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wymiar: wys. 120 mm 
indeks: SE0340 

cena: 61,00 zł

Ułamki – bloki
Zestaw klocków – ułamków, które można łączyć ze sobą, tworząc 
bloki. W zestawie ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 
i 1/12. Na każdym klocku są nadrukowane ułamki zwykłe i ułamki 
dziesiętne, a także ułamki w formie procentowej.

wymiar: Ø 500 mm 
indeks: 714130 

cena: 54,00 zł

Okręgi
6 plastikowych, składanych okręgów w 3 kolorach (po 2 sztuki 
w każdym kolorze) służących jako zbiory elementów.

wymiar: 80 x 40 mm 
indeks: 714131

cena: 89,00 zł

Domino – skracanie ułamków
Domino matematyczne wspomagające i utrwalające naukę ułam-
ków zwykłych, w tym przypadku ich skracanie. Zestaw zawiera 
26 plastikowych płytek domina. Na każdej po obu stronach znaj-
dują się wygrawerowane ułamki zwykłe. Gra polega na tym, aby 
do każdej kostki domina dokładać ułamek o takiej samej wartości 
po skróceniu, choć różnie zapisany, na przykład 3/12 i 1/4. Płytki 
są wykonane w oryginalny sposób: z gładkiego tworzywa sztucz-
nego, mają zaokrąglone rogi, a ułamki nie są nadrukowane, ale 
wygrawerowane, dlatego domino może służyć kilku pokoleniom 
graczy (napisy nie ścierają się i są niełamliwe). Świetny sposób na 
naukę poprzez zabawę.

wymiary: 180 x 300 mm
indeks: SE0323 

cena: 59,00 zł

Liczydło z działaniami matematycznymi
Liczydło składa się z 10 lakierowanych prętów, na których znaj-
dują się koraliki w różnych barwach. Posłuży jako pomoc do wy-
konywania działań matematycznych: dodawania i odejmowania.
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wymiary: 100 x 100 x 100 mm
indeks: SE0357 

cena: 20,00 zł

indeks: SE0164 

cena: 41,00 zł

indeks: SE0249 

cena: 29,00 zł

indeks: SE1633 

cena: 59,00 zł

indeks: SE1915 

cena: 29,00 zł

Kostka z oczkami
Plastikowa kostka z oczkami – do gier i zabaw.

Cyferki magnetyczne
Zestaw 32 cyfr magnetycznych oraz 5 różnych znaków działań.  
Całość umieszczona w drewnianym pudełku.

Gra chińczyk
Znana i lubiana od pokoleń. Przysporzy graczom wiele radości i po-
zwoli wesoło spędzić czas – zarówno w szkole, jak i w domu.

Szachy Mikrus
Zestaw drewnianych szachów zapakowanych w składaną, drew-
nianą szachownicę.

indeks: SE0358

cena: 35,00 zł

Wielościan z liczbami
Wielościan wykonany z pianki. Na ściankach ma nadrukowane 
liczby od 1 do 12.

Zegar z minutami
Zegar demonstracyjny wykonany ze sklejki. Średnica: 180 mm.
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wymiary: 1000 x 100 mm
indeks: SE0344 

cena: 359,00 zł

Ułamki magnetyczne
Duży, magnetyczny zestaw do demonstracji i nauki ułamków.  
Każdy z pasków ma inny kolor.

indeks: SE0350 

cena: 118,00 zł

Tangramy
Zestaw tangramów różnej wielkości – dla całej grupy. Do wyko-
rzystania podczas nauki geometrii. W komplecie znajduje się 30 
tangramów w 6 kolorach.

indeks: SE0360

cena: 149,00 zł

Magnetyczny zegar demonstracyjny
Zestaw składa się z 13 elementów umożliwiających zbudowanie 
dużego zegara do demonstracji na dowolnej tablicy magnetycz-
nej. Średnica plansz z nadrukowanymi godzinami wynosi 60 mm, 
dł. wskazówek – 280 mm.

indeks: SE3065 

cena: 142,00 zł

Klocki matematyczne
Zestaw 300 drewnianych klocków matematycznych w drewnia-
nej skrzynce jest przeznaczony do definiowania i kształtowania 
pojęć: liczby, części, do nauki liczenia i wykonywania prostych 
operacji matematycznych.
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wymiary: 310 x 80 mm
indeks: SE1457

cena: 21,00 zł

Karty pracy do magnetycznej  
skrzynki z liczbami
Zestaw 6 dwustronnych kart pracy z 72 ćwiczeniami na dodawanie  
i na odejmowanie oraz porównywanie liczb w zakresie 20.
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indeks: SE1456 

cena: 75,00 zł

Magnetyczna skrzynka z liczbami
Zestaw do nauki liczenia, umieszczony w stalowym opakowaniu 
z nadrukowanymi polami liczbowymi. Składa się z: 30 magnetycz-
nych płytek o średnicy 20 mm, 108 bloczków z liczbami i znakami 
arytmetycznymi: po 4 x liczby od 0 do 9, po 2 x liczby od 10 do 
20, po 6 znaków arytmetycznych: +, –, ., :, =, <, >, 16 pustych 
bloczków.

indeks: SE0333 

cena: 89,00 zł

Waga z litrowymi pojemnikami
Waga służy do ważenia produktów: stałych, sypkich i płynnych. 
Odmierza z dokładnością do jednego grama.

wymiary: 310 x 80 mm
indeks: SE1458

cena: 21,00 zł

Karty pracy do magnetycznej skrzynki 
z liczbami 2 
Zestaw 6 dwustronnych kart pracy ze 108 ćwiczeniami na doda-
wanie i na odejmowanie.
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indeks: 711184 

cena: 591,00 zł

Edumatrix – nauka programowania
Edumatrix to narzędzie, które pozwala na łatwe połączenie w proce-
sie edukacyjnym wysiłków uczniów i nauczyciela. Stanowi swoistego 
rodzaju zeszyt ćwiczeń, który uczeń wypełnia i obsługuje jak aplikację 
komputerową. Można go dostosować do praktycznie każdego etapu 
edukacyjnego – od początku przedszkola do końca szkoły podsta-
wowej. Jest niezwykle elastyczny poprzez dobór elementów i plansz, 
a przede wszystkim poprzez odpowiednio przedstawione zadania. 
Pomaga łączyć zagadnienia matematyczne i informatyczne oraz 
przedstawiać je uczniowi w sposób obrazowy przy wykorzystaniu 
pełnej jego aktywności i reatywności. Stanowi ułatwienie i wygod-
ny sposób ilustrowania zagadnień ilościowych pojawiających się przy 
rozwiązywaniu zadań tekstowych. Zawartość zestawu: podręcznik 
zawierający scenariusze ćwiczeń i zabaw edukacyjnych, drewniana 
skrzynka (32 cm x 32 cm x 4,5 cm), dwie plansze z obustronnymi 
nadrukami (30 cm x 30 cm x 0,3 cm), dwie podkładki do plansz, wo-
rek bawełniany, 206 sztuk bloczków. Edumatrix jest przeznaczony dla 
dwóch osób. 
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indeks: 714122

cena: 199,00 zł

wymiar: 1650 mm
indeks: 714123

cena: 429,00 zł

wymiary: 2000 mm x 110 mm
indeks: 714124 

cena: 99,00 zł

Nakładka magnetyczna 
układ współrzędnych
Nakładka zmywalna, przylega do wszelkiego rodzaju tablic szkol-
nych i flipchartów wykonanych na bazie blach. Piszemy po niej 
markerami wodnozmywalnymi (lepsze w zmywaniu) lub suchoście-
ralnymi. Rozmiar nakładki to ok. 80 cm x 96 cm, a więc formatowo 
wpisuje się ona idealnie w skrzydło tradycyjnego szkolnego tryp-
tyku. Na odwrocie jest zaopatrzona w cztery taśmy magnetyczne; 
dwie poziome (o szerokości 7 cm) oraz dwie pionowe (o szerokości 
5 cm). Waga nakładki to ok. 0,8 kg. Nadruk jest zabezpieczony fo-
lią. Do każdej sprzedawanej nakładki jest dołączana szczegółowa 
instrukcja eksploatacji. Nakładki posiadają na odwrocie pełną pro-
stokątną ramę z taśm magnetycznych, dzięki czemu przywierają do 
tablic idealnie na całym obwodzie i nie zsuwają się nawet z tablic 
ceramicznych.

Magnetyczna oś liczbowa
Oś liczbowa 0–20 z symbolami magnetycznymi, licznikami, pier-
ścieniami i licznikiem deski. Ma dwukolorowe blaty, kontuary i pier-
ścionki do zakrywania i oznaczania liczb. 
Zawartość: 1 magnetyczna linia liczbowa (1650 mm długości), 22 
magnetyczne liczniki obrotowe (Ø 50 mm), 22 magnetyczne pier-
ścienie obrotowe (Ø 55 mm), 4 magnetyczne blaty obrotowe, 10 
symboli magnetycznych. Zestaw ze śrubami i kołkami.

Magnetyczna oś liczbowa do pisania 
Oś liczbowa do 100. Powierzchnia nadaje się do czyszczenia, jest 
odpowiednia dla znaczników na bazie wody, magnetyczna – może 
być bezpiecznie przymocowana do dowolnej powierzchni meta-
lowej. Wykonana z cienkiego sztywnego tworzywa (2 sztuki, 100 
sekcji – naprzemiennie: 10 czerwonych i 10 białych, zamknięty 
znacznik).
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indeks: 714125 

cena: 129,00 zł

Koło do mierzenia odległości, 
z mechanizmem liczącym
Mechanizm liczący do 99,999 metrów. Obrotomierz z gumową 
oponą i regulowanym uchwytem.

wymiar: 100 mm
indeks: 714126

cena: 21,00 zł

Duża plastikowa kostka
Kostka 0–9 (10 ścian) wykonana z wytrzymałego plastiku. Łatwo 
widoczna dla większej grupy dzieci. Cicha w użyciu.
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wymiary: 350 x 310 mm
indeks: SE0332

cena: 69,00 zł

Waga szalkowa
Waga wykonana z litego drewna, w zestawie z 4 kolorowymi od-
ważnikami o różnej masie.

Odważniki w pudełku
Komplet 10 odważników: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g, 
1 x 20 g, 1 x 50 g, umieszczonych w plastikowym pojemniku 
z zamykanym wieczkiem. 

indeks: SE0336

cena: 89,00 zł
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