przyjemnością. 40 stron

ĆWICZENIA SYLABOWE cz. 3 
AI119 – 18,95 zł
Cz. 3 serii Ćwiczenia Sylabowe jest zintegrowana z „Naszym 
elementarzem” cz.: Wiosna. 40 stron

ĆWICZENIA SYLABOWE cz. 4 
AI120 – 18,95 zł
Cz. 4 serii Ćwiczenia Sylabowe jest zintegrowana z „Naszym 
elementarzem” cz.: Lato. 40 stron
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WCZESNA INTERWENCJA TERAPEU-
TYCZNA. STYMULACJA ROZWOJU 
DZIECKA OD NOWORODKA 
DO 6. R. ŻYCIA AE012 – 49,67 zł
Książka opisuje w sposób przystępny wszystkie sfery roz-
wojowe dzieci od 1. miesiąca do zakończenia 6. roku życia 
(tj. motoryka, spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, mowa, 
zabawa, rozwój społeczny). Podaje wiele przykładów ćwiczeń 
stymulujących dla każdego etapu rozwojowego. Dodatkowo 
posiada rozdział zawierający wskazówki dotyczące wczesnej 
nauki czytania. Autorkami są: Jagoda Cieszyńska i Marta 
Korendo. 326 stron

METODA KRAKOWSKA WOBEC ZA-
BURZEŃ ROZWOJU DZIECKA 
AC026 – 74,68 zł
W książce przedstawione zostało nowe podejście w diagno-
zowaniu oraz terapii zaburzeń rozwojowych. W cz. 1 scha-
rakteryzowany został rozwój dzieci od urodzenia do 6. roku 
życia, a także 3 różne koncepcje terapeutyczne wynikające 
z przyjętej filozofii człowieka. W cz. 2 Autorka opisała metody 
diagnozowania funkcji poznawczych oraz różne zaburzenia 
rozwoju dzieci. Cz. 3 to omówienie 17 elementów Metody 
Krakowskiej, uwzględniając podstawy naukowe i rozwiązania 
praktyczne. Autorką jest Jagoda Cieszyńska. 484 strony

JĘZYKOWA INTERPRETACJA ŚWIATA 
W WYPOWIEDZIACH OSÓB Z ZESPO-
ŁEM ASPERGERA AC024 – 56,81 zł
Książka została napisana przede wszystkim z myślą o osobach 
z zespołem Aspergera, aby pomóc terapeutom, rodzicom i na-
uczycielom rozpoznawać, leczyć i rozumieć opisane zaburzenia 
rozwoju. Powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń 
praktycznych Autorki w prowadzeniu diagnozy i terapii dzieci 
z zespołem Aspergera. Autorką jest Marta Korendo. 280 stron

METODY WYWOŁYWANIA GŁOSEK 
AC027 – 30,00 zł
Pozycja przeznaczona przede wszystkim dla logopedów, na-
uczycieli przedszkola, studentów i rodziców dzieci z wadami 
wymowy oraz niezakończonym rozwojem mowy. Sposoby 
wywoływania prawidłowego brzmienia głosek prezentowane 
są w przystępnej formie przez Autorkę – profesor Jagodę 
Cieszyńską. 100 stron

MANUALNE TOROWANIE GŁOSEK 
(MTG) AA071 – 19,89 zł
Publikacja przedstawia wybrane chwyty artykulacyjne 
umożliwiające wywoływanie sylab i wyrazów, mające na celu 
osiągnięcie samodzielnej komunikacji werbalnej. Autorką jest 
Elżbieta Wianecka. oprawa miękka, 48 stron

JAK UCZY SIĘ MÓZG? 
PW001 – 53,60 zł
Książka poświęcona jest szeroko rozumianej problema-
tyce uczenia się widzianej z perspektywy neurobiologii, 
psychologii i pedagogiki. Autor w ciekawy sposób omawia 
zagadnienia dotyczące neurologicznych podstaw uczenia 
się, opierając się na najnowszych badaniach nad mózgiem. 
Stara się przekonać czytelnika, że z badań nad mózgiem 
można wyprowadzić wnioski praktyczne, istotne dla szkoły, 
uniwersytetu i społeczeństwa. Autorem jest Manfred Spitzer. 
350 stron

CO DZIEŃ ŁATWIEJ – ĆWICZENIA 
EDUKACYJNE AA069 – 19,89 zł
Prezentowana książka pokazuje proste ćwiczenia, do których 
nie są potrzebne specjalistyczne pomoce edukacyjne. Ćwicze-
nia przeznaczone są dla wszystkich prawidłowo rozwijających 
się dzieci, ale także dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. 
Autorkami są Elżbieta Wianecka i Joanna Masłowska. 
oprawa miękka, 60 stron

WCZESNA DIAGNOZA I TERAPIA ZA-
BURZEŃ AUTYSTYCZNYCH. METODA 
KRAKOWSKA AC025 – 67,59 zł
Jest to niezastąpiona książka! Bardzo przydatna dla 
rodziców, pedagogów, terapeutów, psychologów. Profesor 
Jagoda Cieszyńska przystępnym językiem opisuje m.in.: 
przyczyny zaburzeń autystycznych, pierwsze objawy autyzmu 
u dzieci, sposoby diagnozowania zaburzeń, wskazówki dla 
terapeutów dzieci, najnowsze odkrycia neurobiologiczne, 
ćwiczenia i praktyczne wskazówki, jak ćwiczyć z dzieckiem 
autystycznym według Metody Krakowskiej. Autorką jest 
Jagoda Cieszyńska. 308 stron



83-

CO DZIEŃ ŁATWIEJ 2 – ĆWICZENIA 
EDUKACYJNE AA070 – 19,89 zł
Następna część książki „Co dzień łatwiej”, która pokazuje 
proste ćwiczenia, do których nie są potrzebne specjalistyczne 
pomoce edukacyjne. Każde ćwiczenie opatrzono oprócz 
instrukcji słownej fotografią pokazującą, jak dane ćwiczenie 
powinno być wykonywane. Autorką jest Elżbieta Wianecka. 
oprawa miękka, 64 stron

KARTY DIAGNOZY AE058 – 29,52 zł
„Karty diagnozy” dla terapeutów, logopedów, lekarzy 
pediatrów, psychiatrów, neurologów i rodziców: charakte-
ryzują 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca 
życia; zawierają dokładny opis umiejętności i sprawności, 
które powinno posiadać dziecko w określonym przedziale 
wiekowym; pozwalają w prosty i czytelny sposób monito-
rować i diagnozować rozwój dziecka. Autorkami są Jagoda 
Cieszyńska i Marta Korendo. 10 stron

TRENING KONCENTRACJI. JAK ROZ-
WIJAĆ UWAGĘ I PAMIĘĆ DZIECKA 
AE064 – 11,75 zł
Książka zawiera sposoby stymulacji poznawczych zdolności 
strategicznych – uwagi i pamięci. Jest skierowana do 
psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych. Autorką jest Iwona Sikorska. 60 stron

UZALEŻNIENIA MEDIALNE 
AE063 – 14,71 zł
„Uzależnienia medialne” to poradnik dotyczący coraz 
szerszego problemu – nieprawidłowego i dysfunkcjonalnego 
wykorzystywania tzw. nowych mediów, w szczególności 
Internetu. Książka porusza problem uzależnień kompleksowo 
– opisując sposoby ich rozwoju, typy, przyczyny i źródła, 
nakreśla podstawowe czynniki sprzyjające nałogowi, a także 
drogi wyjścia z niego. Skupia się nie tylko na problemach 
i sposobach ich przezwyciężenia, lecz także na profilaktyce 
i działaniach służących przeciwdziałaniu powstawania 
uzależnień. Autorką jest Agnieszka Ogonowska. 124 strony

BUFORY STRESU AE066 – 11,20 zł
„Bufory stresu” to publikacja skierowana przede wszystkim 
do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz 
rodziców. Prezentuje przykłady gier i ćwiczeń rozwijają-
cych u dziecka inteligencję emocjonalną; kreatywność, 
umiejętność rozwiązywania problemów. Autorką jest Iwona 
Sikorska. 43 strony

PRZESIEWOWY TEST DO BADANIA 
ARTYKULACJI AC029 – 51,87 zł
Test służy do diagnozowania umiejętności wymowy głosek, 
które zgodnie ze statystycznym modelem rozwojowym 
pojawiają się wcześnie, a mianowicie głosek: palatalnych 
(„ś”, „ź”, „ć”, „ʒ́”), przedniojęzykowo-zębowych („s”, „z”, 
„c”, „ʒ”), prymarnej dla szeregu głosek przedniojęzykowo-
-dziąsłowych („l”) oraz dziąsłowych („š”, „ž”, „č”, „ǯ”, 
„r”), które ze względu na stopień trudności realizacyjnej 
pojawiają się zwykle w procesie rozwojowym później. 
Autorką jest Alicja Kabała.

SWM – TEST DO BADANIA ZAGROŻE-
NIA DYSLEKSJĄ AC030 – 248,51 zł
W teście znajdują się zadania służące do: I. Badania dominacji 
stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga); II. Badania 
funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, 
sylab i wyrazów); III. Badania funkcji wzrokowych: 1. Analizy 
i syntezy wzrokowej na materiale tematycznym (układanie 
części układanki), 2. Analizy i syntezy wzrokowej na materiale 
atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków);
IV. Badania użycia języka – artykulacja i komunikacja;
V. Badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej);
VI. Badania grafopercepcji. Test SWM zawiera osobne zadania 
oraz normy dla 3-, 4-, 5- i 6-latków. Autorkami są Jagoda 
Cieszyńska i Marta Korendo.

KOCHAM UCZYĆ CZYTAĆ. PORAD-
NIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 
AE024 – 26,90 zł
Książka jest przewodnikiem metodycznym – przystęp-
nie, krok po kroku, wyjaśnia nauczycielom, rodzicom 
i wychowawcom, jak pracować z książeczkami serii Kocham 
Czytać. Zawiera dodatkowy rozdział poświęcony mózgowej 
organizacji funkcji językowych dziecka, wyjaśniający neu-
ropsychologiczne podłoże wczesnej nauki czytania, zarówno 
u dzieci zdrowych, jak i z zakłóceniami rozwojowymi. Autorką 
jest Jagoda Cieszyńska. 110 stron
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PACYNKI LOGOPEDYCZNE
Pacynki to doskonałe pomoce logopedyczne, które można 
wykorzystać do wspomagania rozwoju mowy, a zwłaszcza 
w pracy nad usprawnianiem narządów artykulacyjnych i przy 
wywoływaniu głosek. Dzięki niej, praca nad artykulacją 
przestaje być nudna i żmudna, ponieważ dzieci chętnie 
naśladują pacynkę.

ŻYRAFKA MW006 – 40,09 zł

PIESEK MW002 – 40,09 zł MARKER CZERWONY ZP012 – 3,50 zł

MARKER CZARNY ZP013 – 3,50 zł

MARKER ZIELONY ZP014 – 3,50 zł

DINO MW003 – 40,09 zł

MOOWIK MW004 – 40,09 zł

MIŚ MW005 – 40,09 zł
KOTEK MW001 – 40,09 zł

ZNIKAJĄCY KLEJ NIEBIESKI 
ZP011 – 2,90 zł
Trójkątny klej, którego kolor po wyschnięciu znika. 12 g

ZNIKAJĄCY KLEJ ZIELONY  
ZP010 – 2,90 zł
Trójkątny klej, którego kolor po wyschnięciu znika. 12 g

NOŻYCZKI ZP018 – 4,49 zł
Specjalny mechanizm ułatwia dzieciom cięcie nożyczkami. 
Kolory wybierane losowo. 13 cm

SŁUCHAWKI RÓŻOWE 
ZP006 – 27,95 zł
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ROZGAŁĘZIACZ DO SŁUCHAWEK 
ZP009 – 7,54 zł
Umożliwia podłączenie do 1 urządzenia grającego 2 par 
słuchawek. 

KLOCKI TABLICOWE IN005 – 30,24 zł
Klocki, na których można pisać i rysować, co chcesz bez 
końca. 9 klocków tablicowych – wym. 4 × 4 × 4 cm, biała 
kreda (2 szt.) – całość w tekturowym opakowaniu 

NAKLEJKI WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU – ZABAWA W DOM 
NE022 – 25,22 zł
Naklejki wielokrotnego użytku wraz z planszami pozwolą 
na wiele godzin ciekawej zabawy w tworzenie i odkrywanie 
nowych rozwiązań. Naklejki można przyklejać i odklejać, 
zmieniając koncepcję i tworząc dekoracje w pokojach od 
nowa, a przy okazji ćwiczyć rozumienie poleceń i przyimki. 
175 naklejek, 5 różnych plansz (35,5 × 28 cm): kuchnia, 
salon, łazienka, sypialnia, podwórko 

NAKLEJKI WIELOKROTNEGO UŻYT-
KU – MOJE MIASTO 
NE046 – 25,22 zł
Naklejki można przyklejać i odklejać, zmieniając koncepcję 
i tworząc całkiem nowe obrazy miasta, a przy okazji ćwiczyć 
rozumienie poleceń i wzbogacać słownictwo. 200 naklejek, 
5 różnych plansz (35,5 × 28 cm): szkoła, sklep spożywczy, 
restauracja, szpital, budynek straży pożarnej

PIECZĄTKI MOTYWUJĄCE 
PD017 – 33,98 zł
Docenianie wysiłku dziecka w nabywaniu nowych umiejęt-
ności jest ważne i motywuje dziecko do dalszego działania! 
5 dużych pieczątek

SZCZYPCE NIEBIESKIE ND026 – 6,98 zł
Bardzo komfortowe, proste szczypce do zabaw manualnych. 
Łatwo się je ściska, a dzięki ząbkowanej powierzchni schwytany 
przedmiot dobrze się trzyma. dł. 17,5 cm

SZCZYPCE KOLOROWE ND041 – 10,30 zł
Wyprofilowane szczypce posiadają wgłębienia na kciuk oraz palec 
wskazujący i środkowy. Duży kształt ułatwia trzymanie i chwytanie. 
1 szt. – kolory losowe, dł. 15 cm

SZCZYPCE ZK013 – 5,06 zł
Szczypce do ćwiczeń manualnych. dł. 15 cm

SŁUCHAWKI ZIELONE 
ZP007 – 27,95 zł

SŁUCHAWKI POMARAŃCZOWE 
ZP008 – 27,95 zł

SZCZYPCE ALIGATOR ND039 – 7,99 zł
Szczypce w kształcie aligatora. Zostały zaprojektowane 
z myślą o małych rączkach dzieci, aby te mogły ćwiczyć chwyt 
pęsetowy potrzebny do pisania, rysowania, a także codziennych 
czynności, jak zapinanie guzików czy trzymanie szczoteczki do 
zębów. Kolor szczypiec wysyłany jest losowo. 1 szt. – kolory 
losowe, dł. 8,5 cm



-86

A
K

C
ESO

RIA
 D

O
 TER

A
PII

NAKLEJKI
To ciekawe urozmaicenie codziennej terapii dziecka. Można 
wykorzystywać je do wielu ćwiczeń, np.: sekwencji, szeregów, 
„taki sam”, kategoryzacji, wykluczania ze zbioru, rozumienia 
języka i fleksji. Proponujemy szeroki wybór wzorów zarówno 
z pianki, jak i filcu.

ZWIERZĘTA SAFARI ZN001 – 6,15 zł
12 szt., materiał: pianka

ZWIERZĘTA LEŚNE ZN002 – 6,15 zł
12 szt., materiał: pianka

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE 
ZN036 – 6,19 zł
12 szt., materiał: pianka

ZWIERZĘTA 4 ZN004 – 7,24 zł
40 szt., materiał: pianka

SERCA ZN005 – 8,74 zł
120 szt., materiał: pianka

MORZE ZN007 – 11,63 zł
25 szt., materiał: pianka

POTWORKI ZN012 – 9,59 zł
100 szt., materiał: pianka

EMOCJE ZN025 – 7,10 zł
60 szt., materiał: pianka

POGODA ZN030 – 6,58 zł
56 szt., materiał: pianka

WARZYWA ZN038 – 8,87 zł
60 szt., materiał: pianka

ŚWIAT OWADÓW ZN013 – 13,96 zł
75 szt., materiał: pianka

TRANSPORT ZN023 – 6,74 zł
53 szt., materiał: pianka
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GŁOWY ZWIERZĄT ZN040 – 8,05 zł
38 szt., materiał: pianka

FARMA ZN024 – 6,48 zł
12 szt., materiał: filc

ŚWIAT ZWIERZĄT ZN034 – 9,08 zł
100 szt., materiał: pianka

ZWIERZĘTA 2 ZN035 – 8,54 zł
120 szt., materiał: pianka

SŁONIE 3D ZN037 – 6,81 zł
12 szt., materiał: pianka

POTWORKI ZN014 – 9,56 zł
16 szt., materiał: filc

BABECZKI ZN015 – 7,61 zł
12 szt., materiał: filc

OWOCE ZN016 – 7,64 zł
14 szt., materiał: filc



-88

JAK ZAMAWIAĆ?
SKLEP INTERNETOWY: www.juniora.pl
e-mail: sklep@juniora.pl
telefon: 517 044 545
adres: Juniora.pl

ul. Początkowa 18a
20-805 Lublin

KOSZT PRZESYŁKI:
 Poczta Polska Kurier 48 – 11 zł
 Kurier – 15 zł

Opłata za przesyłkę zamówienia jest niezależna od liczby 
produktów znajdujących się w zamówieniu.
W przypadku przesyłki za pobraniem doliczamy 4 zł.

 Darmowa dostawa:
przy zamówieniach powyżej 250 zł w przypadku opłaty 
przelewem bądź formą elektroniczną powyżej 350 zł 
w przypadku przesyłki za pobraniem.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Placówkom oświatowym i jednostkom budżetowym udzielamy 
14-dniowego terminu płatności. Zamówienia pozostałych 
Klientów realizujemy po otrzymaniu przedpłaty na nasze konto, 
płatności elektronicznej bądź za pobraniem.

CENY I WAŻNOŚĆ OFERTY:
Wszystkie ceny podane w niniejszym katalogu są cenami brutto
i zawierają podatek VAT.
Gwarantujemy niezmienność cen do 30 września 2017 r.

Pełny regulamin naszego sklepu znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.juniora.pl

DANE SPRZEDAJĄCEGO:

SOS Dla Domu
Karol Chowaniak
ul. Początkowa 18a
20-805 Lublin

NIP: 7121887106
REGON: 432327956

Konto bankowe:

Deutsche Bank Polska
93191010482414854607600001


