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*Artykuł wydawany tylko w przypadku instytucji publicznych (szkoły, przedszkola, żłobki) po wcześniejszym dopisaniu artykułu do zamówienia.

POWYŻEJ 2000 ZŁ
98054913 Zestaw naczyń dla 6 osób str. 010

12132465 Piłki z rogami kolorowe str. 274

13008528 Lalka Lucy str. 030

POWYŻEJ 3000 ZŁ
98038142 Auto Safari str. 038

98007377 Ciągnik gąsienicowy str. 038

98071774 Wywrotka kopalniana str. 040

POWYŻEJ 500 ZŁ
98041609 Auto - betoniarka str. 038

13001101 Żabki str. 079

98044624 Żelazko str. 018

POWYŻEJ 4000 ZŁ
14802139 Kołyska z pościelą II str. 033

98036742 Walec str. 038

13610002 Zręcznościowa ósemka str. 081

POWYŻEJ 1500 ZŁ
11400530 Naturalna Jenga str. 079

10241820 Klocki jeżyki - 64 elem. str. 057

11415382 Chusty do ćwiczeń 6 szt. str. 267

POWYŻEJ 5000 ZŁ
11451576 Drewniana waga str. 013

19583113 Teatrzyk Pacynka str. 022

19500029 Taca z piaskiem str. 197

POWYŻEJ 6000 ZŁ
19536005 Ścienna tablica z rolką str. 299

19500077 Teatrzyk wielofunkcyjny str. 022

14202271 Wafle mini - konstruktor str. 055

POWYŻEJ 7000 ZŁ
98004083 Toaletka str. 028

98059314 Zestaw gosposi z odkurzaczem str. 018

13041111 Wiaderko pojazdów 5L str. 043

POWYŻEJ 8000 ZŁ
19500077  Teatrzyk wielofunkcyjny str. 014

19501020A Suszarka plast. - regulowana str. 298

19500035 Spacer po deskach str. 235

POWYŻEJ 9000 ZŁ
19585810 Duże liczydło stojące str. 149

19510200 Sztaluga ED podwójna str. 298

13800015 Jamnik na spacer 4m str. 065

POWYŻEJ 10000 ZŁ
98044679 Salon piękności str. 028

94520227 Liczydło Magnetyczne str. 149

98048110 Zestaw z żelazkiem str. 018

od 300 - 500 zł 
losowa niespodzianka

 Za każde zamówienie w poniższych przedziałach kwotowych, można
za 1 zł, zakupić 1 z 3 wybranych artykułów*

Szanowni Państwo
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Premiujemy Państwa zamówienia

EDUCOL
ul. Spółdzielcza 9

83-110 Tczew

+48 (58) 531-23-96
+48 (58) 532-18-16
+48 502-905-045

zamowienia@educol.pl
biuro@educol.pl

+48 (58) 532-19-88 www.educol.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Drzwiczki zestawów  szafek mogą  być ozdobione indywidualnie wg Państwa pomysłów – scenki z bajek, krajobrazy, zdjęcia, 
wszelkie motywy jakie tylko można nadrukować. Pomysły dzieci, gdzie ich prace mogą być trwale umieszczone na frontach mebli 
tworząc niepowtarzalny wystrój zestawu szafek.

Materace, pufki, foteliki mogą być zadrukowane z Państwa pomysłami.
Każdy projekt będzie omawiany indywidualnie, gdzie podpowiemy jakich materiałów użyć do realizacji Państwa projektu.

W przypadku zainteresowania wszelkie pytania 
prosimy kierować do naszego Działu Graficznego:
grafika.educol@educol.pl lub o kontakt pod 
numerem tel. 798-746-767

Zachęcamy do współpracy i tworzenia 
niepowtarzalnych wystrojów sal, mebli, całego 
otoczenia.

Banery reklamowe

Wyroby na folii okiennej

Realizujemy zamówienia 
według wzorów klienta!

Nadruki na tkaninach

Miło nam poinformować Państwa, że powiększyliśmy nasz park maszynowy o drukarkę wielkoformatową HP335.

Drukarka ta pozwoli nam realizować Państwa indywidualne projekty dotyczące wystroju sal przedszkolnych i szkolnych 
poprzez nadruki  wielkoformatowe na różnych materiałach, typu: papier, folia, folia magnetyczna, materiał skóropodobny 
skaden-meditap, folie elektrostatyczne, banery okolicznościowe , wszelkiego typu folie na okna, szklane drzwi – folie przez-
roczyste, półprzezroczyste,  matowe, folie wielokrotnego użytku, które można naklejać na wszelkiego typu fakturach ścian 
i zdejmować, również możemy drukować fototapety, aplikacje na ścianę, rolety, zasłony, grafikę podłogową,  itp. - gama 
materiałów do nadruku  jest bardzo szeroka.

Nadruki na meblach



ZABAWKI

Kuchnia kombi ED
str. 2 836zł

Kurtyna teatralna - Ocean
str. 21 441zł

Wózek 4 osobowy
str. 65 5350zł Plac zabaw ze zjeżdżalnią

str. 69 1480zł

Kącik opiekunki - 3 w 1
str. 33 471złSalon piękności

str. 28 390zł

Klocki Snap-X 500 elem.
str. 52 589zł Mega klocki ażurowe

str. 58 783zł

Kącik zabaw - Straż pożarna
str. 19 325złWarzywniak Filipa

str. 14 325zł

Klocki Jolly
str. 60 4369zł

Tunel modułowy gąsienica
str. 68 1085zł
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Kuchnia z mikrofalą
Ekologiczna kuchnia, wykonana z polakierowanej sklejki, dzięki której dzieci 
będą mogły przygotować posiłki dla całej grupy.Przyciski kuchenki i zlewu są 
ruchome, drzwi piekarnika, szafki  i mikrofali otwierają się. Zlew jest całkowi-
cie wyjmowany, dzięki czemu jest łatwy w utrzymaniu czystości.
Kuchnia ma półeczki na akcesoria, które są potrzebne każdej małej gospodyni.
Aneks jest na tyle duży, że może się przy nim bawić kilkoro dzieci jednocześnie.
Wym.: szer.68 cm, gł.36 cm, wys. 93 cm (szafka wys.52 cm, nadstawka 41 cm)

19500011 400 zł

Kuchnia kombi ED
Boki kuchni wykonane z płyty wiórowej, fronty z MDF-u w kolorze limonki, 
elementy przezroczyste z pleksi. Kuchnia doskonale imituje prawdziwe 
wyposażenie domowe. Kuchnia składa się z takich elementów jak piekarnik, 
szafka, szafka z przezroczystym frontem, nadstawka oraz wpuszczany zlew. 
Kolor limonkowy doskonale rozświetli każde pomieszczenie. Kuchnia może 
być wykorzystana jako część zestawu mebli ze strony 6 - 9.
Wym.: 80 x 40 x 92 cm

19585771 836 zł
19586005 836 zł
19586006 836 zł
19586007 836 zł

Kącik kuchenny - zestaw 2 w 1
Szafka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu 
o gr.18 mm oraz nakrycie na szafkę.
Wym.: 85 x 40 x 45 cm

19521211 475 zł

Kuchnia z pralką
Kuchnia wyposażona w płytę, piecyk, maszynkę 
do mycia naczyń, lodówkę i pralkę.
Do zestawu dołączono dodatkowe akcesoria jak: 
rondelek, patelnia, 2 flakoniki do przypraw, 2 kubki, 
2 spodki, 2 łyżki, 2 widelce, 2 noże, 2 kuchenne przy-
rządy, a także pudełka imitujące opakowania mleka, 
cukru, makaronów. Kuchnia wydaje dźwięki przy 
płycie piecyka i pralki. Przy płycie grzewczej, zlew z 
kranem do mycia naczyń. Ruchome drzwiczki.
Wym.: 59 x 50,5 x 105 cm

98052346 275 zł

Kuchenka ze zlewozmywakiem
Produkt wykonany z drewna, ciekawie za-
aranżowany. Komplet stanowi kuchenka, 
otwierany piekarnik, ruchome pokrętła, wy-
suwana szuflada oraz dodatki kuchenne. 
Wym.: 50 x 34,5 x 81 cm

11451682 10 elem. 435 zł
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Kuchenka Biała
Wykonana z wysokiej jakości drewna, prześliczna biała kuchenka udekoruje każde 
pomieszczenie.
W zestawie: kuchenka, garnek, 1 palelnia, nóż, łyżka, tacka na żywność, telefon.
Wym.: 65 x 97 x 30 cm

10083724 525 zł

Drewniany toster kuchenny
Czerwony toster będzie doskonałym dodatkiem 
do kuchni lub kącika tematycznego w przedszko-
lu oraz pozwoli dziecku w domu na zabawę w 
doskonalenie umiejętności kucharskich.
W zestawie tosty. 
Wym.: 20 x 12,5 x 10 cm

14750233 57 zł

Drewniana rozkładana Kuchnia
Kolorowa kuchnia cieszy oko i zachęca do zaba-
wy. W zestawie znajdują się: patelnia z pokryw-
ką, garnuszek z pokrywką, dwie łyżki, solniczka, 
pieprzniczka.
Wym.: 35 x 31 x 12 cm

14750232 197 zł

Drewniany ekspress do kawy
Ekspres do kawy zabawka, w którym to wkłada-
my kapsułkę z kawą, naciskamy przycisk i czeka-
my, aż kawa się zaparzy. 
W zestawie: -ekspres z charakterystycznym po-
krętłem w kształcie głowy misia do ustawiania ro-
dzaju kawy. Przy kręceniu pokrętło wesoło pstry-
ka; -kubeczek plastikowy, do którego po umyciu 
można wlać prawdziwe picie, aby zabawa była 
jeszcze bardziej realna; -kapsułę z kawą.
Wym.: 20 x 12,5 x 10 cm

14750234 58 zł

Drewniany mikser
Drewniany mikser z odchylanym do góry ramie-
niem, aby łatwo było włożyć i wyciągnąć miskę z 
tworzywa stucznego. Na górze wygodna rączka 
do podnoszenia ramienia. Z boku mikser ma cha-
rakterystyczne pokrętło. Przy obracaniu pokrętła 
wydobywa się dźwięk. Mieszadło obraca się do-
okoła, ale również można je podnosić i opuszczać
Wym.: 21 x 19,5 x 11 cm

14750235 59 zł

Drewniana czerwona 
kuchnia z akcesoriami
Dzięki kuchni dzieci mają szansę dosko-
nalić swoje umiejętności kucharskie. 
Zabawa w gotowanie rozwija koordyna-
cję ręka-oko. Swoim rozmiarem dosto-
sowana jest do wygodnej zabawy dla 
małego dziecka. 
Kuchnia będzie doskonałym wyposa-
żeniem kącika tematycznego w przed-
szkolu lub pozwoli dziecku w domu na 
zabawę w doskonalenie umiejętności 
kucharskich.
Kuchnię wyposażono w: kuchenkę, pie-
karnik, kran, metalowy zlewozmywak, 
szafkę pod zlewozmywakiem, przybo-
ry do gotowania, dodatkową półkę na 
przyprawy, dwa garnki.
Całość wykonana została z drewna la-
kierowanego, pomalowana bezpieczny-
mi dla dziecka farbami w żywe barwy.
Wym.: 54 x 83,5 x 30 cm

14750384 249 zł

Kuchnia z okienkiem
Zestaw zawiera: kuchenkę z 2 palnikami, piekarnik, mikrofalówkę, zlewozmywak z 
kranem,  dodatkową półkę pod mikrofalówką, zegar, półkę z przyprawami, akceso-
ria do gotowania (łyżkę i szpatułkę).
Całość wykonana została z drewna, pomalowana nietoksycznymi farbami.
Wym.: 60 x 80 x 30 cm

14750958 435 zł

W zestawie 
akcesoria do 
gotowania
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Lodówka ED
Wym.: 40 x 40 x 85 cm

19585769 313 zł
19586027 313 zł
19586028 313 zł
19586029 313 zł

Kuchenka ED
Wym.: 40 x 40 x 50 cm

19585762 289 zł
19586036 289 zł
19586037 289 zł
19586038 289 zł

Zlew ED
Wym.: 40 x 40 x 50 cm

19585763 289 zł
19586039 289 zł
19586040 289 zł
19586041 289 zł

Pralka ED
Wym.: 40 x 40 x 50 cm

19585764 289 zł
19586042 289 zł
19586043 289 zł
19586044 289 zł

Pomocnik z nadstawką ED
Wym.: 40 x 40 x 85 cm

19585770 209 zł
19586033 209 zł
19586034 209 zł
19586035 209 zł

Kuchnia kombi ED
Wym.: 80 x 40 x 92 cm

19585771 836 zł
19586005 836 zł
19586006 836 zł
19586007 836 zł

Nadstawka wąska ED
Wym.: 40 x 35 x 28 cm

19586773 105 zł

Nadstawka szeroka ED
Wym.: 85 x 35 x 28 cm

19586783 133 zł
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W zestawie:
- Narożnik
- Lodówka z zamrażarką
- Rogówka 
- Pralka + Nadstawka wąska
- Kuchnia kombi
- Pomocnik + Nadstawka szeroka

Kompleks do zabaw 2 x 2 m

Zestaw Rogowy I ED
W zestawie: 8 elem.

19585971 2508 zł
19586018 2508 zł
19586019 2508 zł
19586020 2508 zł

Lodówka z zamrażarką ED
Wym.: 95 x 40 x 40 cm

19586772 415 zł
19586021 415 zł
19586022 415 zł
19586023 415 zł

Rogówka ED
Wym.: 40 x 40 x 48 cm

19586775 280 zł
19586024 280 zł
19586025 280 zł
19586026 280 zł

Pomocnik ED
Wym.: 80 x 40 x 50 cm

19585765 313 zł
19586008 313 zł
19586009 313 zł
19586011 313 zł

Pomocnik duży ED
Wym.: 80 x 40 x 85 cm

19585766 418 zł
19586012 418 zł
19586013 418 zł
19586014 418 zł

Kredens ED
Wym.: 80 x 40 x 85 cm

19585767 418 zł
19586015 418 zł
19586016 418 zł
19586017 418 zł

Narożnik ED
Wym.: 40 x 50 cm

19586774 124 zł

    o wartości 481 zł za 1 zł 
Teatrzyk wielofunkcyjny - 19500077

Przy zakupie zestawu otrzymaszii
str. 14 i 22
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W zestawie: 
- lodówka
- pomocnik z nadstawką
- pralka
- kuchnia Kombi

W zestawie: 
- lodówka
- zlew
- pomocnik
- kuchenka
- pomocnik z nadstawką

Kącik zabaw II - ED
Wym.: 240 x 85 x 40 cm

19585807 1377 zł
19585831 1377 zł
19585832 1377 zł
19586038 1377 zł

Kącik zabaw I - ED
Wym.: 200 x 92 x 40 cm

19585806 1600 zł
19585826 1600 zł
19585827 1600 zł
19585828 1600 zł

    o wartości 481 zł za 50% ceny

Teatrzyk wielofunkcyjny - 19500077

Przy zakupie zestawu możesz otrzymaćii
str. 14 i 22

    o wartości 481 zł za 50% ceny

Teatrzyk wielofunkcyjny - 19500077

Przy zakupie zestawu możesz otrzymaćii
str. 14 i 22
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W zestawie: 
- lodówka
- pomocnik z nadstawką
- pralka
- zlew
- pomocnik duży

Zestawy mebli dla dzieci imitujący prawdziwą kuchnię. 
Boki wykonane z płyty wiórowej, fronty z MDF-u w kolorze 
limonki, elementy dodatkowe z nadrukami. 

W skład zestawu wchodzi kuchenka gazowa, zlewozmywak 
(zlew wpuszczany w szafkę), pralka, pomocnik mały, 
kredens, lodówka, pomocnik z nadstawką.

W meblach zastosowano zawiasy tradycyjne oraz 
prowadnice. Atrakcyjne wykonanie, kolorystyka oraz 
wieloelementowość sprawiają mnóstwo radości podczas 
zabawy zarówno dziewczynkom jak i chłopcom. 

Możliwość zakupu całego kompletu bądź poszczególnych 
jego części. Zestaw nie zawiera akcesoriów.

W zestawie: 
- pomocnik ED
- lodówka
- pralka
- zmywarka
- piekarnik
- pomocnik z nadstawką
- kredens

Kącik zabaw IV - ED
Wym.: 280 x 85 x 40 cm

19585821 2142 zł
19585825 2142 zł
19585829 2142 zł
19585830 2142 zł

Kącik zabaw III - ED
Wym.: 240 x 85 x 40 cm

19585808 1496 zł
19585834 1496 zł
19585835 1496 zł
19585836 1496 zł    o wartości 481 zł za 50% ceny

Teatrzyk wielofunkcyjny - 19500077

Przy zakupie zestawu możesz otrzymaćii
str. 14 i 22

    o wartości 481 zł za 1 zł 
Teatrzyk wielofunkcyjny - 19500077

Przy zakupie zestawu otrzymaszii
str. 16 i 26
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Kuchnia z grillem 2 w 1
Zestaw do zabawy 2 w 1. Pozwala dziecku bawić się w gotowanie w kuchni i w gril-
lowanie w ogrodzie. Ta luksusowa kuchnia zawiera „magiczny’’ dzbanek do kawy, 
magnetyczne drzwi do lodówki, a także płytę grzewczą z elektronicznymi dźwięka-
mi. Posiada również okno, duży zlew z nowoczesnym kranem, piec, zmywarkę i po-
jemnik do przechowywania. Realistycznie odtworzona część zewnętrzna obejmuje 
kamienne patio, stylowy baldachim z tkaniny, stół piknikowy i  ławkę oraz kwiaty. 
Grill wydaje charakterystyczne dźwięki i tworzy realistyczne „płomienie’’. 
W zestawie czapka szefa kuchni i 29 dodatkowych akcesoriów.
Wymagane 3 szt. baterii LR6 oraz 3 szt. LR20/D (nie załączone).
Wymiary: 94 x 66 x 114 cm

14100460 1070 zł

Kuchenka wielofuncyjna
Kuchenka wykonana z wysokiej jakości tworzywa.
W zestawie rożne akcesoria potrzebne do zaba-
wy w dom, min.: garnek, patelnię, talerzyki, sztuć-
ce, ściereczkę, kubki, telefon.
Wym.: 74 x 35,5 x 98 cm

14717149 7 elem. 450 zł

Kuchnia Szefa
Kuchnia została wyposażona w podstawowe akce-
soria gospodarstwa domowego: piekarnik z klikają-
cym pokrętłem, lodówkę z kostkarką, zlewozmywak, 
deskę do krojenia, wydający dźwięki gotowania pal-
nik gazowy z kurkiem, pochłaniacz, ekspres do kawy, 
mikrofalówkę z otwieranymi drzwiczkami.
Wśród akcesoriów dzieci znajdą: 2 talerze, 2 kub-
ki, 2 widelce, 2 łyżki, 2 noże, 1 dzbanek na kawę, 
1 patelnię i telefon.
Zasilanie: 2 x AAA (brak w zestawie).
Wym.: 72 x 103 x 36 cm

14714873 630 zł

kąciki kuchenne
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Sztućce w pudełku
Wym.: 19 cm

22204230 17 elem. 25 zł

Zestaw do herbaty z tacą
Zestaw wykonany z trwałego elastycznego plastiku. 
Wym.: 36,2 x 11  x 27 cm

22204335 20 elem. 95 zł

Zestaw z czajnikiem
W zestawie: 6 elementów.

22204210 75 zł

Kuchnia z akcesoriami - 31 elem.
W zestawie: 31 elem.

10224140 70 zł

Serwis do herbaty z babeczkami
Zwracający uwagę każdego dziecka zestaw do 
herbaty wykonany z  wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego o rzeczywistych wymiarach.
Zestaw 20 elementów.

22205540 70 zł

Zestaw z dzbankiem i tacą
Wym.: 36,5 x 9 x 26,5 cm

22204340 95 zł

Mega zestaw naczyń
59 elem. zestaw naczyń rzeczywistych rozmiarów.
Wysoka jakość tworzywa, żywa kolorystyka.

22204256 255 zł

Zestaw obiadowy 72 elem.
Sztućce 11 cm, talerz duży 12 cm, talerz mały 11 cm, kubek 6 cm
W zestawie 72 elementy.

21041008 140 zł

akcesoria kuchenne

Wszystkie naczynia są 
dopuszczone do kontaktu 

z żywnością, 
są bardzo elastyczne  i nie 

łamią się, można używać ich 
w kuchence mikrofalowej, 
a także myć w zmywarce.

72 elementy
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Mikser z akcesoriami
Specjalnie zaprojektowany mikser dla małych dzieci 
nie wymagający używania baterii. Kolorowy i przy-
jemny w dotyku mikser zachęca dzieci do zabawy.
W zestawie: 6 elementów.
Wys.: 19,5 cm

20609275 6 elem. 170 zł

Zestaw do kawy
Zestaw do kawy wykonany z najwyższej jakości 
tworzywa, bezpieczny dla dzieci. Super zabawa dla 
dziewczynek w podejmowaniu gości.
W zestawie: 14 elementów

20609263 125 zł

Zestaw naczyń z tacą na 4 osoby
Wym. tacki: ok 20 cm

98040640 34 elem. 65 zł

Zestaw obiadowy
W zestawie: 31 elem.
Wym tacy: 28 x 28 cm

10224070 45 zł

Zestaw naczyń dla 6 osób
Wym. tacy: 30 x 30 cm

98054913 50 zł

Zestaw śniadaniowy
Duży zestaw śniadaniowy wykonany z niezwykłą precyzją.
Zestaw 29 elementów zawiera m.in.: czajnik, filiżanki do 
kawy, patelnie z jakami, sztućce i solniczkę. Wszystkie ele-
menty mogą być zmywane.

22204204 120 zł

Zestaw do pieczenia
23 elem.
Wym.: 26 x 3,5 x 19 cm

97700605 85 zł

Garnki nierdzewne - 8 elem.
zestaw garnków oraz dwie rękawice kuchenne. 
Śr. naczyń 15 cm

10083392 90 zł

Zestaw garnków emaliowanych
10-częściowy zestaw z patelnią, garnkami i akce-
soriami do gotowania z lakierowanej blachy jest 
ozdobą kuchni każdego dziecka!
Wym. garnuszka: śr. 11 cm, wys. 6,5 cm

15108970 72 zł

31
elementów
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Precelki, chlebki
Wym. elem.: 6 cm, gofry 6,5 cm

21015501 24 elem. 80 zł

Zestaw - pieczywo różne
Przykładowe wym.: chleb 10 cm, chleb żytni 9 cm

21041094 6 elem. 75 zł

Zestaw - jajka
Przykładowe wym.: jajka sadzone 14 cm, jajko 6 cm

21041080 12 elem. 50 zł

Ciastka
Tarta: 7,5 cm, ekler: 11,5 cm

21041092 12 elem. 115 zł

Babeczki na rzep
Babeczki składają się z dwóch części, które połą-
czone są rzepami.
Całość wykonana została z drewna lakierowa-
nego i pomalowana nie toksycznymi farbami w 
żywe barwy.
Wym.:30 x 9 x 6,8 cm

14750808 35 zł

Pizza z pieczarkami
W  zestawie 31 drewnianych elementów łączo-
nych na rzep.
Wym.: 21 x 21 x 4 cm

10083412 70 zł

Ciasteczkowy kuferek
Piękny, malowany, drewniany zestaw w kufereku, w którym można znaleźć szeroką gamę przysmaków i akcesoriów.
Wym.: 23 x 19 cm

15102847 365 zł

Drewniany Zestaw Lunch Box 
jedzenie do krojenia
W zestawie: deska do krojenia, nożyk, chleb to-
stowy, rybki, nóżki z kurczaka, marchewka, pla-
ster pomidora, liść sałaty, plasterek sera żółtego 
i plasterek szynki.
Zestaw zapakowany w drewnianym pudełku z 
przesuwaną akrylową pokrywką.

14750260 68 zł

Elementy 
łączone na 

rzep

39 elementów

Wielki zestaw żywności
Wym.: elem. od 4,5 - 21,5 cm

21041079A 48 elem. 239 zł

Rzeczywiste
rozmiary warzyw
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Produkty żywnościowe
Rewelacyjny zestaw  produktów 
żywnościowych. W skład zestawu 
wchodzi 105 różnych produktów 
spożywczych. 
Zestaw idealnie nadaje się do za-
bawy w sklep lub jako element wy-
posażenia straganu, bądź kuchni.

28663187 185 zł

105 
elementów

Warzywa dzielone 
Elementy łączone za pomocą rzepa.
12 elem. wykonanych z drewna.

11451598 70 zł

Dzielone warzywa i owoce
Zestaw dzielonych artykułów spożywczych z de-
ską, tacką i nożem. 
Wym.: 29 x 20 cm

15101727 175 zł

Owoce dzielone
Elementy łączone za pomocą rzepa.
13 elem. wykonanych z drewna.

11451597 70 zł

Owoce w koszyku
Produkty o rzeczywistych wymiarach.

23530765 15 elem. 90 zł

Warzywa w koszyku
Produkty o rzeczywistych wymiarach. 

23530766 11 elem. 100 zł

Zestaw - duże warzywa II
Wymiar: liść sałaty 4 cm, kukurydza 27 cm.
W zestawie 24 elem.

21041064 120 zł

Wózek do sklepu + zestaw 
zakupowy
W zestawie: wózek oraz 10 owoców.
Wym. wózka: 40 x 36 x 56 cm

98061911 105 zł

W zestawie 
10 owoców
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Waga szalkowa metalowa
Wykonana z metalu waga z 7 odważnikami.
(2 x 200 g, 1x 100 g, 1 x 50 g, 2 x 20 g i 1 x 10 g)
Wym.: 26 x 15 cm

11451891 179 zł

Kasa z dużym wyświetlaczem 
Kalkulator na baterie słoneczne, zabawkowe 
pieniądze i dwie karty kredytowe, które można 
ozdobić własnymi kolorami oraz czytelny wy-
świetlacz zachęca dzieci do zabawy w sklep.
Wym.:19 x 11 x 19 cm 

19596500 125 zł

Pieniądze - złotówki
Pieniądze to  idealny dodatek zabawy w sklep. 
Przydatne będą również do nauki korzystania i 
liczenia pieniędzy.

12900026 banknoty 10 zł
12900188 bilon 10 zł

Kasa edukacyjna
Szczególnymi rekwizytami kasy są imitacje monet 
i banknotów. Gra, bawiąc, uczy dzieci operacji z 
wykorzystaniem pieniędzy. 
Zawartość pudełka: plastikowa podstawka imitu-
jąca kasę, papierowe banknoty oraz żetony imi-
tujące bilon, instrukcja, plansza do gry.

12900427 38 zł

Waga szalkowa
W zestawie 6 odważników.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wym.: 28 x 13 x 12,2 cm

98053770 35 zł

Drewniana waga sklepowa
Waga sklepowa to niezbędny element zabawy w 
sklep. Kolorowa waga rozwija wyobraźnię i fanta-
zję oraz pomoże zrozumieć wartość pieniądza i 
podstawy matematyki.
W zestawie: 1 stojak, 2 tacki ważące i 6 odważni-
ków w 3 różnych rozmiarach.

14750660 63 zł

Drewniana waga sklepowa ze skalą
Waga sklepowa to niezbędny element zabawy 
w sklep. Rozwija wyobraźnię i fantazję oraz po-
może zrozumieć wartość pieniądza i podstawy 
matematyki.
Drewno zostało polakierowane i pomalowane 
bezpiecznymi dla dziecka farbami w żywe barwy.
Wym.: 18,5 x 20 x 8,5 cm

14759691 63 zł

Waga z miseczkami
Wym.: 24 x 10 cm

21040214 20 zł

Kasa elektroniczna - supermarket
Posiada wbudowany kalkulator z wyświetlaczem, dzięki 
któremu kasa działa jak prawdziwa.
Kasa posiada wszystkie dodatki jakie są spotykane przy 
prawdziwych kasach w sklepach i supermarketach: ska-
ner kodów kreskowych - który wydaje dźwięk po naci-
śnięciu znajdującego się na nim guziczka, mikrofon, waga 
piszcząca po położeniu na niej produktu, czytnik kart płat-
niczych, ruchoma taśma do wykładania zakupów.
Wym.: 30 x 17,5 x 12 cm

14125700 165 zł

bestseller!!!

Drewniana kasa ze skanerem
Drewniana kasa sklepowa wprowadzi dziecko w 
ekscytującą zabawę jako sprzedawca, jednocze-
śnie pomoże kształtować precyzję ruchów rączek 
oraz poprawić koordynację wzrokowo-ruchową. 
W zestawie: skaner na sznurku, karta kredytowa, 40 
monet, rolka taśmy do „drukowania” paragonów.
Drewno zostało polakierowane i pomalowane 
bezpiecznymi dla dziecka farbami w żywe barwy.
Wym.: 18 x 18 x 9,5 cm

14759692 84 zł
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Teatrzyk str. 22

Sklepik

Stragan / Teatrzyk wielofunkcyjny
Teatrzyk wykonany ze sklejki, może też po odwróceniu być sklepikiem. Po stro-
nie sklepiku znajduje się 6 przegródek oraz dwie szufladki, np. na pieniążki.
Wym.: 110 x 100 cm

19500077 bez nadruków 481 zł
19500077N z nadrukami 549 zł

Warzywniak Filipa
W naturalnych kolorach, wykonany z MDF-u z licznymi półeczkami i 
szufladami. 
Wym.: 78 x 80 x 100 cm

19501012 325 zł

Stragan z markizą
Stragan z szeroką ladą wykonany z laminowanej płyty wiórowej 18 mm w kolorze klonowym. Na ladzie znajduje się miejsce na 
wagę oraz inne akcesoria. Dolne półeczki pomieszczą również skrzynki na owoce lub warzywa. Tylna część to regał z 3 półkami.
Wym.: 115 x 80 x 80 cm

19521600 550 zł

Stragan na kółkach
Wym.: wys. 130 cm x szer. 79 cm x gł. 49 cm, gł. 
blatu 40 cm, gł. półki środkowej 20 cm, gł. półki 
dolnej 35 cm. Stragan wykonany jest ze sklejki.

19500053 395 zł

Skrzynki oraz 
inne 

akcesoria do 
straganów 
dostępne 
na str. 15

14 15

Za
ba

w
ki

Za
ba

w
ki

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Drewniany stragan
Ta praktyczna zabawka podbije serca dzieci... bo któż z nas nie 
bawił się kiedyś w sklep. Stragan składa się z wielu półek, przez 
co można umieścić na nim wiele artykułów. Wykonany  z trwa-
łych materiałów o wysokiej jakości (sklejka).
Wym.:  120 x 17,5 x 118 cm

14702550 535 zł

Zestaw owoców i warzyw
Śr. koszyka 21 cm
Wym.: od 3,5 cm do 8 cm

11400592 21 elem. 110 zł

Zestaw warzyw w koszyku
Śr. koszyka 21 cm
Wym.: od 3,5 cm do 8 cm

11451854 17 elem. 110 zł

Zestaw owoców w koszyku
Śr. koszyka 21 cm
Wym.: od 3,5 cm do 8 cm

11451855 23 elem. 110 zł

Koszyk z zakupami
Śr. koszyka 21 cm
Wym.: od 2,5 cm do 10 cm

11451713 10 elem. 80 zł

Stojak na skrzynki ED + 9 skrzynek
Dopasowany do skrzynek o wym.: 18 x 12 cm
Wym.: 41 x 38 cm

19500132 140 zł

Skrzynka na owoce
Wym.: 18 x 12 x 9,5 cm

11401807 10 zł

Koszyk na zakupy
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 23 x 16 x 12 cm

21040286 20 zł

Koszyk z zakupami
W zestawie: 25 artykułów spożywcznych.
Wym.: 23 x 16 x 12 cm

21053417 50 zł

Koszyk
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 18 x 11 cm

20609724 40 zł

Stragany
i wyposażenie
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Ława stolarska z piłą
W skład warsztatu wchodzi 17 elemen-
tów: drewniana piła, która obraca się 
przy kręceniu pokrętłem jak prawdziwa 
piła tarczowa, wkrętarka, klucz, młotek, 
imadło, śrubokręt, drewniane części do 
przykręcania śrubki i nakrętki. 
Wym.: 39 x 17 x 45 cm

97700341 300 zł

Warsztat z zegarem i telefonem
W zestawie 20 drewnianych elementów.
Wym.: 32 x 41 x 16 cm

10082145 175 zł

Skrzynka z narzędziami
W zestawie 20 narzędzi, m. in.: młotek, liniał sto-
larski, klucz, śrubokręt i śruby. Całość w podręcz-
nej drewnianej skrzynce.
Wym.:30 x 17 x 14 cm

10082146 75 zł

Skrzynka z narzędziami
Zestaw zawiera: śrubokręt, klucz, młotek, klucz 
francuski, klucz plaski, piła, kombinerki, zacisk 
stolarski, miarka, bezpieczny ołówek, nożyk.
Wym.:29 x 21 x 5,5 cm

14750387 115 zł

Wielki warsztat
Warsztat z narzędziami (60 elemen-
tów) zawiera wszystkie niezbędne 
części prawdziwego stołu stolarskiego 
wyposażonego w niezliczoną ilość na-
rzędzi, śrub i innych męskich skarbów, 
wykonano z wysokiej jakości drewna 
kauczukowego. 
W zestawie: duży stół stolarski, 2 młot-
ki, dłuto, piłę, klucz, ponad 50 drobnych 
elementów, wielką książkę projektową.
Wym.: 61 x 66 x 56 cm

98212369 425 zł

Warsztat małego mechanika 
Drewniany, bardzo estetycznie wykonany warsz-
tat wraz z realistycznymi narzędziami.
W zestawie: 35 elem.
Wym.: 55 x 28 x 81 cm

10103000 395 zł

17 
elem.
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Stolik majsterkowicza
W zestawie: imadło, hak, klucz, śrubo-
kręt, hełm, 8 śrub, 4 nakrętki, 4 koła 
zębate.
Wym.: 55 x 36 x 88,5 cm

98044693 235 zł

Warsztat mechanika
Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa sztucznego umożliwiającego mycie 
pod bieżącą wodą. Odporny na wgniecenia i pęknięcia dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek. Ponad 
metrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych mechaników. 
Zawiera duży przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego operowania narzędziami. 
Nad blatem umieszczona jest lampka oświetlająca miejsce pracy. Półki oraz zamykane szafki do ma-
gazynowania różnych elementów, wieszaki i otwory do powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać 
porządek. Zawiera długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki czemu po skoń-
czonej pracy mechanik może posprzątać rozsypane śrubki. 
Do zestawu dołączono kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz francuski, imadło, śruby, nakrętki, interaktyw-
ną wiertarkę i cały zestaw klocków piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, karmik.
Wym.: 103 x 86 x 38 cm, waga: 15 kg

16107060 1420 zł

Warsztat ze stołem do rysowania
Solidny warsztat, który w łatwy sposób przekształcić moż-
na na praktyczny stolik.
Po złożeniu tylnej ściany otrzymamy płaską powierzchnię, 
która wykorzystać można jako stół.
Dodatkowa półka ( z regulacja wysokości), pomocna w 
przechowywaniu narzędzi oraz rolka papieru z boku.
W zestawie: lawa stolarska z pojemnikiem, rolka papieru, 
podstawowe narzędzia oraz wkręty.
Wym.:37 x 47 x 47 cm

15110603 535 zł

Stół majsterkowicza 3 w 1 - 92 elem.
Liczne uchwyty w blacie i ściance warsztatu oraz 
niezwykle praktyczne szufladki i wygodna półka 
pod blatem pomagają utrzymać porządek w trak-
cie i po zabawie - dzięki temu, iż każde z narzędzi 
ma tutaj swoje miejsce.
W zestawie: 2 pojemniki na śrubki, 7 podstawo-
wych narzędzi (piła, młotek, klucz nasadowy, śru-
bokręt, kombinerki, imadło, wkrętarka), 20 śrub, 
18 nakrętek, 4 karty do budowy różnych wersji 
pojazdów.
Wykonany z mocnego tworzyw sztucznego.
Wym.: 103 x 39 x 79 cm

14136070 380 zł

Zestaw narzędzi w kuferku
W zestawie: 166 elem.

98053503 140 zł

Warsztaty 
i akcesoria
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Zestaw z żelazkiem i aksesoriami 
W zestawie: żelazko (z dźwiękiem oraz możliwo-
ścią pryskania wodą), klamerki, wieszaki, szafa 
z półkami, szczotka, szufelka, wiaderko, flakon 
oraz woreczki do śmieci.
Wym.: 66 x 40 x 87 cm

98048110 270 zł

Deska do prasowania 
Składana deska do prasowania z żelazkiem. Dodatko-
wo w zestawie znajduje się koszyk i wieszak na odzież.
Wym.: 62 x 25 x 49 cm

98043467 60 zł

Wózek do sprzątania
W zestawie: mop wraz z wiaderkiem do wyciska-
nia, miotła i szufelka, butelka, spryskiwacz, itp.
Wym.: 39 x 30,8 x 55 cm

98046956 120 zł

Drewniana pralnia
Pierz, susz i prasuj dzięki temu drewnianemu zestawowi 8 elementów. Przez drzwiczki pralko-suszarki dziecko może 
podglądać postęp swoich prac, pokrętłem może zmienić ustawienia, a na desce do prasowania usuwać zagniecenia z 
ubrań. Zabawa z tym zestawem wspiera rozwój wyobraźni, koordynację wzrokowo-ruchową i pewność siebie.
Zestaw składa się z: kosza na pranie, detergentu, chusteczek do suszarki, listy rzeczy do zrobienia.
Wym.: 34 x 15 x 25 cm

98219352 235 zł

Żelazko
Wym.: 17,5 x 7,7 x 9 cm

98044624 20 zł

Telefon 
Wykonany z mocnego tworzywa.
Wciskane przyciski.
Wym.: 30 cm

22206113 55 zł

Zestaw gosposi z odkurzaczem
Odkurzacz z dźwiękiem, szczotka, wiadro, mop i 
butelka z płynem do czyszczenia.
Baterie nie załączone.
Wym.: 65,5 cm х 50 cm х 100 cm

98059314 235 zł

Podręczny zestaw do sprzątania
W zestawie: 9 elem.
Wym.: 22 x 16 x 23 cm

98218602 90 zł
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Kącik zabaw - Szpital
Wym.: 110 x 100 cm

19583095 325 zł

Kącik zabaw - Straż pożarna
Wym.: 110 x 100 cm

19583099 325 zł

Kącik zabaw - Bank
Wym.: 110 x 100 cm

19583098 325 zł

Kącik zabaw - Poczta
Wym.: 110 x 100 cm

19583096 325 zł

Kącik zabaw - Policja
Wym.: 110 x 100 cm

19583097 325 zł

Prezentowane KĄCIKI 
TEMATYCZNE znajdą 
zastosowanie w kącikach zabaw 
czy salach przedszkolnych. 

Podczas zajęć dziecko będzie 
mogło wcielić się w rolę lekarza, 
policjanta, strażaka, pracownika 
banku czy poczty. 

Kąciki wykonane z drewna 
bukowego oraz nadruku na 
płycie PCV.
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Aby dzieci mogły wcielić się w dowolną rolę w czasie zabawy, 
przygotowaliśmy dla nich komplet kostiumów – peleryn z nakryciami głowy.
Kostiumy idealnie sprawdzą się podczas balów przedszkolnych czy szkolnych 
przedstawień.
Stroje dopasowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, które można prać 
w temperaturze nie wyższej niż 30 ºC. 
Wykonane ze 100% poliestru.
Peleryny z nakryciami głowy: 
biedronka, słoń, pies, królik, tygrys, lew, lampart, czarnoksiężnik, wróżka, 
królowa, król, jeż, wilk.

Komplet 13 kostiumów
Dostosowane wymiarem dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

73404240 621 zł

Stroje dla maluchów - 12 szt.
Stroje zapinane na rzep, duża swoboda ruchów. 
Kostiumy dla dzieci od 9 miesiąca życia do 2 lat.

14955988 739 zł

Mobilny wieszak na stroje
Dzieci uwielbiają się przebierać. Mobilny wieszak 
daje możliwość przechowywania kostiumów 
i akcesoriów w sposób uporządkowany, oraz 
umożliwia łatwe przenoszenie strojów do innych 
pomieszczeń. 
Atutem szafy jest jej niewielki rozmiar, drążek jest 
zawieszony na wysokości 86 cm co pozwala na 
samodzielne wieszanie kostiumów przez dzieci.
Wym.: 86 x 96,5 x 45,2 cm
Waga: 9 kg

14958838 467 zł

stroje 
teatralne
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Kurtyna Niebo
Wym. całości: 450 x  wys. 300 cm, wym. jednej części: 150 x 300 cm

11300273 441 zł

Kurtyna teatralna - Zamek
Wym. całości: 450 x  wys. 300 cm, wym. jednej części: 150 x 300 cm

11330274 441 zł

Kurtyna teatralna - Teatr
Wym. całości: 450 x  wys. 300 cm, wym. jednej części: 150 x 300 cm

11330272 441 zł

Kurtyna teatralna - Las
Wym. całości: 450 x  wys. 300 cm, wym. jednej części: 150 x 300 cm

11330275 441 zł

Kurtyna teatralna - Ocean
Wym. całości: 450 x  wys. 300 cm, wym. jednej części: 150 x 300 cm

11330076 441 zł

Kurtyna teatralna - Cukierkowa Kraina
Wym. całości: 450 x  wys. 300 cm, wym. jednej części: 150 x 300 cm

11330260 441 zł

3 częściowa tkanina, idealna jako tło do zajęć teatralnych lub różnych scenografi.
Wyposażona w metalowe pierścienie ułatwiające zawieszenie i przesuwanie.
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Teatrzyk na drzwi
Idealne rozwiązanie, w którym można wykorzystać przestrzeń otworu drzwiowego do super zabawy. Łatwy montaż, pięk-
nie barwiony materiał tekstylny i precyzyjne wykonanie. Dziecko może stać się aktorem, reżyserem lub widzem. 
Wym.: 170 x 78 cm

29107281 280 zł

Teatrzyk Pacynka
Wykonanie: sklejka.
Wym.: 90 x 55 x 27 cm

19583113 bez nadruków 165 zł
19583112 z nadrukami 195 zł

Teatrzyk wielofunkcyjny / Stragan
Teatrzyk wykonany ze sklejki, może też po od-
wróceniu być sklepikiem. Po stronie sklepiku 
znajduje się 6 przegródek oraz dwie szufladki, 
np. na pieniążki.
Wym.: 110 x 100 cm

19500077 standard 481 zł
19500077N z nadrukami 549 zł

Stojak na pacynki na kółkach
Stojak na 40 pacynek.
Wym.: 70 x 35 x 62 cm

19583115 142 zł

Teatrzyk stołowy
Zabawa w teatrzyk to jedna z ulubionych zabaw 
dzieci. Ożywianie zwierzaków, wymyślanie nie-
zwykłych historii i pierwsze próby gry aktorskiej 
doskonale wpływają na rozwój wyobraźni dziecka. 
Nic więc dziwnego, że wielu rodziców chce wspo-
móc pasje malucha i decyduje się kupić teatrzyk.
Wym.: 68 x 19 cm

97700339 175 zł

Torba na pacynki
Torba jest zamykana  w trwały i mocny zamek 
błyskawiczny . Posiada szerokie gumy, utrzy-
mujące każdą lalkę na swoim miejscu. Torba 
posiada też wygodne i praktyczne uchwyty, które 
ułatwiające przenoszenie oraz pozwalające na jej 
bezproblemowe zawieszenie. Wykonana jest ze 
100% bawełny i posiada 14 miejsc na pacynki.
Wym. Rozłożonej torby: 95 x 65 cm.
Wym. Złożonej torby: 64 x 47 cm

94640884 119 zł
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Dwustronne pacynki - Emocje
Zestaw 2-stronnych pacynek pomoże zarówno 
w nauce języków, ale również w określaniu emo-
cji. Ta ostatnia umiejętność jest bardzo trudna 
do opanowania nawet dla dorosłych, dlatego 
niezwykle ważne jest by temat potraktować z 
najwyższą uwagą. W skład zestawu wchodzi 
komplet 6 pacynek (w tym reprezentujące boha-
terów o różnych twarzach) i płyta CD Audio MP3 
z pełnym nagraniem 2 historii (opowiadań edu-
kacyjnych) wraz z muzyką i dialogami. Do płyty 
CD dołączono także książeczkę z tekstami opo-
wiadań, wskazówki pedagogiczne dla nauczyciela 
z ćwiczeniami do pracy nad emocjami oraz ob-
razki do kolorowania. Zabawa w przedstawianie 
historii przy użyciu pacynek umożliwia dzieciom 
poznanie świata „emocji” i późniejsze ich rozpo-
znawanie w życiu codziennym. Przybliżony czas 
trwania każdej z historyjek to około 10 minut. 
Płyta CD zawiera wielojęzyczne wersje opowia-
dań, co umożliwia naukę innych języków. CD to 
pomoce dydaktyczne, które pozwolą nauczycie-
lowi na przedstawienie historii bez konieczności 
opowiadania, wystarczy włączyć płytę CD AUDIO 
i poruszać pacynkami zgodnie ze scenariuszem 
zawartym w książeczce!

11964001 207 zł

Pacynki - uczymy się 
zasad współżycia
Zestaw 8 pacynek na rękę wykona-
nych z miękkiego, miłego w dotyku 
materiału tekstylnego. Motyw pacy-
nek dotyczy bajki Pinokio. Idealnie 
nadaje się do aranżowania scenek 
sytuacyjnych z życia jak i z bajki. 
Dołączona płyta CD z wersją bajki. 
Zestaw zapakowany w plastikowe 
pudełko.
Wym. pacynki: ok. 18 cm

11965003 207 zł

Zestaw 12 pacynek 
W zestawie 10 pacynek na rękę oraz 40 cm wilk 
i krokodyl.
Pacynka o wys.: 27 cm

11400350 240 zł

Pacynki na rękę - Zawody
Cztery pacynki nakładane na dłoń. Wykonane z 
kolorowej i wytrzymałej tkaniny. 
W skład zestawu wchodzi: policjant, strażak, pra-
cownik budowlany i lekarz.
Wym. pacynki: 21 x 16 x 14 cm

98219086 105 zł

Pacynki zwierzęta I
W zestawie: 4 pacynki.
Wys.: 28 cm

11451803 110 zł
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Zestaw pacynek + bajka na CD
Zestaw zawiera: 8 pacynek, płyta CD ,książeczka z dialogami dwóch bajek.
W praktycznej walizce o wym.: 25 x 36 x 12 cm

11965002 Farma i Zoo 207 zł
11965001 Czerwony Kapturek i trzy świnki 207 zł

Stojak z pacynkami na rękę
Ożyw pacynki - poruszając ich głową i rękami.
W zestawie 6 szt.
Wym. ok: 31 x 27 x 6,5 cm

15110240 385 zł

Stojak na pacynki na palce
Wykonanie: drewno, wym.: 40 x 7 cm

11400400 35 zł

Pacynki na palec II
Wys.: 10 - 13 cm

11400401 135 zł

Teatrzyk na pacynki na palec
Wykonana z kolorowanego mdf-u.
5 wymiennych scenek o wymiarze 11 x 25 cm
Wym.: 28 x 20,5 x 24,8 cm

11451786 75 zł

Pacynki na palec - Zwierzęta z lasu
W zestawie: 8 szt.
Wys.:8,5 cm

11450962 70 zł

Pacynki na palec - 8 
najlepszych przyjaciół
Ładne wysokiej jakości pacynki, wykonane z 
miękkiej tkaniny z wyszywaną twarzą.
W zestawie: 8 szt.
Wym.: 10 x 8 cm

15106340 120 zł

Pacynki 
na palec
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Domek dla lalek - Willa
Ciekawy, masywny i naprawdę duży drewniany domek dla lalek. Jego bogate wy-
posażenie zapewni długą i wspaniała zabawę każdej Małej Damie. Domek ma po-
szczególne drewniane elementy polakierowane w piękne, wpadające w oko kolory.
Te domki drewniane dla dzieci posiadają uroczy balkonik drewniany z pół-
okrągłą barierką, a wyjście z kuchni prowadzi na obszerny taras z markizą. 
Wszystkie pomieszczenia: sypialnie, salon, kuchnia, a nawet drewniany taras 
dla lalek są ślicznie umeblowane.
Mała dziewczynka może według własnego pomysłu urządzać wnętrze i ba-
wić się zabawną 4-osobowa rodziną lalek zamieszkujących piękną drewnianą 
willę. Śliczne wzornictwo i kolorystyka oraz wysoka jakość jakie cechują ten 
duży, piętrowy, drewniany domek dla lalek zachwycą zarówno Twoje dzieci, 
jak i Ciebie.
Łącznie 27 elem.
Wym.: 75 x 30 x 54 cm

14702513 455 zł

Willa dla lalek z meblami
Drewniana 3-poziomowa willa dla lalek. Zauroczy każdą 
dziewczynkę wyglądem, aranżacją wnętrza, piękną nowo-
czesną grafiką. Willa posiada 19 mebelków, które można w 
różny sposób ustawiać tworząc nowoczesny design. 
Wym.:  55 x 33 x 71 cm, waga: 9 kg

28665054 735 zł

Rodzinna posiadłosć - 29 elem.
Dom jest w pełni wyposażony. Posiada kuchnię, salon, sypialnię, jadalnię, ogród, ła-
zienkę, klatki schodowe, patio, lampkę znajdującą się na każdym piętrze, a nawet na 
dzwonek.
Światło w domku naprawdę świeci a dzwonek do drzwi dzwoni dzięki małym mo-
dułom zasilanym na baterie.
Domek wykonany jest z drewna malowanego bezpiecznymi farbami wodnymi.
Wym.:  80 x 29 x 73 cm

10103405 830 zł

35 elem.
wyposażenia

W zestawie 
19 mebelków

Łącznie 27 elem.

Domek marzeń Gigant z garażem
Wspaniały, majestatyczny domek dla lalek. Dzięki swoim gabarytom pozwala na 
swobodne rozmieszczenie wszystkich elementów i duże pole do popisu w trakcie 
zabawy. Domek pełen jest dodatkowych elementów wyposażenia oraz funkcji inte-
raktywnych. Posiada windę, garaż oraz 8 pokoi. 
Wykonany z tworzywa sztucznego i litego drewna.
W zestawie:  35 elem. 
Wym.: 130 x 134 x 36 cm 

28665252 1310 zł
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Przenośny domek drewniany
Dwupiętrowy drewniany domek z czerwonym da-
chem. Zestaw składa się z 24 elementów wykona-
nych z wielką starannością i dbałością o szczegóły. 
Domek można przenieść w dowolnie wybrane 
miejsce dzięki specjalnemu uchwytowi przymoco-
wanemu do dachu. Doskonały pomysł na prezent.
Wym.: 30 × 22 × 28 cm

11451780 370 zł

Domek Zuzi Wader
Przenośna walizeczka, dzięki której domek mo-
żemy w łatwy sposób zabrać w dowolne miejsce.
W zestawie całe wyposażenie domku.
Wym.:35 x 45 cm

10225400 120 zł

Drewniana rezydencja z mebelkami
W dwupiętrowej willi z otwieranymi okiennicami 
mieszkają babcia i dziadek. Możliwość rozsta-
wiania mebelków pozwoli rozwinąć wyobraźnię. 
Dzięki drewnianej rączce, domek można trans-
portować w dowolne miejsce.
W zestawie znajdują się 24 kolorowe mebelki, 
które pozwolą na zaaranżowanie pomieszczeń.
Wym.: 42,5 x 40 x 26,5 cm

14756254 260 zł

Przenośny domek dla lalek
W zestawie poza laleczkami maluchy znajdą tam 
także mebelki oraz panel słoneczny i wiatrak – 
dzięki którym dzieci od najmłodszych lat będą się 
uczyły się dbania o środowisko.    
W zestawie: domek, 16 mebli, 2 lalki, panel sło-
neczny, wiatrak, 4 pokoje, otwierany dach, otwie-
rany parter – który przekształca się w ogród.
Całość wykonana została z drewna lakierowa-
nego i pomalowana nie toksycznymi farbami w 
żywe barwy, które zadowolą każdego użytkowni-
ka i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
Wym. domku: 46,5 x 36,5 x 3,1 cm 

14751629 310 zł

Drewniana Villa
Śliczny piętrowy domek z drewna kauczukowego 
dla 4-osobowej r odzinki lalek. W zestawie kom-
plet mebli. 
Wykonany z drewna kauczukowego.
Wym.: 33 x 45 x 44 cm

19300554 435 zł

Mini szpital
W zestawie: łóżeczko, prześcieradło, kocyk, moni-
torek, 3 figurki, kroplówkę na stojaku, itd.
Wym.: 19 x 19 x 17 cm

97700682 170 zł

Mega domek z pełnym 
wyposażeniem
Solidny domek dla lalek z 41 - elemento-
wym drewnianym wysposażeniem.
Bogate wyposażenie zapewni długą i 
wspaniała zabawę każdej Małej Damie. 
Mała dziewczynka może według własne-
go pomysłu urządzać wnętrze i bawić się 
modnymi, nowoczesnymi meblami.
Wym.: 65 x 35 x 87,5 cm

11451957 1075 zł

domki dla lalek
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Cała rodzinka - 8 osobowa
Wys.: 4 - 15 cm

11400305 115 zł

Rodzinka Nowaków - 6 osobowa
Wys.: 9 - 11 cm

11400218 80 zł

Rodzinka z psem - 5 elem. 
Wys. 9,5 – 11 cm

11451863 75 zł

Klocki farma z budynkiem
Znajdziecie tu: budynek gospodarczy, zwierzęta, 
traktor i farmerów. 
Zestaw składa się z 13 drewnianych elementów.
Wym.: 19,3 x 13,5 x 14,3 cm

11458497 135 zł

Najwyższa jakość 
wykonania.

Dzikie zwierzęta Świata
Wym. słoń: 12 x 28 x 7,5 cm

14997087 6 elem. 285 zł

Zwierzęta z farmy - Gigant
Wym. koń: 14 x 16 x 4,5 cm

14997088 11 elem. 330 zł

Życie na farmie
Wykonany z wysokiej jakości drewna z najwyższą 
starannością o detale. Zestaw zawiera 71 elementów.
Wym.: 19,9 x 13,3 x 14,5 cm

11458598 310 zł

Farma Freda
Przenośna walizeczka dzięki, której zabawę mo-
żemy w łatwy sposób zabrać w dowolne miejsce. 
W zestawie całe wyposażenie farmy.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Wym.: 35 x 40 cm

10225450 110 zł

Zwierzęta z farmy oraz dżungli 
Mega zestaw 30 zwierząt, zapakowy w praktycznej 
walizce z rączką. Zwierzęta wykonane z wysokiej 
jakości tworzywa odpornego na łamanie.
Wym.: 2 - 7 cm

23525140 30 elem. 465 zł
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Lalka Łukasz
Wym.lalki:15 x 10 x 40 cm

15111238 140 zł

Lalka Hanna
Wym.lalki:15 x 10 x 40 cm

15111237 140 zł

Tę lalkę od razu polubi 
każde dziecko. Z jej 
błyszczącymi oczami i 
długimi rzęsami od razu 
oczaruje wszystkich.
Urocze ubranka są łatwe do 
założenia i zdejmowania. 
Lalka posiada ze sobą: 
słodki śliniak z zapięciem na 
rzep, dopasowaną czapkę 
z uszami, smoczek i miękki 
koc o wym.:27 x 27 cm.

Toaletka
Podświetlane, okręcane lusterko, które z drugiej 
strony ma ramkę na zdjęcie.
W zestawie: wazoniki z kwiatkami, zawieszki oraz 
ozdoby dla dziewczynki, typu: bransoletki, spi-
neczki, gumeczki do włosów, pierścionki. 
Poręczna szufladka na drobiazgi.
Wys. toaletki 46 cm

98004083 190 zł

Bobas + zestaw do kąpieli
W zestawie: szampon, kaczuszka
Wys.: 24 cm

98078292 69 zł

Bobas + zestaw do karmienia
W zestawie: butelka, kubek, łyżeczka
Wys.: 25,5 cm

98078285 69 zł

Salon piękności
Salon wyposażony w ramę z bezpiecznym lustrem oraz 
dwoma mniejszymi po boku, blat z licznymi przegródka-
mi oraz wysuwaną szufladą, półki na bibeloty oraz pufka z 
tworzywa, na której można bezpiecznie usiąść,
Dodatkowo do zestawu dołączono: dwa pojemniki na ko-
smetyki, suszarkę, grzebień, szczotkę oraz dwie bransoletki.
Wymiary toaletki: 84 x 48 x 42 cm.
Wys. krzesełka: ok 26 cm 

98044679 390 zł
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Lalki sprzedawane 
wraz z bielizną

Ubranka dla lalek o wysokości  ok. 40 cm

Wys.: 40 cm
Ubranka dla lalek poniżej

Zielony pajacyk
Ubranko z miękkiego polaru  dla 
lalek o wymiarach do 40 cm

23531551 50 zł

Komplet 
przeciwdeszczowy
Ubraneka wykonane z wysokiej ja-
kości materiału. Odpowiednie  dla 
lalek o wymiarach do 40 cm

23531556 50 zł

Zestaw dla chłopca
Odpowiedni dla lalek o wymia-
rach do 40 cm

23531559 50 zł

Zestaw dla dziewczynki
Odpowiednia dla lalek o wymia-
rach do 40 cm

23531560 50 zł

Europejczyk 40 cm
Wys.: 40 cm

23531152 dziewczynka 125 zł
23531151 chłopak 125 zł

Azjata 40 cm
Wys.: 40 cm

23531156 dziewczynka 125 zł
23531155 chłopak 125 zł

Głowa do stylizacji
Urocza, głowa do nauki czesania, tworzenia pięk-
nych fryzur, nauki przypinania spinek i robienia 
kucyków. Świetnie się sprawdzi jak prezent dla 
małego fryzjera. 
W zestawie znajduje się szczotka do włosów; ko-
lorowe warkoczyki; spinki i frotki do włosów.
Wym.ok: 27 x 34,5 x 17,8 cm

13008730 95 zł

Masza miękka w klasycznej 
sukience - 40 cm
Lalka Masza inspirowana bajką „Masza i Niedź-
wiedź”, gumowa głowa oraz miękki tułów, rączki i 
nóżki, ubrana w sukienkę, chustkę i buciki. 
Wys. 40 cm

14701067 135 zł

Miękka lalka Peggy
Z miękkiego oraz miłego w dotyku pluszu.
Występuje w dwóch wysokościach - 28 oraz 40 cm

11451558 28 cm 95 zł
11451565 40 cm 120 zł
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Lalka z długimi włosami
Model wybierany losowo. 
W zestawie: szczotka, 2 gumki do włosów.
Wys.: 36 cm

13008116 110 zł

Lalka Emma
Lalka posiada miękki korpus, gumowe nogi i ręce.
Wys.: 41 cm

13008558 115 zł

Emilka - niemowlak
Śliczna laleczka Emilia w czapeczce i pod kolor 
pasujących różowych śpioszkach. Smoczek, ko-
cyk i butelkę ma przy sobie i zaraz może zamiesz-
kać u małej mamusi i tatusia.
Wym.: 43 x 23 x 12 cm

15102735 205 zł

Bobas z waniekną
Bobas wykonany z miękkiego tworzywa, z efek-
tem zasypiających oczu. 
W zestawie jest wanienka, ręczniczek, kaczuszka, 
mydło i sześć pojemników na kosmetyki. 
Wym.: 45 x 25 x 27 cm

13008855 185 zł

Lalka Lucy
Lalka wykonana z miękkiego materiału z z winylowy-
mi rączkami i główką oraz zamykanymi oczkami.
Model wybierany losowo.
Wys.: 36 cm

13008528 1 szt. 49 zł

Lalka z fotelikiem samochodowym
Lalka przeznaczona dla dzieci od 2 roku życia, wy-
konana z wysokiej jakości materiałów, miłego w 
dotyku tworzywa (głowa, nóżki, raczki) oraz szma-
cianego korpusu.
W zestawie z lalką fotelik samochodowy.
Wys.lalki: 30 cm

13008550 120 zł

Bliźniaki Krzysio i Karla
Ręce i nogi lalki ruchome, tułów miękki. 
Wym. 29 x 15 cm

15102607 175 zł

Bobas Ani
Lalka bobas z luksusowym ubrankiem- przyjemny 
w dotyku materiał lalki. Efekt śpiących oczu.  W ze-
stawie smoczek.
Wys.: 46 cm

13018733 89 zł

Lalka Bobo płacząca
Wykonana z atestowanego, miłego w dotyku 
tworzywa (główka, rączki, nóżki), natomiast jej 
korpus jest szmaciany. Lalka posiada wiele funk-
cji: pije wodę, zamyka oczy, płacze prawdziwymi 
łzami. Laka pije i płacze.
Zestaw zawiera śliniaczek, butelkę z mlekiem 
oraz smoczek. 
Wys.: 46 cm

13018130 155 zł

30 31

Za
ba

w
ki

Za
ba

w
ki

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Bobas z pieluszkami
Pijąca i  mocząca się lalka bobas, ubranko 
deluxe, czapeczka, buteleczka z mlekiem, 
nocnik , śliniaczek oraz pieluchy. 
W zestawie również: smoczek, talerzyk, 
łyżeczka, widelec, 3 opakowania środ-
ków pielęgnujących, 2 opakowania z 
jedzeniem dla  lalki. Efekt śpiących oczu.
Wys. lalki: 38 cm

13018124 13 elem. 155 zł

Bobas interaktywny z akcesoriami
Pijąca i mocząca się lalka bobas, ubranko, czapeczka, 
buteleczka z mlekiem, nocnik, śliniaczek oraz pieluchy. 
W zestawie również: smoczek, talerzyk, łyżeczka, wi-
delec, 3 opakowania środków pielęgnujących, 2 opa-
kowania z jedzeniem dla lalki. Efekt śpiących oczu. 
Wys.: 41 cm

13018545 140 zł

Fartuch lekarski + stetoskop
Fartuch dla dzieci w wieku  3 - 6 lat

20609057 135 zł

Drewniany zestaw małego lekarza w walizce
Fantastyczną zabawę w lekarza czas zacząć. W drewnianej walizce maluch znajdzie wszystkie akcesoria, które są niezbędne 
do pracy każdego prawdziwego doktora. Dziecko będzie mogło wymyślać scenki, pobudzając przy tym swoją wyobraźnię i 
kreatywność, pomagać chorym misiom i laleczkom kształtując tym samym inteligencję emocjonalną, wrażliwość i empatię. 
W zestawie: stetoskop, strzykawka, termometr, młoteczek, opakowanie pastylek, opakowanie kremu – maści, syrop.

14750530 57 zł

Walizka lekarska
W zestawie: 12 elem.
Wym.: 22 x 14,6 x 9,5 cm

21040280 85 zł

Lalka z akcesoriami lekarskimi
Zestaw zawiera stetoskop, termometr, strzykawkę, lekarstwa, smoczek oraz plakietkę z miejscem na imię, które 
pomogą dziecku wcielić się w rolę lekarza. Lalka ma aż 46 cm i wykonana jest z atestowanego, miłego w dotyku 
tworzywa (główka, rączki, nóżki), natomiast jej korpus jest szmaciany, dzięki czemu można ją przytulać, kłaść, sadzać 
w dowolnej pozycji, tak jak prawdziwe dziecko. Oczka, które się zamykają gdy leży i może ssać palec lub smoczek. 

13008739 165 zł

Walizka doktora
W  pełni wyposażona walizka pierwszej pomocy. 
Termometr, stetoskop i pielęgniarski czepek spra-
wiają, że mała pielęgniarka jest dobrze przygoto-
wana do następnej wizyty chorej lalki. Do zestawu 
dołączone także recepty do zapisywania leków, 
tabletki, maści, kolorowe taśmy samoprzylepne, 
butelki z  lekarstwami, plastry a wszystko w pięk-
nych kolorach z motywem słodkiej truskawki.
Wym.: 25 x 22 cm

15106113 320 zł
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Wózek dla lalki
Wym.: 50 x 20 x 28 cm

14808560 40 zł

Trójkołówka dla malucha
Wysoka jakość wykonania.
Wym.: 58 x 35 x 59 cm

98048141 139 zł

Wózek głęboki 
Wysoka jakość wykonanaia.
Wym.: 44,5 x 33 x 59 cm

98048219 139 zł

Drewniany wózek dla lalek
Klasyczny drewniany wózeczek dla lalek, staran-
nie wykonany – z dbałością o każdy element. Wy-
konany z najwyższej jakości drewna bukowego, 
jest bardzo stabilny i idealnie sprawdzi się jako 
chodzik pchacz dla rocznej dziewczynki.
Wym.: 51 x 32 x 53 cm

14759215 189 zł

Spacerówka dla bliźniąt
Wózek to jedno z najpopularniejszych  akcesoriów 
do zabawy z ukochaną lalką dla dziewczynek. 
Utrzymany w modnych i lubianych odcieniach 
kolorystycznych, przykuwa uwagę oraz zachwyca 
subtelnością wzorów. Został wyposażony w ciche, 
piankowe kółka. Przednie kółka są skrętne co po-
zwala na  wygodniejsze prowadzenie. Wózek  wy-
posażony w wygodny uchwyt, praktyczny koszyk 
na drobiazgi umieszczony oraz szelki dla lalek.
Wykonany z materiału imitującego filc.
Przeznaczony dla lalek 42 cm.
Wym.: 55 x 39 x 65 cm

14753204 199 zł

Wózek Spacerówka 5w1
Wózek wyposażony w piankowe koła 
oraz składaną budkę. Przeznaczony dla 
lalek o wielkości do 42 cm.
Wózek spełnia 5 funkcji: wózek space-
rowy, wózek głęboki, fotelik na stelażu, 
gondola, fotelik samochodowy.
Wym.:70 x 49 x 41 cm

14750389 450 zł

Wózek spacerowy z daszkiem i 
koszem
Wym.: 46 x 29 x 60 cm

15104036 85 zł

Wózek głęboki - Różowy
Wózek głęboki- różowy dla lalek stworzony zo-
stał  dla dzieci w wieku od 3 lat. Bardzo dużym 
atutem jest wysokość  rączki 77cm, która jest  
alternatywą dla wysokich dzieci! Wózek to jedno 
z najpopularniejszych i najbardziej pożądanych 
akcesoriów do zabawy dla dziewczynek. 
Wózek jest wykonany z wysokiej jakości materia-
łów oraz w modnych  odcieniach kolorystycznych 
przykuwających uwagę dziewczynek.
Wym.: 77 x 68 x 45 cm

14750482 254 zł
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Łóżeczka i kołyski  sprzedawane wraz  z pościelą

Kołyska z pościelą II
Wym.: 23 x 59 x 35 cm

14802139 75 zł

Łóżeczko z pościelą 
Wym.:26 x 59 x 28 cm

14801797 60 zł

Kołyska z pościelą
Wym.: 50 x 28,5 x 20 cm

14804302 70 zł

Opiekunka Kącik Zabaw
Kącik zabaw renomowanej firmy, masywny, przeznaczony dla różnej grupy wiekowej. Wykonany z materiałów bezpiecznych dla 
dzieci, atestowany, z masywnego tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach odpornych na pęknięcia. Stabilna i jednolita kon-
strukcja umożliwia łatwe przenoszenie kącika. Zestaw zawiera przewijak, umywalkę z obrotowym kranem, siedzisko - krzesełko dla 
lalki, kręcącą się karuzelę, dużą pralkę z ruchomym pokrętłem i otwieranymi drzwiami, dużą półeczkę oraz szafkę z drzwiczkami. 
Dodatkowe akcesoria zawarte w zestawie: dwa pojemniki w kolorze żółtym oraz trzy wieszaczki na ubranka dla lalek.
Przeznaczony dla dzieci w wieku > 2 lat
Wymiary: 95 x 26 x 80 cm

14708471 770 zł

Kącik opiekunki - 3 w 1
Dziewczynka znajdzie tu wszystko, co potrzebne, by w 
pełni zaopiekować się laleczką. Konstrukcja zabawki 
przypomina domek z 3 pomieszczeniami: kuchnią, sy-
pialnią, łazienką.
Łazienka została wyposażona w wanienkę i przewijak 
oraz półeczkami na przybory. W kuchni znajdziemy 
krzesełko do karmienia, kuchenkę, zlew z kranem oraz 
półeczkami. Sypialnia z kołyską, szafą na ubrania na wie-
szakach oraz lampkę. 
Akcesoria: miseczka w kształcie serca z łyżeczką, garnek, 
butelka, kosmetyki, artykuły spożywcze, w sumie 16 ak-
cesoriów. Proste przechowywanie i składanie w wózek 
na dwóch kółkach.
Zestaw przeznaczony dla lalek do 42 cm.
Zestaw nie zawiera lalki.
Wym. rozłożonego zestawu: 149 dł. x 71 wys. x 71 gł. (cm).

14720349 471 zł

Wanienka z akcesoriami
W zestawie wanienka i wszystkie akcesoria po-
trzebne do wykąpania bobasa.
Wym.: 68 x 35,5 x 24,7 cm

98047250 145 zł

Biała kołyska dla lalek
Dodatkowo kołyska posiada komplet pościeli 
(materac, poduszkę i kołderkę).
Kołyska wykonana z drewna.
Wym.: 49 x 37 x 38 cm

10083699 155 zł

Łóżeczko białe
W zestawie: poduszka, koc i prześcieradełko.
Wykonanie: drewno.
Wym.: 50 x 27 x 21 cm

15111212 140 zł
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Serwis samochodowy z parkingiem
Garaż serwisowy z 3 stanowiskami, z otwierany-
mi drzwiczkami i ruchomym szlabanem na par-
king. W zestawie 12 samochodów.
Wym.: 35 x 17 x 28 cm

22206933 255 zł

Auto pomoc z parkingiem
Garaż z trzema pojazdami ratowniczymi, otwieranymi drzwiczkami i ruchomym szlabanem na 
parking. 
Wym.: 35 x 17 x 28 cm 

22207540 145 zł

Multi garaż z trasą 9,1 m
Łączna długość torów do zabawy to 9,1 metra. 
W skład zestawu wchodzą: 3 autka, garaż – parking 2 poziomowy, znaki.  
Wym.:110 x 110 cm

10253070 195 zł

Parking 3 poziomy 3D - droga 4,6 m
Zestaw w skład którego wchodzi droga o łącznej 
długości 4,6 m, 3 poziomowy parking i 2 autka.
Dodatkowo do zestawu dołączono wycinankę.
Wym.: 55 x 80 cm

10253040 115 zł

Garaż z 3 m drogą
3-poziomowy garaż z windą oraz myjnią, 2 autka, stacja benzynowa, stanowisko 
diagnostyczne oraz 3 m drogi. Dodatkowo do zestawu dołączono barwną wyci-
nankę, przy pomocy której dziecko może z łatwością stworzyć ciekawe otoczenie.
Wym.: 90 x 80 cm

10250400 105 zł

Wielki  5 - poziomowy 
parking z autami
Ogromny 5-poziomowy parking ze sta-
cją benzynową, myjnią samochodową, 
warsztatem, windą, szlabanami i znaka-
mi drogowymi. Na każdy poziom można 
wjechać spiralnymi podjazdami połączo-
nymi z drogą - okalając cały zestaw. 
Całość wykonana z odpornego tworzy-
wa. Trwałe i intensywne kolory dopeł-
niają estetyczne wykonanie zestawu. W 
zestawie 3 auta.
Wym.: 84,5 x 84,5x 73 cm

98038104 280 zł
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Garaż multi
Duży garaż ze sklejki. 
Dł. zjazdu ok. 30 cm
Wym.: 39 x 33 x 69 cm

19501021 185 zł

Parking - Metropolita
Możliwość parkowania autem na 3 poziomach, 
lądowisko dla helikopterów, winda na korbkę.
W zestawie: 8 elem. (parking, stacja benzynowa, 
5 autek, helikopter).
Wym.: 59 x 39 x 46 cm

15101532 398 zł

Parking z lądowiskiem
Drewniany 2 - poziomowy parking. 
W zestawie 3 autka.
Wym.: 30 x 45 x 39 cm

15110343 320 zł

Parking dwupoziomowy z windą
Parking wykonanany z drewna.
W zestawie: 3 autka.
Wym.: 49 x 36 x 44 cm

10084077 179 zł

W 
zestawie 
3 autka

Wóz ambulans
Wym.: 12,5 x 7 x 9 cm

10084081 30 zł

Wóz strażacki
Wym.: 12,5 x 7 x 9 cm

10084080 30 zł

Wóz policyjny
Wym.: 12,5 x 7 x 9 cm

10084082 30 zł

Laweta samochodowa
Wym. samochodu.: 8,5 x 3 x 3 cm, 
lawety: 30,5 x 16 x 7 cm

15104222 135 zł

RESORAKI DOSTĘPNE NA STRONIE 36

Autopark
Centralna część budowli to przede 
wszystkim parkingi wyposażone w 
barierki zabezpieczające. Kolejne 
poziomy połączone są zjazdami. 
Całość otoczona jest torami two-
rzącymi drogę, wzdłuż której 
umieszczono liczne znaki drogo-
we. Na samym dole, przy wjeździe 
na parking znajduje się stacja ben-
zynowa z dystrybutorem, myjnia 
z obracającymi się gąbkami oraz 
warsztat samochodowy z podno-
śnikiem. Dodatkowym atutem są 
zawarte w zestawie trzy samocho-
dy (osobowy, wyścigowy i cięża-
rówka ) oraz komplet naklejek.
Zabawka wykonana z najwyższej 
jakości materiałów.
Wym.: 84,5 х 84,5 х 61 cm

98044723 260 zł
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Zestaw wozów policyjnych - 6 elem.
Pojazdy wykonane z metalu. Wym auta: 12 x 3,5 x 4,5 cm, helikopter: 15 x 3 x 5 cm

15108586 220 zł

Resoraki - Pojazdy ratunkowe
Z efektami świetlnymi i dźwiękowymi.
Wym.: 15 cm

11412194 4 szt. 175 zł

Zestaw metalowych 
resoraków
W zestawie 12 szt. 
Wym.: 7 - 7,5 cm

11412131 140 zł

Zestaw mini resoraków
W zestawie 12 różnych modeli. 
Dł.: 5 cm

11412095 120 zł

Zestaw służb lotniczych - 18 elem.
Pojazdy wykonane z metalu. Wym. samolotu: 15 x 13 x 2,5 cm

15108594 130 zł

Wozy pierwszej pomocy
Zestaw zawiera 3 sztuki aut, wy-
konanych z mocnego drewna, 
które mają drewniane koła na 
metalowych osiach. 
Wym.: 15 x 13 x 12 cm

15103375 220 zł

Zestaw dróg i szyn
Efektowny i bogaty zestaw dróg 
dla małych samochodzików oraz 
torów kolejowych dla mecha-
nicznej kolejki.Zabawka zawiera 
5 różnych, kolorowych i  cieka-
wych pojazdów, 11 odcinków 
drogi, 20 elementów torów oraz 
2 szlabany.
Wyposażony w figurki – 3 sztuki 
i pojazdy.
Wym.: 71 x 21 x 42 cm

14104252 259 zł

Laweta do przewozu aut
Laweta ma opuszczaną rampę pozwalającą na 
umieszczenie pojazdów wewnątrz. Na lawecie są 
2 sportowe samochody.
Wym.: 72 x 18 x 25 cm

14117430 205 zł
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Klocki konstrukcyjne Techno
W walizeczce znajdują się śrubki, płytki wykona-
ne z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, za 
pomocą których można tworzyć kolorowe ob-
razki, śrubokręt oraz różnego rodzaju narzędzia.
Wymiar walizeczki: 30 x 22 x 4 cm

13000560 80 elem. 90 zł

Technik - konstruktor
W zestawie znajdują się niezbędne klucze nakrętki 
śrubki oraz śrubokręt.
Wym. elem.: 2 - 21 cm

14802429 45 zł

Walizka z narzędziami Toolbox
Zestaw najbardziej popularnych narzędzi, realistycz-
nych i całkowicie bezpiecznych. W ten sposób dzieci 
zapoznają się z podstawowymi zasadami mecha-
nicznymi  oraz ćwiczą swoją zręczność manualną. 
W zestawie śrubokręt, klucz oraz 128 elementów.
Wym.: 32 x 23 x 17 cm

13006140 170 zł

138 elementów

Klocki dla małego inżyniera
Dla każdego dziecka, które lubi tworzyć i szukać ciekawych rozwiązań, pobudza wyobraźnię oraz uczy samodzielności 
w pracach manualnych. Średnia wielkość elementu to 21 cm. 
W zestawie 62 szt.

23595003 256 zł

Klocki - Reakcja łańcuchowa
Ten kreatywny zestaw pozwala dzieciom nauczyć się przyczyny, 
skutku oraz prostych zasad mechaniki. Po połączeniu ze sobą ele-
mentów stworzymy reakcję łańcuchową. 
Konstrukcja będzie ruchoma, gdy pokręci się korbką. Zabawka ta roz-
wija koordynację oko-ręka, precyzyjne umiejętności motoryczne oraz 
sprzyja twórczemu myśleniu. 
Śr. największego elem.11,8 cm
W zestawie 340 elem. w plastikowym kuferku.

14941301 248 zł

62 elementy

Drewniany zestaw konstrukcyjny
Zestaw budowlany dla dziecka od 3 roku życia.
W zestawie znajdują się 53 kolorowe elementy konstrukcyjne. Różnorodność elemen-
tów umożliwia tworzenie, skręcanie niepowtarzalnych obiektów.
W zestawie: 16 podłużnych klocków z otworami, 16 śrubek o różnej długości gwintu 
w czterech kolorach, 4 kółka, 8 nakrętek, 8 kolorowych kostek, drewniany śrubokręt.
Całość wykonana została z drewna lakierowanego, pomalowana bezpiecznymi dla 
dziecka farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnó-
stwo radości z zabawy.
Wym skrzynki: 31 x 31 x 5,5 cm

14750490 126 zł
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Straż pożarna z koszem
Auto wyposażone w wysuwającą się drabinę.
Wym.: 60 x 19 x 43,5 cm

98008787 110 zł

Auto - betoniarka
Wym.: 26 x 12,5 x 16 cm

98041609 25 zł

Koparka
Wym.: 26,5 x 15 x 16,5 cm

98085399 26 zł

Samochód - wywrotka
Wym.: 26,5 x 15 x 16,5 cm

98085375 27 zł

Auto - wywrotka
Wym.: 26 x 12 x 15 cm

98038142 25 zł

Walec
Dł.: 48,5 cm

98036742 75 zł

Kombajn 
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 30 x 11 x 14,5 cm

13060462 60 zł

Auto Safari
Wym.: 38,5 x 22,5 x 20 cm

98075666 55 zł

Ciągnik gąsienicowy
Wym.: 44 x 22 x 23 cm

98007377 50 zł

Wózek widłowy + klocki
W zestawie: 30 klocków.
Wym.: 48,5 x 22 x 23 cm

98036766 85 zł

Pojazdy wykonane z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego i metalu.
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Betoniarka Mighty
Wym.: 31 x 16 x 16 cm

13001853 90 zł

Jeep Mighty
Wym.: 31 x 16 x 16 cm

13001862 75 zł

Koparka Mighty
Wym.: 31 x 16 x 16 cm

13001862 70 zł

Śmieciarka Mighty
Wym.: 31 x 16 x 16 cm

13001856 90 zł

Wywrotka z przyczepą
Wym.: 62 x 16 x 16 cm

13001820 106 zł

Seria autek Mighty

Samolot z figurkami
Wym.: 30 cm

13071270 75 zł

City Garaż 2 w 1 Policja - Straż pożarna
Bezpieczna zabawka o ciekawej konstrukcji.
W skład zestawu wchodzi dwustronny, obracany budynek policji – straży 
pożarnej z lądowiskiem dla helikopterów na dachu.
Do zestawu dołączonych jest 14 torów, 2 rampy, 3 znaki drogowe 
oraz 2 autka.
Po skończonej zabawie budynek zamienia się w pudełko z pokrywą 
do przechowywania.

13045540 90 zł

Seria pojazdów 
Viking Toys 
to zabawki wykonane 
z WYSOKIEJ JAKOŚCI 
MATERIAŁU - GIĘTKIEGO 
I MIĘKKIEGO.
KOŁA Z BIAŁEGO 
TWORZYWA SĄ CICHE I 
NIE RYSUJĄ PODŁOGI

Mighty to nowa 
generacja 

pojazdów Viking 
Toys, które 

posiadają tylko 
jedną wadę - 

nie psują się.
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Śmieciarka
Śmieciarka wyposażona jest w kontener  na śmie-
ci, ruchomy podnośnik umożliwiający opróżnia-
nie kontenera oraz otwieraną tylną klapę. 
Wym.: 42 x 27 x 18 cm

10232008 65 zł

Spychacz
Model o masywnej konstrukcji oraz wytrzymało-
ści. Idealny do zabaw w sali czy w piaskownicy.
Wym.: 36 x 16 x 15 cm

10235100 40 zł

Wywrotka - multi + żuczek
Wym.:38 x 25 x 20 cm

10232210 55 zł

Wywrotka - multi
Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię 
ładunkową. 
Wym.:38 x 24 x 13 cm

10232151 45 zł

Straż pożarna
Auto posiada wysuwaną drabinę na 77 cm oraz 
wąż, z którego zbiorniczka tryska woda.  
Wym.: 43 x 25 x 20 cm

10232170 55 zł

Betoniarka
Wym.: 38 x 27 x 18 cm

10232009 60 zł

Straż pożarna - big
Straż posiada wysuwaną drabinę na 75 cm.
Wym.:47 x 25 x 17 cm

10232001 60 zł

Dźwig
Autko posiada wysuwany dźwig na 54 cm oraz moż-
liwość obracania nim dookoła. Do dźwigu dołączony 
jest hak, który można podciągać i opuszczać. 
Wym.: 38 x 27 x 18 cm

10232010 60 zł

Autka budowlane

Traktor z przyczepą i wywrotką
Wym.: 39 x 15 x 13 cm

10235001 30 zł

Traktor z przyczepą i koniem
Wym.: 39 x 15 x 13 cm

10235016 30 zł

Wywrotka
Wym.: 38 x 25 x 20 cm

10232051 55 zł

Wywrotka kopalniana
Wym.: 31,5 x 17,7 x 15 cm

98071774 55 zł
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pojazdy gigant

Traktor z przyczepą - max
Dł.: 102 cm
nośność traktora: 100 kg, 
nośność przyczepy: 60 kg

10266100 190 zł

Kontener - śmieciarka
Śmieciarka w zestawie posiada 4 kontenery na 
śmieci z otwieranym spodem oraz ruchomy 
dźwig, który ma możliwość ściągania ich z ru-
chomej naczepy. Samochód zawiera także wiele 
innych ruchomych elementów. 
Wym.: 78 x 27,5 x 19,5 cm

10236530 99 zł

Wywrotka budowlana - max
Wywrotka w której, można otwierać tylnią klapę. 
Posiada też możliwość odpięcia naczepy. Jest 
bardzo solidnie wykonana dzięki czemu jest bar-
dzo odporna na różnego rodzaju uderzenia. 
Wym.: 75 x 27 x 18 cm

10236400 90 zł

Koparko - ładowarka
 Koparko - ładowarka z serii Gigant to sposób na wesołą zabawę dla najmłodszych 
dzieci. Pojazd wykonany z najwyższej jakości tworzywa jest wytrzymały i odporny na 
każdą pogodę.
Dł 86 cm, wys. (do kabiny) 36 cm

10266510 190 zł

Śmieciarka - Farmer
Masywna konstrukcja auta o dł.65 cmi maksymal-
nej nośności 50 kg, wyposażone w kontener na 
śmieci, ruchomy podnośnik umożliwiający opróż-
nianie kontenera oraz otwieraną tylną klapę.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa, trwałego, 
odpornego na promienie słoneczne.
Wym.:60 x 36 x 32 cm

10267015 175 zł

Traktor - Farmer
Traktor Farmer to zabawka z limitowanej serii 
Gigant. Jego podnoszona i opuszczana łycha ma 
udźwig do 100 kg.
Wym.: 60 x 36 x 32 cm

10266015 135 zł

Przyczepa - Farmer
Przyczepa Farmer z serii Gigant to zabawka dla 
najmłodszych dzieci. Może służyć jako przyczepa 
do Gigant Traktor - Spychacz oraz Gigant Truck - 
Wywrotka bądź wykorzystywany jako samodzielny 
wózek do ciągnięcia . Można załadować do niej do 
60 kg ładunku a otwierana klapa przyczepy daje 
wiele możliwości do zabawy. Przyczepa jest odpor-
na na warunki atmosferyczne co pozwala na zaba-
wę nie tylko w domu ale i w ogrodzie.
Wym.: 31 x 25 x 95 cm

10210915 75 zł
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Betoniarka V
W kompecie 1 figurka. 
Wym.:26 x 16 x 18,5 cm

13001253 85 zł

Wywrotka V
Wym.: 26 x 16 x 16 cm

13001210 55 zł

Śmieciarka V
W komplecie 1 figurka. 
Wym.: 36 x 17 x 22 cm

13001513 110 zł

Jeep Safari
W zestawie: 4 figurki zwierząt oraz kierowca.
Wym.: 28 x 15 x 15 cm

13051268 85 zł

Jeep Policyjny
W komplecie 3 figurki.
Wym.: 25 cm

13001269 85 zł

Ambulans V
Karetka ma odchylaną klapę. Wewnątrz mieszczą 
się2 figurki, nosze, które  są na kółkach. 
Wym.:28 x 15 x 15 cm

13001257 80 zł

Radiowóz V
W zestawie dwie figurki.
Wym.: 28 cm

13001267 75 zł

Sorting auto 
W zestawie 2 figurki.
Wys.:28 cm

13001258 80 zł

Mata z pojazdami 2 w 1
Rewelacyjna mata 2w1. To mata, która może służyć do zabawy samochodzikami. Stanowi również praktyczną torbę 
do przechowywania zabawek.
Wym.: 70 x 90 cm

13055202 85 zł

Samochód V
W komplecie 2 figurki.
Wym.: 25 x 15 x 15 cm

13001260 65 zł

Spychacz z figurką - Jumbo
Wym.: 28 cm

13001820 106 zł
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30
aut!!!

Wiaderko pojazdów 5L
W  zestawie 30 sztuk samochodzików (7-11 cm) 
wykonanych z  niełamliwego tworzywa sztucz-
nego. W zestawie: autka terenowe, spychacze, 
przyczepki, autka wyścigowe, autka osobowe, 
samolociki oraz łódeczki. 
Auta posadają gumowe koła.
Wym. wiaderka: 23 x 23 x 21 cm

13041111 170 zł

Zestaw przedszkolny Tory Maxi
W zestawie: 85 sztuk elementów toru, 29 
pojazdów, 6 znaków drogowych
Po złożeniu elementów zestawu, zbudu-
jesz drogę dla pojazdów.
W zestawie: 85 sztuk elementów toru, 9 
pojazdów, 6 znaków drogowych.
Zestaw zapakowany w trwałe wiaderko 
służące do przechowywania o wym.:33 x 
32 x 31 cm

13045510 315 zł

Zestaw pojazdów w wiaderku 20L
Zestaw zawiera 30 sztuk pojazdów, wykonanych 
z miękkiego, niełamliwego tworzywa z kauczuko-
wymi kółkami.
W  20 litrowym wiaderku z  rączką znajdują się:  
lokomotywa z  dwoma wagonikami, ciężarówki, 
wozy strażackie, helikoptery, jeep, łódeczki, auta  
sportowe, spychacz, przyczepki. 
Wym. autka:  10 - 14 cm, wiaderko: 31 x 33 x 32 cm

13041580 405 zł

Mix pojazdów w kartonie
Zestaw zawiera 18 sztuk pojazdów, wykonanych 
z miękkiego niełamliwego tworzywa, które posia-
dają kółka z tworzywa nie rysującego powierzchni.
Wym. wywrotki: 16 x 8,5 x 8,5 cm

13041060 275 zł

18aut!!!

30
aut!!!

Seria pojazdów 
Viking Toys 
to zabawki wykonane 
z WYSOKIEJ JAKOŚCI 
MATERIAŁU - GIĘTKIEGO 
I MIĘKKIEGO.
KOŁA Z BIAŁEGO 
TWORZYWA SĄ CICHE I 
NIE RYSUJĄ PODŁOGI

Mata - małe miasto
Łatwa w rozkładaniu oraz przechowywaniu mata do zabawy z motywem ulicy. 
Bardzo dobrze odzwierciedla układ ulic w mieście. Świetnie nadaje się do nauki 
przepisów ruchu drogowego.
Dł.: 150 cm

23597094 75 zł

Mata drogowa - XXL
Wykonana z wysokiej jakości skadenu mata przedstawiająca ulice, która pozwoli 
na doskonałą zabawę wszystkim wielbicielom samochodów. Mata posiada wiele 
bardzo dokładnych detali, przez co bardzo dobrze prezentuje się podczas zabawy.
Wym.: 140 x 200 cm

19500185 220 zł
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Zestaw Wodospad górski
W zestawie ze stołem.
Wym.: 124 x 87 x 41 cm

28617850 120 elem. 1100 zł

Lokomotywa z wagonami
Lokomotywa i 3 wagony. 
Zestaw pasuje do wszystkich zestawów szyn.
Wym.: 33 x 5 x 3,5 cm

97700182 75 zł

Pociąg laweta
Zestaw składa się z lokomotywy, dwóch wagoni-
ków i rampy do ładowania pojazdów.
Wym.: 25 x 5 x 4 cm

97700199 80 zł

Kolejka transport pasażerski
Dwupoziomowy tor i sceneria umożliwia zabawę w transport pasażerów różnymi środkami komunikacji. W jego skład 
wchodzi duże lotnisko, dworzec oraz stacja benzynowa.
Wym.: 115 x 17,5 x 72 cm

97700018 122 elem. 520 zł

Kolejka z drogami
Zestaw składa się z 80 elementów drogowych, a tak-
że m.in. pojazdów, znaków drogowych i budynków. 
Wym.: 116 x 75 cm

97700021 350 zł

Konstrukcja górska
45  drewnianych elementów.
Wym.: 100 x 50 cm

28617805 360 zł

45 elem.
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Zestaw dróg drewnianych ósemka
Zestaw składa się z 37 elementów drogowych, a tak-
że m.in. pojazdów, znaków drogowych i budynków. 
Wym.: 85 x 7,5 x 44 cm

97700031 175 zł

Kolejka górska - zestaw
Zestaw zawiera, aż 130 różnorodnych elementów. Dzieci muszą przeciagnąć pociągi pod mostami tak, aby nie uszko-
dzić torów na wyższym poziomie.
Wym.: 102 x 22 x 86 cm

97700016 425 zł

Zestaw samochodzików
Zestaw 9 drewnianych pojazdów do zabawy 
z zestawami kolejki drewnianej. 
Wym. auta: 7 x 4 x 2,5 cm

97700060 80 zł

Zestaw akcesoriów dodatkowych
Do zabawy kolejkami drewnianymi niezbęd-
na jest dodatkowa sceneria oraz akcesoria 
ustawiane obok trasy kolejowej. Zestaw 
zawiera różne postacie, pojazdy, budynki, 
drzewa i zwierzątka.
W zestawie 34 elem.

97700054 155 zł

80 elem.

Zestaw miasteczko
80 elementów wykonanych z drewna.
Wym. po rozłożeniu 100 x 120 cm, wys. elem. do 12 cm.

10082201 297 zł

Wszystkie zestawy kolejek
są ze sobą kompatybilne

Zestaw kolejka górska
Zestaw odcinków imitujących tory kolejowe, o 
łącznej długości 4,1 m.
W zestawie znajdują się ciuchcia i 2 wagoniki, 
most, 2 zjazdy oraz atrakcyjne naklejki.
Dodatkowym urozmaiceniem jest wycinanka 
umieszczona na kolorowym kartonie - można z 
niej uzyskać stację kolejową oraz tunel.

10251711 95 zł

Kolejka miejska
Kolejka oraz droga o łącz-
nej długości 6,3m.
 W zestawie ciuchcia z 
wagonikiem oraz 2 autka 
oraz 48 dodatków – nakle-
jek i wycinanek.
 Zestaw wykonany z trwa-
łych, certyfikowanych ma-
teriałów.
Wym. rozłożonego zesta-
wu: 148 x 100 cm

10251510 160 zł

zestawy dróg i szyn
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Zamek - 4 bramy
Wym. elem: 3 - 12 cm

11458984 199 zł

Domino
Klocki pokryte są lakierami posiadający-
mi certyfikat na produkty przeznaczone 
dla dzieci. Zapewnia to w pełni bez-
pieczną zabawę. 
Wym.: 50 x 25 x 12,5 cm

16400400 400 + 30 elem. 119 zł
16400800 800 + 30 elem. 189 zł

Klocki drewniane Miasteczko
Opakowanie: wiaderko 10 L
Wym. elem.: 2,5 - 7 cm

16426000 129 zł

Klocki drewniane Farma
Opakowanie: wiaderko 22 L
Wym. elem.:  2,5 - 7 cm

16426500 229 zł

500 elem.

Linia KLOCKI DREWNIANE MAŁE, to 
zestawy stworzone 

z myślą o dzieciach od 2 roku życia.

KLOCKI XL

Klocki drewniane konstrukcje XL
Klocki XL o wym.: 4 - 10 cm
W zestawie: 140 elem.
Opakowanie: widerko 10 L

16414000 129 zł

Drewniane klocki XL - 200 szt.
Wym. najmniejszego klocka: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm
Wym. największego klocka: 3,5 x 7 x 3,5 cm

16421000 159 zł

klocki drewniane

Kosze oraz pojemniki na klocki 
dostępne na stronie 62 - 63
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Drewniany kulodrom - 49 elem.
Kulodrom składająca się z wysokiej jakości drewnianych, naturalnych bloczków, 
oferując małym architektom wiele możliwości kreatywnej i odkrywczej oraz pomy-
słowej zabawy. 
W zestawie znajdują się 10 kart przedstawiających kombinacje ustawień kulodro-
mu, o różnym poziomie trudności. 
Zestaw zawiera 49 elem.  min. schodki i misie – tunele.
Opakowanie: wiaderko z uchwytem.

14751619 123 zł

Tor kulkowy - Cuboga Premium
zestaw umożliwiający  budowę toru kulkowego z dostępnych  50 elementów. Róż-
norodność elementów sprawia, że konstrukcja przesuwa kulę do przodu, w dół, w 
górę i za razem  zwiększa jej szybkość. Budowa toru jest bardzo prosta. Elementy 
można ze sobą dowolnie łączyć tworząc konstrukcję wedle własnej wyobraźni. 
W zestawie: 3 kule o śr.4,5 cm, 50 elementów.

13006505 135 zł

Klocki budowlane spakowane w duże kuferki na kółkach, które dodatkowo stanowią ozdobny element Sali zabaw, zapewniając 
przechowywanie. W zestawach znajduje się mnóstwo elementów takich jak: dachy, okna, drzwi, drzewa, ludzie oraz pojazdy. 

Kuferek z klockami K1
Klocki o szerokości 1,6 cm.
Wym. kuferka: 39 x 29 x 30 cm

98400220 620 elem. 92 zł

Kuferek duży z klockami K2
Klocki o szerokości 3 cm. 
Wym. kuferka: 39 x 29 x 40 cm

98400248 280 elem. 129 zł

Kuferek duży z klockami K3
Klocki o szerokości 5,7 cm. 
Wym. kuferka: 39 x 29 x 40 cm

98400249 105 elem. 125 zł

Przeznaczone dla dzieci 
od 3 roku życia.

Klocki drewniane naturalne
Klocki wykonane z dużą precyzją co zapewni bez-
peiczeństwo podczas zabawy.
Wym. elem.: 3 - 7 cm

27810050 50 szt. 39 zł
27810100 100 szt. 78 zł

Klocki drewniane kolorowe
Opakowanie: wiaderko.
Wym. walca: 5 cm

11458669 100 szt. 95 zł

Drewniane klocki w wiaderku - 
Miasto - 75 elem.
W zestawie znajduje się 75 klocków z kolorowymi 
obrazkami z motywem miasta. Różnorodność 
elementów umożliwia budowanie niepowtarzal-
nych budowli, miast i obiektów.
Klocki znajdują się są w poręcznym wiaderku z 
rączką co ułatwi przenoszenie ich w dowolne miej-
sce. Do zestawu dołączona jest również książeczka, 
która  zainspiruje dziecko do kreatywnej zabawy.

14750287 86 zł
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Miękkie Q-blicks
Bloki wykonane z wysokiej jakości miękkiego tworzywa. 
Lekkie klocki, bezpieczne i trwałe sprawiają, że mogą 
się nimi bawić dzieci już od najmłodszych lat. Proste 
geometryczne kształty można łączyć, układając przy 
tym różne budowle.
Wym. elem.: 10 - 20 cm

19100004 32 elem. 1071 zł

Klocki gigant Polydron
Zestaw Gigant klocków (21 x 21 cm kwadrat), z wysokiej jakości tworzywa 
do tworzenia brył i konstrukcji.
Możliwość umieszczaniu w okienku kwadrata - kolorowego szkiełka (w 
oddzielnej sprzedaży 28570791) oraz paneli zmywalnych (w oddzielnej 
sprzedaży 28577081), dodatkowo uatrakcyjnia zabawę.
W zestawie: 40 elem.:20 kwadratów i 20 trójkątów.

28570700 400 zł

Szkiełka - 8 elem.
8 okienek w 4 kolorach: 
czerwone, niebieskie, żół-
te, zielone.
Wym.elem. 19 x 13 x 14 cm

28570791 130 zł

Panele - 8 elem.
Możliwość pisania lub ryso-
wania po powierzchni paneli. 
Wym. elem.: 19 x 13 x 14 cm

28577081 117 zł

Klocki budowlane XXL 36 elem.
Dzieci z prostych elementów mogą zbudować niemal wszystko co im tylko przyjdzie do głowy.
Gigantyczne klocki, którymi bezpiecznie mogą bawić się najmłodsi.
36 elementów o różnych kształtach (prostokąt, trójkąt, kwadrat).Tradycyjne kształty prostokątów dają moż-
liwość konstruowania najbardziej skomplikowanych budowli.
Wykonane z najwyższej jakości plastiku, co gwarantuje trwałość podczas użytkowania.

98040299 pastel 306 zł
98037527 basic 306 zł
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Klocki Gigant „Na okrągło”
Mega zestaw klocków w 3 kształtach. Dzięki stabilnym łączeniom po bokach – można zbudować z nich wspaniałe 
budowle( cylindry zwieńczone kopułami, kule, półkule i wiele innych). Klocki są w różnych kolorach – przez co zabawa 
nigdy się nie znudzi , a przy tym dziecko poznaje również figury geometryczne.
Wykonane z bardzo wysokiej jakości tworzywa.

28507500 639 zł

Giętkie klocki - Gigant
Zestaw klocków  składający się z 40 elementów. 
Wykonane są z  tworzywa sztucznego. Ich unikal-
ny kształt i możliwość  wyginania, ułatwi dziecku 
dopasowanie odpowiedniego kształtu i wykona-
nie rozmaitych budowli.
Wym. daszek: 21,5 x 10,5 cm
Wym.: 21 x 6 cm

23532470 194 zł

40 elem.

Duża kulkowa zjeżdżalnia
Zestaw składa się z 102 giętkich i niełamliwych czę-
ści. Zabawka polecana dla dzieci od 4 roku życia. 
Kulki w zestawie.

13006580 108 zł

Labirynt rur - Tubation
Za pomocą 4 typów rur (proste, obracające się, wy-
gięte i skrzyżowane) dzieci mogą konstruować figury, 
labirynty, huśtawki, rusztowania i inne konstrukcje.
Wykonane z mocnego tworzywa.
40 elem.

13004175 76 zł

Klocki konstrukcyjne - Smart
Zestaw geometrycznych klocków konstrukcyjnych 
stworzonych dla dzieci w wieku przedszkolnym - łą-
czonych ze sobą za pomocą czarnego łącznika.
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 roku życia.
Całość zapakowana w plastikowym kuferku.
W zestawie: 300 elem.

14941311 139 zł

Klocki - Łodygi
Fascynująca zabawa dla grupy dzieci, która rozwija koordynację ręka  - oko.
W zestawie 20 lub 60 kolorowych elementów o dł.7,5 cm (po rozciągnięciu 20 cm).

20608594 60 elem. 179 zł
20608593 20 elem. 63 zł
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56 elementów28 elementów

Cegły wykonane z gęstej pianki

Ażurowe klocki wafle-gigant
Zestaw  żywych barwach 28 i 56 elementowych klocków 
z otworami o różnych kształtach, służących do kreowania 
aktywności dzieci poprzez tworzenie budowli o różnych 
kształtach. 5 różnych typów bloków w dużych rozmiarach, 
dają dzieciom możliwość tworzenia wielu konstrukcji. Po-
szczególne części mogą być łączone ze sobą jako konstrukcje 
płaskie lub przestrzenne. Różne kształty „okien” zapewniają 
różne efekty wizualne. Żywe kolory,  faktura powierzchni oraz 
możliwości konstrukcyjne wręcz zachęcają dzieci do takiej 
zabawy. Zestaw klocków wspiera rozwój umiejętności wizu-
alnych i przestrzennych, wzmacniają zdolności motoryczne, 
stymulują zainteresowania do odkrywania różnych kształtów 
geometrycznych oraz zwiększenie kreatywności.
 Wym. elem. trójkąt 18,2 x 18,2 cm, 
kwadrat 21 x 21 cm, gr. elem. 1,5 cm

19130228 28 elem. 476 zł
19130256 56 elem. 860 zł

Klocki zębate - przekładnie
Zestawy klocków dają możliwość rozwijania percepcji dotykowych, po-
budzają wyobraźnię i są polem do popisów ruchowych dla każdego 
malucha. Wielkość klocków robi wrażenie, a wielokształtność pozwala 
na tworzenie przedziwnych budowli. Ich wykonanie to  najwyższej ja-
kości tworzywo, gwarantujące bezpieczną zabawę na długie lata.
W zestawie:  6 elem. płytowych 40 x 40 x 5 cm, 2 korby, 2 duże koła 
zębate śr. 52 cm, 2 małe koła zębate śr. 30 cm

19101004 28 elem. 1606 zł

Cegły piankowe - zestaw
W zestawie: 5 podstaw o wym.: 40 x 40 x 6 cm, 
15 cegieł o wym.: 20 x 40 x 6 cm. Elementy w 4 
podstawowych kolorach.

19583139 598 zł

Stojak do siedzisk i cegieł
Wym.: 122 x 41 x 41 cm

19510600 99 zł
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Klocki cegły - Junior
Wym elem.: małe: (5,5 x 5,5 x 3,5 cm), duże: 36 (11 x 5,5 x 3,5 cm).

14291700 60 elem. -  małe: 24, duże: 36 79 zł
14291717 140 elem. - małe: 47, duże: 93 199 zł

Gigant klocki - Wafle
Komplet klocków z bardzo wytrzymałe-
go i twardego tworzywa sztucznego. Su-
per trwałe, gigantyczne klocki, z których 
można tworzyć niesamowite budowle. 
W zestawie platforma na czterech stabil-
nych kółkach, która może służyć dziecku 
do budowania wózków i pojazdów.
Odporne na trudne warunki atmosferycz-
ne klocki umożliwiają zabawę zarówno w 
domu jak i na placu zabaw czy podwórku.
W zestawie: 20 elem.
Wym. elem: 36 x 36 x 5 cm

19400000 324 zł

Klocki budowlane - cegły MAX
Doskonały zarówno do budowy wielkich 
budowli jak i zabaw ruchowych. 
Wym. cegły: 31 x 15 x 9,5 cm

14201304 33 elem. 359 zł

Kartonowe bloki - Klocki XXL
Niezwykle wytrzymałe laminowane klocki, któ-
re wytrzymują obciążenie do 45kg. Klocki wy-
magają złożenia przez osobę dorosłą. 
Wym. największego sześcianu: 30 x 15 x 7,5 cm

18409036 36 elem. 208 zł
18409052 52 elem. 274 zł
18409084 84 elem. 358 zł

Kartonowe kształty - Klocki XXL
Niezwykle wytrzymałe laminowane klocki, któ-
re wytrzymują obciążenie do 45kg. Klocki wy-
magają złożenia przez osobę dorosłą. 
Wymiar największego sześcianu: 30 x 15 x 7,5 cm

18409045 45 elem. 315 zł
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Clics w pojemniku na kółkach 400
W zestawie: 305 klocków + 72 akcesoria + naklej-
ki + instrukcja budowy.

14400411 249 zł

Clics w pojemniku na kółkach 600
W zestawie: 463 klocki + 97 akcesoria + naklejki + 
instrukcje budowy.

14400606 349 zł

Clics w pojemniku na kółkach 800
W zestawie: 676 klocki + 124 akcesoria + 15 pla-
nów budowy + instrukcje budowy.

14400800 459 zł

15 w 1

20 w 1

25 w 1

Snap-X
100 kolorowych, wykonanych z mocnego tworzywa elementów zapewnia wszechstronną zabawę.
Z elementów można zbudować niesamowite konstrukcje  i wspaniałe budowle. Wszystkie kompo-
nenty SNAP-X można połączyć za pomocą prostego systemu kliknięć.
Całość zapakowana w plastikowym kuferku.

14958837 100 elem. 139 zł
14958502 500 elem. 589 zł

Wyjątkowo trwałe klocki wykonane z plastiku z domieszką elastycznej gumy, dzięki 
której klocki łatwiej się łączą. System Clics polega na tworzeniu dowolnych budowli  
przy wykorzystaniu zawiasów, które  umożliwiają budowanie konstrukcji płaskich jak i 
przestrzennych.

W zależności od ilości elementów konstrukcje mogą przybierać różne rozmiary 
poprzez małe budowle do ogromnych, a dzięki zastosowaniu innowacyjnych zawiasów 
również uzyskanie ruchomych fragmentów. Klocki te doskonale wpływają na rozwój 
wyobraźni, pojęcie przestrzenności oraz sprawności manualnej zapewniające 
jednocześnie niesamowitą zabawę.

Klocki Clics Junior - 300
W zestawie: 260 klocki + 40 akcesoria + naklejki + 
instrukcje budowy.

14400300 230 zł

Klocki Clics w wiaderku 8 w 1
W zestawie: 148 klocki + 27 akcesoria + instrukcje 
budowy.

14400175 108 zł

Clics z brokatem w pojemniku na 
kółkach 800
W zestawie: 676 klocki + 124 akcesoria + 15 pla-
nów budowy + instrukcje budowy.

14400801 590 zł
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Miękkie klocki 118 elem. 1-4 lata
Zestaw zawiera pudełko świetnie nadające się 
jako podstawa pod budowle. Stwórz swoją far-
mę ze wspaniałymi zwierzętami, korzystając z 
dołączonego arkuszu wzoru, naklejek, broszury 
instruktażowej FARMY i zwierząt. 
Wym.:  38 x 28 x 19 cm

97981118 346 zł

Miekkie klocki 831 elem. 3-10 lat
831 podstawowe i geometryczne elementy, w tym zwierzęta i ludzie z akcesoriami, są atrakcyjne dla chłopców i dziewczy-
nek. Dwa duże pudełka mogą służyć jako podstawa pod budowle. Ponadto w zestawie karta samoprzylepna i instrukcje 
do stworzenia konstrukcji i zwierząt.
Wym.: 38 x 28 x 27 cm 

97983831 1413 zł

Miękkie klocki 550 elem. 3-8 lat
Fantastyczny zestaw, z którego można stworzyć 
duże i małe pojazdy lub ruchome konstrukcje 
z wykorzystaniem najróżniejszych kół i cegieł 
budowlanych. W zestawie naklejki i broszury in-
struktażowe do stworzenia pojazdów i budowli.
Wym.: 38 x 27 x 22 cm

97913550 630 zł

Miękkie klocki 190 elem. 4-8 lat
Idealny dla dużego projektu grupowego lub wielu indywidualnych pomysłów. Trzy broszury instruktażowe podsuwa-
ją ciekawe pomysły do zrealizowania przy użyciu klocków o geometrycznych kształtach. W zestawie znajduje się karta 
samoprzylepna i instruktażowe broszury do tworzenia konstrukcji.
Wym.: 22 x 16 x 26 cm

97913190 364 zł

Ciche klocki  - 95 elem.
Wytęż swoją wyobraźnię i zostań kreatywnym konstruktorem! 
Łącz kolorowe klocki w przeróżne wzory, figury, postacie. Fan-
tastycznie kolorowe, nietoksyczne i całkowicie bezpieczne dla 
dzieci klocki do budowy zarówno w 2D jaki i 3D. Doskonale 
rozwijają wyobraźnie przestrzenna, kreatywność oraz prace w 
grupie. Wykonane z wysokiej jakości gęstej pianki.
W zestawie 95 szt.
Wym.: 16 x 8 x 5 cm

19102103 765 zł
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Podstawa - wafle
Wym.:36,5 x 36,5 cm, gr. 1,5 cm

14291069 2 szt. 34 zł
14291076 4 szt. 65 zł
14291090 8 szt. 127 zł

Gospodarstwo domowe
W zestawie 120 elementów o wym.: 10,5 x 10,5 cm.
Opakowanie: pudełko kartonowe z uchwytem.

14290918 120 elem. 119 zł

Mix klocków 200
W zestawie 200 elementów o wym.: 10,5 x 10,5 cm
Opakowanie torba foliowa lub karton.

14290017 worek 171 zł
14290123 karton 198 zł

Klocki Świat robotów 252 elem.
W zestawie 252 elementy o wym.: 10,5 x 10,5 cm
Opakowanie: pudełko kartonowe z uchwytami.

14290932 230 zł

Klocki Konstrukcyjne matematyczne
Zestaw klocków w kształcie cyfr i znaków matematycznych.
W zestawie: 68 elem.

14291403 117 zł

Wesołe miasteczko 246 elem.
246 elementy o wym.: 10,5 x 10,5 cm.
Opakowanie: ozdobny karton z uchwu-
tami (76 x 51 x 14 cm).

14291199 248 zł

Klocki dworzec kolejowy 433 elem. 
W zestawie 433 elementy o wym.: 10,5 x 10,5 cm
Opakowanie:  pudełko kartonowe z uchwytami.

14290949 396 zł

Klocki konstrukcyjne 170
W zestawie 170 elementów o wym.: 10,5 x 10,5 cm
Opakowanie torba foliowa lub karton.

14290277 worek 149 zł
14290284 karton 159 zł
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Konstruktor wafel - Młyn
Zestaw zawiera 50 elem. wielokształtnych kloc-
ków konstrukcyjnych wraz z figurkami zwierząt. 
Zapakowane w worek o wym.: 22 x 29 x 22 cm

14200963 45 zł

Zestaw Zwierzyniec 50 elem.
Zestaw zawiera: 50 elementów o wym.: 10,5 x 10,5 cm
Opakowanie: worek foliowy.

14291083 76 zł

Wafle mini - konstruktor
Elastyczne klocki. W zestawie koła umożliwiające 
budowanie ruchomych konstrukcji.
Wym.elem.: 3,5 x 3,5 cm

14202271 300 elem. 179 zł
14202288 500 elem. 279 zł

Podstawa do klocków Wafle mini
W zestawie 4 podstawy wykonane z miękkiego, 
przypominającego gumę materiału.
Wym.: 10 x 10 x 0,5 cm

14202608 36 zł

Klocki EDU Mini Wafle z kartami
Zestaw 500 klocków z 28 kartami zadań. Karty zabaw, to całościowy 
system, w którym poziom trudności miarowo wzrasta.
Ułożenie kart w kolejności od 1 do 28 stopniowo przygotowuje 
dziecko do wykonywania coraz bardziej skomplikowanych zadań.
Wym.elem.: 3,5 x 3,5 cm

14202431 324 zł

10 zupełnie nowych elementów, które sprawią że klocki Wafle Mini nabiorą świeżego, technicznego cha-
rakteru. Koła umożliwiają budowanie ruchomych konstrukcji. 

Zupełnie nowe, nowatorskie, miękkie, elastyczne, materiał w dotyku przypominający gumę. Pomniejszo-
ny rozmiar daje znacznie większą mobilność oraz całkiem nowe możliwości.
Dzięki nowej technologii produkcji, klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie.
Dzieci mogą tworzyć nowe budowle o znacznie mniejszym formacie.

Klocki z domieszką gumy - dające się wyginać, ciche i bezpieczne podczas zabawy.

Mix kolcków 100 - worek
100 elementów o wym.: 10,5 x 10,5 cm
Opakowanie: worek foliowy.

14290208 86 zł

Klocki - Wafle mini
Wym. elem.: 3,5 x 3,5 cm

14214000 140 elem. 99 zł
14230000 300 elem. 179 zł
14250000 500 elem. 289 zł
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Słomki konstrukcyjne - 200 elem.
120 rurek 20 cm, 80 krzyżyków.

22900200 59 zł

Słomki konstrukcyjne - 500 elem.
300 rurek 20 cm, 200 krzyżyków + kuferek.

22900500 139 zł

Słomki konstrukcyjne - 1000 elem.
540 rureczek 20 cm +60 rureczek 10 cm +  400 krzyżyków.

22910000 269 zł

Gigantyczny zestaw konstrukcyjny
Produkt wykonany z tworzywa wysokiej jakości i jest przeznaczony dla dzieci roz-
wijających zmysl przestrzeni, konstrukcji i architektury. Dzięki dużym elementom 
istnieje możliwość budowania imponującej wielkości budowli. 
W zestawie: 25 kulek (śr. 6,5 cm) z otworami oraz 44 pręty (40 cm).

14987757 297 zł

Zestaw patyczki i kulki
Do tworzenia modeli geometrycznych potrzebne będą: patyczki i kulki.
W zestawie: 250 szt. patyczków (każdy kolor to inna długość),  80 kulek w 6 różnych 
kolorach. Nie odpowiednie dla dzieci pożniej 3 roku życia.

14987071 117 zł

Klocki konstrukcyjne - Słomki i patyczki
Klocki konstrukcyjne dbają o rozwój sprawności intelek-
tualnej i manualnej dzieci. Kształtuje rozwój wyobraźni 
twórczej, myślenia abstrakcyjnego, fantazji. Pomaga roz-
wijać wyobraźnię przestrzenną a poprzez tworzenie figur, 
dziecku łatwiej będzie zrozumieć geometrię i nauczyć się 
figur geometrycznych.
Zestaw zawiera :1000 klocków - elementów w zamykanym 
pudełku.

19590430 171 zł
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Klocki paciorkowe
Zestaw 150 elem.(28 żółtych, 28 niebieskich, 30  liliowych, 22 czerwone, 15 ciemny niebieski, 
11 zielonych, 16 pomarańczowych) fikuśnych klocków do budowania przeróżnych modeli. 
Rozwijają koordynację oko ręka, umiejętności motoryczne oraz twórcze myślenie dziecka.
Do zestawu dołączono książeczkę z przykładowymi modelami do budowania.

28590000 135 zł

Klocki Sześciany
Zestaw 96 elem. w praktycznej walizce wraz z 10 dwustronnymi kartami z przykła-
dowymi modelami.
Każdy element o wym.7 cm, do zabawy już od 2 roku życia.
Wym. elem.: 7 x 7 cm

28570002 184 zł

Klocki łączki 
Cechujące się bardzo dużą różnorodnością kształtów.
W zestawie znajdują się główki zwierzątek.
Opak. kartonowe.

10241830 36 elem. 49 zł

Podstawki do klocków Jeżyki
W zestawie 4 szt. 
Wym. podstawki: 20 x 15,5 cm

21040257 112 zł

Klocki jeżyki - 64 elem.
Opakowanie kartonowe.

10241820 64 elem. 49 zł

Klocki jeżyki - 500 elem.
Plastikowy kufer.

10280163 500 elem. 299 zł

Klocki konstrukcyjne  - Incastro
Incastro to innowacyjne klocki składające się z kolorowych elementów o 
jednolitym, intrygującym kształcie. Można je łączyć w wielu płaszczyznach, 
dzięki czemu zbudujemy z nich obiekty zarówno 2D jak i 3D, jedynym ogra-
niczeniem jest tutaj wyobraźnia budującego. 
Wym. elem.: 3,5 x 3,5 x 0,5 cm

17300014 60 elem. 117 zł
17300015 100 elem. 144 zł
17300065 200 elem. 225 zł
17300067 500 elem. 436 zł
17300068 1000 elem. 724 zł

Klocki  Technix - 420 elem.
Podstawowym elementem prezentowanych klocków jest koło zębate, dzięki które-
mu stworzone budowle ruszają się - ożywają.
Atutem ich jest prostota i łatwość tworzenia dużych, ruchomych budowli.
Łączenie elementów i tworzenie konstrukcji pobudza dziecko do logicznego my-
ślenia, wyzwala w nim chęć eksperymentowania i pokonywania trudności. Dopiero 
przy prawidłowym połączeniu kół cała budowla może być wprawiona w ruch. 
Czym większa ilość klocków w zestawie, a szczególnie podstaw, tym większa atrak-
cja tworzenia ruchomych konstrukcji. 
Wyzwaniem dla każdego dziecka jest połączenie elementów tak, aby wszystko się ruszało.
420 elem.
Całość zapakowana w kufer ułatwiający przechowywanie.
Wym. opakowania: 72,2 x 39,3 x 17,1 cm

16101433 396 zł
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Klocki ażurowe w słoiku
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Ilość 170 szt. Śr. 2,5 cm

19120013 22 zł

Klocki Winogronka
Klocki stworzone z myślą o najmłodszych ze 
względu na duży (6 cm) wym. elem.
W zestawie 58 kolorowych elem. w plastikowym 
kuferku.

14941319 76 zł

Łącz zwierzątka
Wys. figurki: 6,5 cm. 
82 elem. w plastikowym pudełku.

14941316 90 zł

Mega klocki ażurowe
Zestaw 56 barwnych klocków w kształcie śnieżynki, z których 
można budować: motyla, kwiat, zwierzątka, itp. konstrukcje.
Elementy wykonane z mocnego tworzywa sztucznego w 
dwóch rozmiarach: małe: śr.10 x 1,5 cm, duże: śr.22,5 x 2,2 cm
Łatwy sposób łączenia pozwala na użytkowanie klocków 
już dzieciom od 3 roku życia.

19100055 783 zł

Zestaw budowlany 96 elem.
Zestaw 46 kolorowych przekładni, 26 kwadratowych słupków, 21 sześciokątnych osi, 6 blokujących podstaw, uchwyt 
i broszura, za pomocą której dziecko może tworzyć przeróżne konstrukcje.    
Śr. zębatki: 6 cm

20609162 171 zł

Rozciągliwe rury - klocki
Jeśli przedłużysz rury, usłyszysz grzechotanie. 
Możesz budować różne kształty, takie jak węże, 
koła i trójwymiarowe kształty.
Plastikowy kuferek do przechowywania.
Wym.elem.ścisniętego:2,5 x 5,8 cm, dł. elem .roz-
ciągniętego do 13 cm 

19120459 80 elem. 238 zł

Klocki w poręcznym, 
plastikowym kuferku
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Klocki przyssawki - 42 elem.
Zestaw dużych, geometrycznych klocków, które łączą się ze sobą za pomocą przyssawek.
Całość zapakowana w plastikowy kuferek.
Wym. kostki: 5,4 x 5,4 cm

14941312 199 zł

Małe konstrukcje - klocki
Ciekawe co można zbudować z tych 
elementów? Otóż wiele ciekawych po-
jazdów, form, czy budynków.
Zabawa klockami rozwija umiejętności 
motoryczne, wyobraźnię przestrzenną 
i kształtuje kreatywność.
Zestaw zapakowany w praktycznym 
kuferku.
Śr. koła: 3,8 cm, wym.elem.4 x 2 x 1 cm

14941305 90 zł

Geometryczne klocki drewniane
Z połączenia ze sobą spośród pieciu różnych geometrycznych kształtów można 
stworzyć wiele ciekawych budowli.
Zabawa dodatkowo kształtuje koncentrację i zręczności.
120 elem. o śr. 5 cm, gr.0,3 cm 

15110337 65 zł

Miękkie klocki
Klocki wykonane z wysokiej wytrzymałości pianki pokrytej struktura w kolorze drewna pozwalającej na bezpieczną zabawę. Zestaw 
zawiera 56 klocków o różnych kształtach.
Wym. mała kostka: 8 x 8 x 8 cm; duża kostka: 16 x 16 x 8 cm

19102801 56 elem. 1484 zł
19102802 152 elem. 1285 zł
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Tegu - magnetyczne klocki 
drewniane - 90 elem.
Praktyczne pudełko zawiera: 8 kostek, 14 wyso-
kich kolumn, 8 niskich kolumn, 16 mega desek, 
14 długich desek,12 krótkich desek, 4 małe trape-
zy, 4 pokłady, 2 równoległoboki, 8 kół.

23011006 1022 zł

Tegu - magnetyczne klocki 
drewniane - 130 elem.
Praktyczne pudełko zawiera 130 drewnianych 
elementów w kolorze naturalnym oraz odcie-
niach niebieskiego: 12 kostek, 16 wysokich 
kolumn , 8 niskich kolumn, 20 mega desek, 12 
długich desek, 14 krótkich desek, 4 małe trapezy, 
8 pokładów, 6 równoległoboków, 8 kół, 4 rowery 
wyścigowe Ø 6 cm, 2 śmigła, 4 głowice robotów, 4 
niskie słupy robota, 4 panele słoneczne, 2 stacje 
ładowania, 2 duże części robota. 

23011005 1449 zł

Magnetyczne klocki - drewniane - 
68 elem.
Magnetyczne klocki do budowania różnych 
kształtów np.: samochodów, zwierząt i postaci. 
Elementy są bardzo łatwe w użytkowaniu.
W zestawie: 68 klocków.
Wym.: elem. ok. 3 cm

22433032 522 zł

Klocki Magnetico
Te klocki przyniosą dzieciom wiele radości. Dzięki nim dzieci mogą rozwinąć swoją wyobraźnie, poprzez budowanie 
różnych kształtów i poznawanie kolorów. Klocki są bardzo proste w użytkowaniu, dlatego mogą się nimi bawić dzieci 
już od najmłodszych lat.
W zestawie: 59 elementów, 4 pojazdy.
Wym.: 8 x 2,5 x 1,7 cm

22433124 59 elem. 486 zł

Ręcznie wykonane magnetyczne klocki w różnych geometrycznych kształtach. 
Zamknięte niewidoczne magnesy wewnątrz klocków pozwalają na budowanie, 
testowanie i projektowanie różnych budowli. Klocki są wykonane z drewna liściastego 
pomalowane przyjaznymi kolorami zabezpieczonymi lakierem na bazie wody.

Zbuduj nowy Świat
dzięki tym magnetycznym 

klockom. 

Klocki Jolly
Prezentowane klocki rozwijają: wyobraźnię 3D, logiczne 
myślenie, edukację, motorykę dużą i kreatywność.
Zabawa klockami daje mnóstwo pożytku …ćwiczy koordy-
nację wzrokowo – ruchową, uczy rozpoznawania kształ-
tów, pozwala na budowanie relacji z rówieśnikami, uczy 
koncentracji i precyzji, orientacji przestrzennej, wspomaga 
sprawność i ćwiczenie gibkości.
Klocki prezentują przyjemne przyciąganie (magnes we-
wnątrz klocka), zapewniając łatwe połączenie i stabilność 
konstrukcji.
Elementy są duże i wygodne do uchwycenia oraz miękkie 
i przyjemne, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne pod-
czas zabawy i nie emitują hałasu.
W zestawie 100 klocków (sześcian 70 szt, trójkąt 30szt.).
Wykonane z 100 % poliester, pianka w wewnątrz klocków 
magnesy neodymowe.
Waga zestawu: 15,5 kg

19542400 limonka / błękit 4369 zł
19541121 limonka / róż 4369 zł
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Maxi klocki magnetyczne Baby
Duże rozmiary kolorowych klocków ułatwia-
ją dzieciom pewny chwyt, a silne magnesy 
zapewniają konstrukcji stabilność. 
Wym. klocków:  5 – 13 cm

23594105 36 elem. 288 zł

Supermag Maxi
Pałeczki dł. 9,5 cm i 6,5 cm

16200123 66 elem. 230 zł
16200108 92 elem. 252 zł

Magformers 46 elem.
W zestawie: 46 elem.

13036063 360 zł

Magformers 62 elem.
W zestawie: 62 elem.

13036002 436 zł

Magformers 144 elem.
W zestawie: 144 elem.

13036045 1206 zł

Magicube - Safari
W zestawie: 14 magnetycznych kostek, 4 karty z pomysła-
mi do ułożenia.
Wym kostki: 4 x 4 cm

16200135 198 zł

Magicube - Księżniczka 
W zestawie: 11 magnetycznych kostek, 24 ma-
gnetyczne klipsy do dekoracji.
Wym. kostki: 4 x 4 cm

16200143 198 zł

Magicube to seria zestawów konstrukcyjnych, która pozwoli dziecku na nowo odkryć budowanie klockami! 

Pozwalają nie tylko na budowanie i konstruowanie, ale także na rozwój kreatywności oraz na poznanie 
fascynującego świata fizyki. 

klocki magnetyczne

Linia klocków dostosowanych do najnowszych wymogów Unii Europejskiej odnośnie zabawek zawierających magnesy.              

Więcej zestawów klocków magnetycznych 
dostępne na stronie www.educol.pl
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Kuferek
Wym. mały: 39 x 29 x 30 cm
Wym duży: 39 x 29 x 41 cm

98402219 mały 45 zł
98402455 duży 65 zł

Pojemnik Knder 50L
Kolorowy pojemnik 55 L wyposażony w kółeczka, 
które ułatwiają przemieszczanie nawet bardzo 
ciężkich przedmiotów.
Wym.: 68 x 38 x 38 cm

15802229 90 zł

Pojemnik Max 80 L
Wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywką.
Wym.: 60 x 40 x 43 cm

19510342 110 zł

Podwójny kosz / pufa - Autobus
Pufa wykonana z wytrzymałego i odpornego na 
zabrudzenia materiału, pokryta kolorowym two-
rzywem. Po złożeniu jest płaska co ułatwia jej 
przechowywanie, gdy nie jest użytkowana. 
Pojemnik posiada dwa otwory, umożliwiające se-
gregacje zabawek.
Wym.: 26,5 x 55 x 31 cm

19515407 75 zł

Pojemnik - 12 L
Śr.: 26 cm, wys.: 39 cm

29023018 Tygrysek 55 zł
29021007 Świnka 55 zł
29002000 Żabka 55 zł

Pojemnik składany / pufa - Zamek
Wym.: 35 x 60 x 30 cm, 60 litrów

19502828 75 zł

Pojemnik składany / pufa - Pirat
Wym.: 35 x 60 x 30 cm, 60 litrów

19528280 75 zł

Duża pojemność gwarantuje, że wewnątrz skrzyni można pomieścić wiele zabawek. 
Dzięki zastosowaniu miękkiej gąbki kufry idealnie sprawdzą się jako dodatkowe siedzisko.  

Pufy można szybko rozstawiać, a gdy nie są już 
potrzebne można je łatwo złożyć i schować. 
Po spakowaniu zajmują mało miejsca. 
Wykonane z materiału łatwego do utrzymania 
w czystości, usztywnione elementami z płyty MDF.

Worek na zabawki
Worek wykonany z grubego ortalionu o śr. 135 
cm, ze sznurkiem z czterema uchwytami do cią-
gnięcia. Dookoła worka lamówka z bawełny  z 
tunelem na sznurek (do ściągania).

19500186 niebieski 100 zł
19500187 zielony 100 zł

Przechowywanie zabawek
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Regał na kółkach z kuwetami
Praktyczny regalik z 5 kolorowymi szufladami. Pro-
dukt wykonany z mocnego tworzywa sztucznego.
Szafka wyposażona w kółka.
Wym. pojemnika: gł.: 17 cm, szer.: 33 cm, dł.: 32 cm

19565897 239 zł

Pojemniki - Żaba
15L: wym.: 35 x 29,8 x 20 cm
30L: wym.: 45,5 x 34 x 23,8 cm

13107030A 15L 28 zł
13107030B 30L 38 zł

Miękkie Kosze na klocki - 45 L
Wym.: śr. 46 cm x 37 cm
Wytrzymują obciążenie do 70 kg

21382050 różowy 35 zł
21383040 zielony 35 zł
21381060 błękitny 35 zł
21381061 mix-kolor losowo 33 zł

Pojemniki Jasmine
Bardzo elegancki pojemnik do przechowywania. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa, udekorowany deli-
katnymi listkami, które skrywają zawartość pudełka. 

13107155 55L 59 zł
13107133 33L 39 zł
13107112 22L 27 zł
13107113 11L 21 zł

Miękkie Kosze na klocki - 27 L
Wym.: śr. 38 cm x 33,5 cm
Wytrzymują obciążenie do 70 kg

21318204 różowy 30 zł
21318303 zielony 30 zł
21318105 błękitny 30 zł
21318205 mix-kolor losowo 30 zł

Miekkie Kosze na klocki - 15 L
Wym.: śr. 34 cm x 27 cm
Wytrzymują obciążenie do 70 kg

21328036 różowy 25 zł
21328104 zielony 25 zł
21328067 błękitny 25 zł
21319404 mix-kolor losowo 25 zł

Regał z szufladami 
Regał wykonany z polipropylenu.
Pojemność szuflady: 20 l

29014757 3 szuflady 149 zł
29014752 5 szuflad 209 zł
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Rowerek trójkołowy - księżniczki
3 koła z gumowymi oponami.
Wym.: 60 x 37 x 39 cm, wys. Do siedziska: 26 cm

22203337 285 zł

Rowerek trójkołowy - policyjny
3 koła z gumowymi oponami.
Wym.: 60 x 37 x 39 cm, wys. Do siedziska: 26 cm

22203333 285 zł

Wykonany z mocnego 
tworzywa 3 kołowy rowerek – 
jeździk, napędzany siłą nóg. 
Koła pokryte gumowym 
o-ringiem.
Ze względu na wysoką 
jakość wykonania i trwałość 
przeznaczone są do użytku  
przedszkolnego przez 
większą grupę dzieci.

Maksymalne obciążenie: 50 kg

Kolejka górska
Góra zjazdowa, która dostarczy ogromnej  frajdy każ-
demu dziecku. 
Całość składa się z 6 elementów: 3 części toru, 
o łącznej długości zjazdu  3 m, 2 antypoślizgowe 
schodki przymocowane z obu jego stron, żółty 
pojazd z wysokim oparciem, poręczą i podpórką 
pod stopy.
W górnej części toru znajdują się wgłębienia, dzięki 
którym wózek jest unieruchomiony i stabilny pod-
czas wsiadania dziecka.
Tor dziecko może wykorzystać również do zaba-
wy samochodzikami (wyścigi aut).
Dla dzieci w wieku 2 – 5 lat.
Maksymalna waga dziecka:23 kg
Wym.: 37 x 312 x 77 cm, waga:16 kg

16107114 1265 zł

Jeździk - Truck
Pojazd napędzany siłą nóg.
Wym.: 68,5 x 25 x 32 cm

98006614 120 zł

Duży Traktor - Farmer
Pojazd posiada ruchomy układ kierowniczy oraz 
napęd łańcuchowy.
Wym.:  95 x 66 cm

19401200 295 zł

Jeździk motocykl
Pojazd napędzany siłą nóg.
Wym.: 63 x 37,5 x 44 cm

98037923 185 zł

Autko księżniczki - Cozy
Wym.: 82 x 44 x 82 cm

14179805 435 zł

Autko Gucio - Cozy
Wym.: 82 x 44 x 82 cm

14161260 435 zł

Wóz strażacki - Cozy
Wym.: 82 x 44 x 82 cm

14172505 435 zł

Napędzany siłą nóg.
Kierownica z klaksonem.
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Wózek 4 osobowy
Wym.: 155 x 75 x 100 cm

10380200 5350 zł

Wózek 6 osobowy
Wym.:  175 x 75 x 110 cm

10380100 6150 zł

Wózeki świetnie sprawdzają się podczas spaceru grupowego. Przejażdżka na świeżym powietrzu będzie bezpieczna i przyjemna.
Wózki wykonane ze wzmacnianego aluminium oraz odpornego na promienie UV polietylenu.
Pokrowce siedzisk i oparć, a  także pasy bezpieczeństwa są zdejmowane, dzięki czemu mogą być prane w temp.60 stopni C.
Z tył każdego siedzenia znajduje się schowek.
Kola gumowe, odporne na przebicia, a przednie koła obracają się o 360 stopni.
Wózek wyposażony w hamulce bębnowe, dodatkowo wzmacniany o łożyska kulkowe.
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 m- cy do 4 lat.

Stworzone z myślą o dzieciach 
spacerowe węże, smoki i jamniki 
zadbają o bezpieczeństwo dzieci 
podczas spaceru. 

Dzięki uchwytom 
przymocowanym do głównej linii, 
dzieci chodzą parami co zwiększa 
opiekunom możliwość kontroli 
nad malcami w czasie spaceru. 

Naszyte przy skórzanych rączkach 
elementy odblaskowe poprawią 
widoczność dzieci podczas 
spaceru w, np. złych warunkach 
atmosferycznych. 

Wąż na spacer
Węże posiadają odblaskowe elementy.

13800008 6 m, 20 uchwytów 199 zł
13800009 9 m, 30 uchwytów 279 zł
13800012 4 m, 15 uchwytów 169 zł

Jamnik na spacer
Węże posiadają odblaskowe elementy.

13800013 6 m, 20 uchwytów 239 zł
13800014 9 m, 30 uchwytów 309 zł
13800015 4 m, 15 uchwytów 189 zł

Smok na spacer
Węże posiadają odblaskowe elementy.

13800016 6 m, 20 uchwytów 249 zł
13800017 9 m, 30 uchwytów 319 zł
13800018 4 m, 15 uchwytów 195 zł
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Huśtawka równoważna - Karuzela 
dwuosobowa 2 w 1
Huśtawka to nieodłączny element każdego placu 
zabaw.  Wykonane jest  z wysokiej jakości ma-
teriałów z dbałością o najdrobniejsze szczegó-
ły. Huśtawkę  można łączyć z innymi  domkami 
ogrodowymi, tworząc wyjątkowe miejsce do 
dziecięcych zabaw.
Huśtawka równoważna, z której może korzystać 
2 dzieci. Dwójka dzieci może używać ją  na dwa 
sposoby - klasycznie, bujając się w górę i w dół, 
ale też  jako obrotowej karuzeli.
Całość wykonano z odpornego i stabilnego pla-
stiku pokrytego powłoką ANTI-UV, która chroni 
kolory przed blaknięciem.
Huśtawka nie posiada ostrych krawędzi co za-
pewni dziecku bezpieczną i komfortową zabawę.
Zestaw do samodzielnego montażu.
Wym.: 70 x 200 x 88 cm

14710243 556 zł

Mega duże klocki, Jenga Wieża - 18 klocków
Duże klocki, oparte na grze Jenga. Klocki - cegiełki rozwija-
ją kreatywność oraz zdolności manualne i logiczne, dzieci. 
Umożliwiają  naukę figur geometrycznych dzięki kostce do 
gry. Zabawa polega na zbudowaniu wieży a następnie na wy-
ciąganiu pojedynczych cegiełek do momentu przewrócenia 
się wieży. Przegrywa ta osoba, która przewróci całą wieżę.
Duże klocki, oparte na grze Jenga. Klocki - cegiełki rozwija-
ją kreatywność oraz zdolności manualne i logiczne, dzieci. 
Umożliwiają  naukę figur geometrycznych dzięki kostce do 
gry. Zabawa polega na zbudowaniu wieży a następnie na wy-
ciąganiu pojedynczych cegiełek do momentu przewrócenia 
się wieży. Przegrywa ta osoba, która przewróci całą wieżę. 
Zestaw zawiera 18 klocków, dzięki którym można wybudo-
wać 6 poziomów budowli.
Wym. klocka: 43,5 x 14,5 x 10 cm

14712607 498 zł

Duży stolik Piknikowy - 
Bujak Huśtawka 
Stolik - bujak  z oczami, które poruszają 
się podczas bujania to doskonałe uzu-
pełnienie przydomowego podwórka.  
Po odwróceniu stolik przekształca się w 
huśtawkę - bujak. Zabawka wyposażo-
na została w 4 wygodne miejsca do sie-
dzenia. Całość wykonana jest z wysokiej 
jakości tworzywa odpornego na działa-
nie warunków atmosferycznych i pro-
mieni UV. Sposób wykonania sprawia, 
że przyciąga wzrok każdego malucha. 
Wym.: 56 x 115 x 69 cm
Dopuszczalna waga: 100 kg

14710242 525 zł

Zjeżdżalnia ogrodowa ze ślizgiem 
wodnym - 152 cm
Zjeżdżalnia ogrodowa  to nieodłączny element 
każdego placu zabaw.  Wykonane jest  z wysokiej 
jakości materiałów z dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły. Zjeżdżalnie można łączyć z innymi  
domkami ogrodowymi, tworząc wyjątkowe miej-
sce do dziecięcych zabaw.
Charakterystyka: Zjeżdżalnia została wyposażo-
na w ślizg o długości 152 cm. Istnieje możliwość 
podłączenia do ślizgu węża ogrodowego. Posiada 
wysokie ścianki boczne i zaokrąglone krawędzie, 
umożliwiające wygodną i bezpieczną zabawę. Zo-
stała wyposażona również w nowoczesny kształt 
stopni, wbudowane uchwyty, specjalnie wyprofi-
lowane oparcie oraz szeroką, stabilną podstawę.
Plastik pokryto powłoką UV, która pozwoli zacho-
wać jakość barw przez długi czas.
Wym.: 103 x 161 x 71 cm

14709001 367 zł
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Jeździk 4 w 1
Zdejmowany ochronny pierścień bezpieczeństwa i podstawka 
bujająca, regulowana rączka, pasy bezpieczeństwa, ruchome oczy 
sterowane przez dziecko. Elektroniczny klakson. Schowek pod sie-
dziskiem. Łatwy w montażu. od 6 miesięcy: funkcja bujaka, od 10 
miesięcy: funkcja chodzika, od 12 miesięcy: funkcja jeździka.
Idealny pojazd zarówno w domu jak i na dworze. Kierownica 
dźwiękowa z 3 melodiami urozmaici zabawę a praktyczny scho-
wek pod siedziskiem będzie idealnym rozwiązaniem na wszyst-
kie niezbędne skarby jakie maluch koniecznie musi zabrać z 
sobą na spacer. Ciche koła zapewnia komfort zarówno dziecku 
i opiekunowi.
Baterie: 3 x LR44 (w zestawie).
Wym.: 61 x 44 x 55 cm ( wysokość do rączki)

14720302 380 zł

Bujak - 3 osobowy
Zabawny bujak jest bezpieczny dla malucha ze 
względu na swój opływowy kształt i wygodne do 
trzymania uchwyty. Podczas bujania, stopy dziec-
ka spoczywają wygodnie na szerokiej płozie. 
Wym.: dł. 101 cm, h 38 cm, szer. 40 cm, wys. do 
siedziska 23 cm

22206722 Jamnik 160 zł
22206721 Krokodyl 160 zł

Bujak konik
Konik jest bezpieczny dla dziecka ze względu na swój opływo-
wy kształt, wysokie oparcie, wygodne do trzymania uchwyty 
oraz nisko osadzone siodełko. Podczas bujania stopy dziecka 
mogą wygodnie spoczywać na szerokiej płozie.
Dla dzieci od 12 miesiąca życia.
Wym.: 86 x 29 x 43 cm

14100072 czerwony 155 zł
14100060 różowy 155 zł
14104279 niebieski 155 zł

Maksymalne obciążenie:150 kg

Jeździk i kołyska z dźwiękiem 4 w 1
Zabawkę skonstruowano w taki sposób, by rosła razem z dzieckiem.
Podstawową funkcją pojazdu to jeździk, pchacz oraz bujak.
Podnóżek zapewnia stabilna podstawę, co daje duże bezpieczeństwo najmłodszym użytkownikom, dodatkowo pasy 
i plastikowa obejma – zabezpieczają dziecko przed upadkiem.
Jeździk pomoże dziecku rozwijać sprawność fizyczną, stawiać pierwsze kroki, a wysokie oparcie może służyć jako 
chwytak, podczas nauki pierwszych kroków.
Posiada skrytkę (pod siedzeniem) na skarby malucha oraz klakson.
Wykonany z najwyższej jakości materiałów.
Dł.63 cm

10268120 268 zł

Bujaki dla najmłodszych
Zabawny bujak jest bezpieczny dla malucha ze 
względu na swój opływowy kształt i wygodny do 
trzymania uchwyt. 
Wym.: 71 x 27 x 37 cm

22206736 Dla księżniczki 99 zł
22206734 Dla policjanta 99 zł
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Namiot - Wóż strażacki
Materiał: poliester.
Wym.: 110 x 70 x 70 cm

10082815 122 zł

Prosty 
system
samorozkładalny

Altanka z ogrodem
Materiał: poliester.
Wym.: 150 x 110 x 90 cm

10082816 150 zł

Namioty idealnie w pobudzają wyobraźnię 
dzieci jednocześnie zapewniając najmłodszym 

długie godziny fascynującej zabawy.
Są łatwe w montażu, poprzez system 

plastikowych rurek. 
Nadają się do wykorzystywania w sali zabaw, 

w domowym zaciszu czy w przypadku, gdy 
pogoda nie dopisuje - na dworze.

Zabawki ogrodowe

Tunel modułowy gąsienica
Kolorowy tunel Gąsienica można wyyyyyydłużać w zależności od potrzeb, dokładając dodatkowe moduły.
Moduły można łączyć ze sobą na różne sposoby.
Tunel jest stabilny i bezpieczny, a montaż jest niezwykle prosty.
Zestaw wykonany  z mocnego i bardzo trwałego tworzywa sztucznego, które cechuje najwyższa jakość, 
bezpieczeństwo i trwałość. Plastik odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.
Możliwość dokupienia dodatkowych modułów (14709595).
Zestaw składa się z 4 modułów, 
Wym.:108 x 217 x 100 cm, waga 20 kg

14709596 1085 zł

Dodatkowe moduły do Tunelu 
gąsienica
W zestawe 4 moduły o wym. 61 x 170 cm

14709595 940 zł

Domek z Patio
Nowoczesny interaktywny dom wyposażony jest w „magiczny” dzwonek, który 
wydaje 6 zabawnych dźwięków. Wnętrze zaprojektowano w pełnej harmonii, 
z otwieranymi drzwiami, niewielką szczeliną na listy, oknami i okiennicami. 
Wewnątrz domku znajduje się mnóstwo fantastycznych kuchennych detali jak 
chociażby kuchenka z palnikami. Przez wygodne, szerokie okno dzieci mogą 
serwować smaczne posiłki wprost na zintegrowany z domkiem stół piknikowy.
W zestawie dzieci znajdą akcesoria kuchenne takie jak: sztućce, talerzyki, 
kubeczki oraz produkty żywnościowe.
Domek posiada pdwójne ściany, dzięki czemu chronione są one przed 
wpływem słońca i warunków atmosferycznych, a także odporne bardziej na 
gwałtowne uderzenia.
Wym.: 190 x 95 x 122 cm, waga: 33 kg

14117229 wersja ciemniejsza 1315 zł
14117298 wersja jaśniejsza 1315 zł

Szersza oferta domków dostępna 
na stronie www.educol.pl - zabawki ogrodowe
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Piaskownica z 
pokrowcem
W skład zestawu wchodzi także 
czerwony pokrowiec zabezpie-
czający zawartość przed zwierzę-
tami i liśćmi.
Piaskownica wykonana  z moc-
nego i bardzo trwałego tworzywa 
sztucznego, które cechuje naj-
wyższa jakość, bezpieczeństwo i 
trwałość. Plastik odporny na dzia-
łanie warunków atmosferycznych 
i promieni UV. Bardzo prosty 
montaż.
Wym.:152 x 152 x 24 cm

14756726 645 zł

Plac zabaw ze zjeżdżalnią i stolikiem
Plac zabaw został wyposażony w: zjeżdżalnię ze ślizgiem 161 cm, drabinki, platformę, 
stolik, ławeczkę.
Zestaw do samodzielnego montażu.
Zestaw wykonany  z mocnego i bardzo trwałego tworzywa sztucznego, które cechuje 
najwyższa jakość, bezpieczeństwo i trwałość. Plastik odporny na działanie warunków 
atmosferycznych i promieni UV.
Wym.: 139 x 200 x 125 cm, waga 31 kg

14709590 1480 zł

Duży stolik piknikowy dla dzieci
Idealny do zabawy zarówno w domu jak i w 
ogrodzie. Jednoczęściowy stolik, wyposażony w 
wygodne siedziska oraz zaokrąglone i gładkie 
krawędzie dla zapewnienia bezpieczeństwa. Od-
powiedni do wykonywania wszelkich zadań, np. 
lepienia, malowania, wycinania, jedzenia .... Przy 
stole może jednocześnie przebywać sześcioro 
dzieci. Odpowiedni do wykonywania wszelkich 
zadań, np. lepienia, malowania, wycinania, jedze-
nia... Przy stole może jednocześnie przebywać 
sześcioro dzieci. 
Zielono-żółta kolorystyka.
Zestaw wykonany  z mocnego i bardzo trwałego 
tworzywa sztucznego, które cechuje najwyższa 
jakość, bezpieczeństwo i trwałość. Plastik od-
porny na działanie warunków atmosferycznych 
i promieni UV.
Wym.: 93 x 100 x 55 cm

14144660 375 zł

Betoniarka
Betoniarka jest wykorzystywanych przez małych budowni-
czych w zabawach budowlanych. 
Wysokość betoniarki to aż 67 cm, posiada duży bęben 
kręcony korbą sprawia, że obraca się on z wszystkim co 
w środku umieszczono. Dzięki specjalnemu uchwytowi bę-
ben betoniarki można przechylać, umożliwiając jego łatwe 
opróżnienie. Zabawka posiada dwa szerokie koła. Pozwala 
to na jej sprawne transportowanie. Produkt wykonany jest 
z wysokiej jakości plastiku. 
Wym.: 66,5 x 36 x 43,5 cm

98038937 235 zł

Koparka samobieżna
Koparka  do złudzenia przypomina 
autentyczną maszynę, wykonaną z 
ogromną precyzją i troską, by każdy 
detal został wiernie odwzorowany. 
Można  stworząc wspaniałą kolek-
cję, która z powodzeniem będzie 
cieszyć małych użytkowników. Ko-
parka wykonana jest z wysokiej ja-
kości trwałego materiału. Zabawka 
jest bardzo łatwa w obsłudze.
Wysięgnik koparki - obrót o 360° 
wokół pionowej osi.
Obciążenie do około 50kg
Wym.: 102 dł. x 43 szer. x 74 wys. (cm)

14721008 304 zł
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Zestaw do piaskownicy dla całej grupy
W zestawie: 66 elem. wykonanych z mocnego tworzywa.

22206960 440 zł

Wiaderko zamek + szpadel
Wym.: 24 x 27 x 20,5 cm

14201878 15 zł

Foremki do piasku
W zestawie znajdziesz 6 foremek.
Wym. opakowania: 13 x 9 x 10 cm

97755858 30 zł

Duża łopata do piasku
Wym.: 13 x 52,5 cm

14201021 10 zł

Łopatki do piasku
Wym.: 26 x 8,5 cm - kolorystyka losowo.

14201014 15 zł

Wykonane 
z mocnego 
tworzywa

Taczka
Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapew-
niając tym samym długi czas użytkowania.
Wym.: 72,5 x 33,5 x 39 cm

98039545 65 zł

Taczka + zestaw
W zestawie: skrzynka na narzędzie, 2 szpachelki.
Wym. taczki: 64 x 34 x 32 cm

98038029 105 zł

W zestawie
4 sztuki

zabawki do 
piasku i wody

Piasek i woda mobilny stół
Pojemnik może być wypełniony  piaskiem lub wodą, a dzięki pokrywie 
może po nakryciu pokrywą służyć jako stolik z blatem.
Stelaż wyposażony w regulowane nóżki wraz z kółkami ma dwóch nogach, 
które ułatwiają łatwiejsze przemieszczanie stolika. Na dnie piaskownicy 
umieszczony korek ,umożliwiający wygodne spuszczanie wody.
Nogi z regulacją wysokości (od 44 do 58 cm ) wyposażone w blokowane kółka.
Wym.: dł. 89 x szer. 63 x wys. 44-58 cm

19112001B niebieska 1319 zł
19112001T transparentna 1429 zł

70 OR

Za
ba

w
ki

Za
ba

w
ki

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



MAŁA MOTORYKA

Ogród motoryczny
str. 75 215zł

Trener motoryczny - Rakieta
str. 81 248zł Panel manip. - Konik

str. 82 135zł

Puzzle „W ogrodzie”
str. 100 35zł

Geopad zestaw aktywności
str. 93 339zł

Latające myszki
str. 79 105zł

Piramidy z klocków
str. 102 75zł

Labirynt manip. - Farma
str. 80 100zł

Strączki fasoli
str. 77 140zł

Magnetyczne kształty
str. 94 129zł

155złElastyczny kreator
str. 86

Ścienny panel - Motyl
str. 82 179zł

717171



Pudełko kształtów - 16 elem.
Wykonanie - drewno.
Wym.: 14 x 14 x 13 cm

15101080 130 zł

Sorter 2 w 1
Sorter wykonany z drewna bukowego. Połącze-
nie tradycyjnego sortera z wbijanką.
Wym.: 23 x 13 x 9 cm

15101588 115 zł

Dźwiękowa wbijanka
Uderz młotkiem, kula wpadnie i tocząc się po stop-
niach, na których są umieszczone metalowe płytki – 
będzie wydawać przyjemny dźwięk.
Wym.: 24 x 21 x 10,5 cm

11458521 100 zł

Labirynt - Trop i śledź
Gra edukacyjna, która rozwinie zręczność dziecka, 
a także jego zdolności analityczne. Gra polega na 
tym, by ustawić 12 kolorowych kołeczków w odpo-
wiedniej pozycji - zgodnej z kartami wzorów.
Wym.: 30 x 30 x 7,5 cm

14750175 89 zł

Wieża krążków basic
Wieża z 6 krążkami na półkolistej podstawie. Ca-
łość wykonana z drewna.
Śr. podstawy: 9 cm, wys. 12 cm

11458925 45 zł

Wieża Kwiatek
18 elementów wykonanych z drewna.
Wym.: 18 x 7 cm

15102078 60 zł

Przybijanka z klinami
Zabawa polega na wbijaniu drewnianego klina po-
między szczebelki na górze.
Kliny będą się przeciskać ponieważ szczebelki na 
górze umieszczone są na elastycznym sznurku.
Wym.: 18 x 14 x 12,5 cm

11458562 65 zł

Wieża z liczbami
11 elem. wieża do układania. Ułatwieniem są na-
drukowane cyfry na jednej ze ścianek.
Wykonana z materiałów ekologicznych.
Wym.: 27 x 8 x 8 cm

97700107 100 zł

Kolorowe klocki Miasteczko
Zestaw zawiera 26 elementów - 14 różnokoloro-
wych klocków, 8 kołeczków oraz 4 deseczki (pod-
kładki i podstawa), z których można konstruować 
swoje własne, urocze miasteczko!
Wym.: 23 x 19,5 x 6 cm

14750043 89 zł
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Dopasuj figury i kolory
Zabawa bardzo pomocna w nauce liczenia.
Wym.: 11 x 30 cm

11458968 70 zł

Dopasuj figury i otwory
Wym.: 11 x 30 x 5 cm

11458927 75 zł

2 + 4 = 6

Formy w kwadratach
Wykonanie: drewno.
Wym.: 11 x 30 x 5 cm

11400034 55 zł

Pierwsze puzzle
Wykonanie: drewno.
Wym.: 14,5 x 14,5 cm

11458516 25 zł

Edukacyjna piramidka
Piramida – licz koloramiwspomoże edukację na-
uki kolorów, liczenia a także koordynację rucho-
wą. Zabawka posiada podstawę na której przy-
pisane są miejsca za pomocą cyfr przy których 
znajdują się kołeczki. 
Wym.: 25 x 11,5 x 6 cm

14758474 35 zł

Sorter - Mieszkanko zwierząt
Wykonanie: drewno.
Wym.: 16,5 x 16,5 x 9,5 cm

11458665 10 elem. 75 zł

Sorter - Kretywne kształty 3D
Kreatywna skrzynka z podstawowymi figurami geome-
trycznymi o płaskich bokach jak i z naniesionymi faktura-
mi. Figury w różnych kolorach i wysokościach należy dopa-
sować do odpowiedniej ścianki skrzynki.
Skrzyneczka posiana 3 ścianki „sortery”,1 ściankę z nadrukami 
cyfr, 1 ściankę z naniesionymi fakturami odpowiadające fak-
turom naniesionym na figurach oraz 1 ściankę z lusterkiem.
Wym.: 21 x 21 cm, wym.elem. 2 – 6 cm

19133001 260 zł

Geometryczne figury - dotykowe z fakturą
Klocki kształtują podstawową wiedzę na temat geometrii i matematyki, kształtów 
płaskich oraz 3D. Trójkąt, kwadrat, gwiazda, koło, każdy w 4 różnych kolorach i wyso-
kościach w celu rozpoznawania faktur. Wzór na każdym klocku oraz kolory odwołują 
się do zmysłu dotyku i wzroku u dziecka.
Wym. podstawy: 30 x 30 cm

19103004 230 zł
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Angielska wieża bloków
Wykonanie: wysoko gatunkowa i wytrzymała tek-
tura, żywa kolorystyka.
10 elementów, wys.: 90 cm

98212782 130 zł

90 cm

Krzywa wieża  
Zadaniem dziecka jest poukładać kubki, sortując je 
od największego do najmniejszego. Kubki zapako-
wane są w przejrzyste wiaderko z rączką.
Pomoc ta wspiera zdolność logicznego myślenia.
Wym.: śr.12 cm, wys.90 cm

19160081 75 zł

Kaktus emocji
Magiczny kaktus zwiększa koordynację ruchową 
dzieci, uczy wyobrażenia przestrzennego oraz ćwiczy 
logiczne myślenie. 3 różne dyski wyrazu twarzy po-
magają dzieciom dowiedzieć się więcej o emocjach a 
7 różnych kształtów po drugiej stronie dysków uczy 
pojęcia przestrzeni i kształtów. Duże rozmiary umożli-
wiają zabawę nawet najmłodszym dzieciom. 
W zestawie: kaktus wys. 41 cm, podstawa 31 cm, 6 
dysków w 2 kolorach. 

19110002 535 zł

Wieża - Na Farmie
Maluch może zbudować wieżę samodzielnie z 10 sztuk 
kostek w różnym rozmiarze, wykonanych z utwardzonego 
kartonu. Każdy blok posiada piękne kolorowe ilustracje. 
Dzięki tej zabawce dziecko szybko nauczy się liczyć i do-
strzegać różnicę w wielkości brył.
Wym. największego pudełka: 13,5 x 13,5 x 13,5 cm
Wysokość wieży ok. 85 cm

29105879 90 zł

Nauka 
orientacji 
kierunkowej

Sorter MAX Daisy - 16 elem.
Wym.: 33,5 x 12,7 x 31 cm

13000242 120 zł

Edukacyjna równoważnia
Dziecko bawiąc się sprawdza co się stanie po do-
łożeniu klocków z jednej strony. Musi to zrobić 
w odpowiedniej kolejności tak, aby pochylnia nie 
przechyliła za zbytnio jedną stroną i nie dotknęła 
podłoża. Można dokładać klocki w różny sposób, 
aby przetestować różne kombinacje i sposoby 
równoważenia się klocków po obu stronach.
Wym.: 30 x 7 x 11 cm

14703537 69 zł

Piramidka edukacyjna - Sorter 
Układanka od firmy Viga składa się z 5 platform, 
do umieszczania w nich specjalnie przygotowa-
nych klocków. Dzięki wykorzystaniu wielu wzo-
rów i kolorów układanka szybko się nie znudzi, 
a dziecko w swoim tempie będzie się uczyć i 
rozwijać.
Wym.: 16 x 16,2 x 14 cm

14744007 67 zł

Drewniana układanka Żabka
Zabawka poprawi koordynacje psychoruchową 
dziecka, koncentracje i umiejętność rozwiązywa-
nia problemów.
W zestawie: 12 klocków, podstawa oraz 5 kart ze 
wzorami.
Wym.: 21 x 6 x 16 cm

14705107 63 zł
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Ogród motoryczny
Zabawka rozwijająca sprawność ruchową. Dzieci 
pojedynczo lub w zespole próbują zebrać owoce, 
zanim zje je głodny kruk. To także świetna pomoc 
w sortowania kolorów.
W zestawie: 1 drzewo, 5 „rolek”, kość do gry.
Wym.: 26 x 41 x 29 cm 

29103821 215 zł

Klocki drewniane - Nauka 
kształtów i kolorów
Zabawka drewniana firmy Viga Toys. Może posłu-
żyć jako pomoc przy nauce kolorów i kształtów. 
Składa się z drewnianej podstawki z otworami, 
oraz kolorowych klocków o różnych długościach, 
kolorach, oraz kształtach. Zadaniem dziecka jest 
ułożenie klocków w odpowiedni sposób.
Wym.: 17,5 x 17,5 x 9,5 cm

14751367 63 zł

Figury - 2 kolory
Wykonanie: drewno.
Wym.:17 x 17 x 3 cm

10084029 18 elem. 35 zł

Koło kształtów
Zestaw drewnianych figur geometrycznych umiesz-
czonych na okrągłej podkładce. Zadanie polega na 
tym, aby znaleźć odpowiedni element i dopaso-
wać go do formy.
Śr. 25 cm,  gr. 2,5 cm

15106575 115 zł

Drewniane układanka - piramidki
Piramidki z drewnianymi elementami, to świetna 
propozycja dla każdego malucha. Układanka eduka-
cyjna dostarczy dzieciom mnóstwo kreatywnej za-
bawy, która uczy rozpoznawania kształtów i kolorów 
oraz wspomaga rozwój motoryki, koordynacji ręka 
– oko, a także nauczy rozwiązywania napotkanych 
problemów.
Wym.: 28 x 20,7 x 9 cm

14750567 76 zł

Gąsienica kształtów
Gąsienica wykonana ze sklejki, która posiada 4 
geometryczne kształty. 
Wym.:31 x 7 cm

15108145 85 zł

Drewniane klocki z sorterem 
kształtów
W zestawie znajduje się 12 kolorowych klocków 
z różnorodnymi otworami, które należy dopa-
sować do kołeczków znajdujących się na drew-
nianej podstawie. Tylko jeden kształt pasuje do 
danego słupka.
Wym.: 31 x 13 x 8 cm

14750968 58 zł

Zabawa do trenowania logiki
Patrz dokładnie, zastanawiaj się, wy-
próbuj i wciskaj odpowiednio - super 
gra do szkolenia motoryki i koordyna-
cji wzrokowo - rucho wej!  8 stabilnych 
tarcz (gr.1 cm) ze starannie oszlifowa-
nego drewna do wciskania na kolorowe 
patyczki. Ponieważ patyczki są różnej 
długości i każda tarcza ma inną ilość 
otworów, rozwiązanie jest tylko jedno.
Śr. 13 cm, wys. 10 cm

15103386 155 zł
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Balansująca Żabka
To fascynująca gra dla każdego, zadaniem dziecka jest 
ułożenie na kołyszącej się żabce drewnianych bele-
czek, z których każda oznaczona jest innym wzorem. 
W zestawie: równoważnia żabka, 18 rożnej wiel-
kości beleczek oraz drewniana kostka do gry.
Wym.: 16 x 15 cm

15107357 50 zł

Gra zręcznościowa - Plaster miodu
Pszczoły szaleją w ulu! Zabieraj tak plastry miodu, 
aby nadal trzymały się one na stosie, a pszczółka 
„zeszła” po plastrach w dół…
Całość wykonana z drewna.
Wym.: 21 x 7 x 20 cm

15110464 110 zł

Balansujące buźki
Doskonała, drewniana gra polegająca na układaniu 
poszczególnych elementów/klocków na równoważni, 
tak aby szala się nie przechyliła. Do zestawu załączony 
jest bawełniany woreczek, aby przechowywać w nim 
elementy gry po skończonej zabawie. 
W zestawie: 20 „buziek” i kostka.
Wym. platformy: 50 x 6,5 x 1 cm

18500194 175 zł

Tęcza do ćwiczenia motoryki
7 barwnie lakierowanych, w kształcie półkola 
klocków, to następne wyzwanie dla małych rą-
czek. Zabawa uczy rozpoznawania kształtów i 
kolorów, rozwija zdolności manualne!
Wym.: 25,5 x 5 x 13 cm

15106969 145 zł

Koło zamachowe - gra
Załóż koła na drewniane bolce i wpraw w 
ruch za pomocą obracania jednego koła.
W zestawie 12 przykładów kołeczkowych 
kombinacji na planszach. 
Wym.: 21 x 21 x 1 cm

11458530 40 zł

Tetrolino - gra magnetyczna
Ekscytująca gra magnetyczna na zasadzie znanej gry komputerowej tetris. Części geometrycznej układanki muszą 
być umieszczone na polu gry w taki sposób, aby nie zostawić żadnej luki. 
W zestawie: plansza o wym. 44,5 x 34 cm, 2 długopisy magnetyczne i 18 geometrycznych kształtów w 6 rozmiarach 
i 6 kolorach. 

23000891 440 zł

Piasek i woda - Zestaw motoryczny
Zestaw wspomagający mięśnie dłoni, rozwija 
umiejętności motoryczne i doskonale przygoto-
wuje dziecko do pisania. Do stosowania zarówno 
„na sucho” np. z piaskiem jak i „na mokro” z wodą
W zestawie: falisty kroplomierz (15 cm), łyżka (15 
cm) spinner (15 cm), butelka do ściskania (9 cm).

20605559 100 zł

Koła zębate - ruchome klocki
Świetny pomysł na kreatywną zabawkę dla dziec-
ka. Kolorowe, drewniane przekładnie mogą być 
układane i aranżowane na wiele różnych sposo-
bów. Każdy obrazek to nowe możliwości. Zasada 
jest jedna koła powinny się wzajemnie nakręcać. 
Uzyskujemy fantastyczny obrazek który jest jed-
nocześnie konstrukcją uczącą zasad mechaniki.
Wym.:22 x 22 x 3 cm

14703585 69 zł
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Strączki fasoli - zabawa motoryczna
Doskonała pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności mo-
torycznych za pomocą strąków fasoli, które można wykorzystać 
jako narzędzia do trzymania, zagarniania lub podnoszenia. Każdy 
z trzech strąków zawiera trzy fasolki w różnych kolorach, tekstu-
rach i rozmiarach co podnosi atrakcyjność i zwiększa różnorod-
ność zabaw
W zestawie: 3 strąki, 6 małych fasolek, 3 duże fasolki. 

19100013 140 zł

Pęsety Jumbo - 12 szt.
Odpowiedni rozmiar pęset umożliwia ko-
rzystanie z nich nawet przez małe dzieci. 
Ergonomiczne zagłębienia pomagają w 
prawidłowym uchwyceniu pęsety.
W zestawie:12 pęset w 6 kolorach, po-
jemnik do przechowywania.

20601963 65 zł

Paluszek - gra zręcznościowa
Zawartość: czarne pudełko o wym. 15,5 x 15,5 x 
5,3 cm– optymalnej wielkości i takim kształcie, 
by zmieściło się w dłoni dziecka: dwuczęściowa 
podstawa z plastiku nietransparentnego z 37 
otworami wielkości opuszka palca, transparent-
na pokrywa montowana z podstawą na zatrzaski 
do wielokrotnego otwierania i zamykania. 
W środku 24 plastikowe kulki w 4 kolorach.

30029900 gra 35 zł
30002990 zapasowanie kulki 15 zł

Paluszek - Poradnik
Podręcznik stanowi inspirującą pomoc przy wy-
korzystaniu gry w domu, szkole czy poradni spe-
cjalistycznej. Zawiera podpowiedzi i wskazówki, 
jak na wiele różnych sposobów można bawić się i 
uczyć z grą Paluszek.

30025400 35 zł

Robot Brzdąc
Zestaw konstrukcyjny, plastikowe nakrętki z 
cyframi od 1-5 do rozwijają umiejętności wcze-
snego liczenia i rozpoznawania liczb, 5 różnych 
kolorów i 5 różnych kształtów dodatkowo zachę-
ca do zabawy. Robot jest wyposażony w łatwy do 
trzymania klucz, który pomaga dokręcić nakrętki 
i rozwinąć umiejętności motoryczne.
W zestawie: robot, 5 nakrętek, śruba i klucz.
Wym.: 20 cm

20607734 125 zł

Śruby z nakrętkami
Zabawa rozwija koordynację i umożliwia sorto-
wanie i liczenie.
W zestawie 80 olbrzymich śrub i nakrętek z two-
rzywa sztucznego.
Wym.: 5 cm

21040465 85 zł

Drewniany sorter na 
patykach
Bardzo prosty i pomysłowy sorter po-
siada wiele możliwości. Na każdym z 
trzech trzonków czeka małe utrudnie-
nie, które rozwija zdolność logicznego 
myślenia i zręczności. 
Estetyczne i solidne wykonanie gwaran-
tuje jakość na lata. 
Wym.: 20 x 16 x 11 cm

15111190 75 zł
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Wędkowanie
Gra zręcznościowa dla dzieci, polegająca na ło-
wieniu rybek. Wygrywa ta osoba, która złowi ich 
najwięcej. Gra przeznaczona dla 3 osób.
W zestawie: 14 elementów, 3 wędki.
Śr. pojemnika do łowienia: 40 cm

11400600 109 zł

Złap kaczuszki
Na spodzie każda z kaczek ma nadrukowana licz-
bę, zatem po wyławianiu można zsumować cyfry 
– i wiadomo kto wygrywa!
W zestawie 6 kaczek o wym.: 9 x 6 x7 cm i 2 wędki 
o dł.30 cm 

97802005 89 zł

Gorączka wędkowania
Drewniany zestaw do wędkowania - kto szybciej poradzi sobie z łowieniem? 
Gra z wieloma możliwościami rozgrywek. 
Na spodzie każdej ryby ukryta ilość punktów za jej złowienie. 
W zestawie: 4 wędki, 4 „stanowiska” łowieckie, 12 ryb.
Wym.: 40 x 12 x 12 cm

11622360 155 zł

Piramida zwierzaków
Dopasuj zwierzaki odpowiednio do danego 
kształtu i zbuduj niesamowitą, zwierzęcą pirami-
dę. Zabawka  rozwija zdolności manualne,  kre-
atywność i motorykę. 
Wszystkie elementy wykonane z drewna.
Wym. 3 - 5 cm

29104478 29 elem. 135 zł

Suspend - zabawa zręcznościowa
Na podstawce należy zawiesić karbowane, gumowe 
kawałki drutu. Przy każdym dołożeniu elem. kon-
strukcja zmienia punkt równowagi, kołysze się…
druciki należy zawieszać naprzemiennie z drugim 
graczem wg. kolorów jakie wskazuje kostka, a trzeba 
uważać, bo jeden zły ruch i cała konstrukcja runie!
W zestawie: 24 kolorowe, skrętne pręciki, 4 metalo-
we pręty do składania stojaka, kolorowa kostka.

98214276 85 zł

Mistakos - gra zręcznościowa
Zadaniem graczy jest takie nakładanie na siebie 
krzesełek, aby krzesło nie dotknęło blatu stołu. 
W zestawie: 24 sztuki krzesełek w kolorach nie-
bieskim, zielonym i czerwonym.

24001018 85 zł

Pallina zręcznościowa
Gra dostarczajaca wielu emocji. Uczy sprawności 
manulanej i intelektualnej. Zadanie polega na wy-
ciągnięciu drewnianego patyczna w taki sposób, 
aby piłeczki leżące na patyczkach nie spadły. 
Gra przeznaczona dla 2-4 graczy. 
W zestawie: 1 pilśniowa mata, 1 bambusowy ko-
szyk, 20 bambusowych patyczków w 4 kolorach 
oraz 16 czerwonych kulek również w 4 kolorach.

10105522 145 zł
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Żabki
W zestawie 16 żabek (dł. 7 cm) w 4 kolorach w 
plastikowym pudełku z wieczkiem.

13001101 25 zł

Owocowy sen
Tu muszą spokojne rączki układać 
klocki (3,5 x 2 x 3,5 cm) z koloro-
wymi motywami na odpowiednie 
pola (9 x 9 x 0,4 cm). 
W zestawie: 30 klocków z nadrukiem 
owoców, 6 podstaw oraz kostka.
Wym.:12 x 20 cm

15101474 69 zł

Jenga z numerami
W  zestawie: 57 sztuk kolorowych 
beleczek z  numerami oraz drew-
niana kostka z numerami.
Wym. elem. 7,5 x 2,5 cm

15105260 69 zł

Naturalna Jenga
Klocki wykonane z litego bukowe-
go, pierwszej jakości drewna. Bez 
środków konserwujących - ekolo-
giczne. 51  klocków o wym.: 7,5 x 
2,5 x 1,5 cm

11400530 45 zł

Studnia Jakuba
Składa się z 60 drewnianych drążków 
w sześciu kolorach o średnicy 10 cm i 
dł.18 cm oraz jednej drewnianej kost-
ki z kolorowymi ściankami. 
Opakowanie tuba ok.28 cm

30000009 69 zł

Rzuć dyskiem i wybij klocek
W grę może grać jednocześnie czterech graczy. 
Celem jest próba wybicia najwyższego drewnia-
nego klocka za pomocą dołączonych dysków do 
rzucania! Ta gra akcji trenuje precyzyjne rzucanie i 
świadomość przestrzenną u małych dzieci. 
Wykonana 100 % z drewna.
W zestawie 23 elem. (7 x 7 x 7,5 cm), wys. po uło-
żeniu 65 cm

15112037 235 zł

Wielka wieża z kostką
Drewniana wieża z klocków XL z kostką. Zbuduj wieżę, a następnie rzuć kostką, teraz spróbuj wyjąć klocek w kolorze, 
który wylosowałeś, tak aby nie zburzyć wieży. Przegrywa ten z graczy, który przewróci wieżę. Klocki, które udało się 
wysunąć z wieży należy ułożyć na górze wieży. Klocki mogą być wykorzystywane również jako elementy konstrukcyjne 
do budowania rozmaitych budowli. 
W zestawie 60 drewnianych klocków (20 x 4,5 x 2,5 cm), kostka (6 cm) i bawełniany worek do przechowywania.

18500277 259 zł

Latające myszki
Ustaw skocznię, wyceluj i traf…
Zabawna gra zręcznościowa polegająca na wce-
lowaniu myszką do otworu.
Wygrywa ten kto jako pierwszy umieści rodzinkę 
myszek w otworach.
Zabawa dostarcza wiele śmiechu i radości do-
datkowo kształtuje koordynacje ręka – oko i uczy 
cierpliwości.
W zestawie: 16 myszy i 4 drewniane bazy - skocznie. 
Wym. planszy: 23 x 23 x 2,5 cm

15107959 105 zł

Żabki z matą
W zestawie 16 żabek (dł. 7cm) w 4 kolorach w pla-
stikowym pudełku z wieczkiem oraz mata.

13081104 60 zł

W jednej z gier wystarczy przycisnąć żabkę, tak aby wskoczyła do 
wiaderka. Kto trafi największą ilością żabek do wiaderka, ten wygrywa. 
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Labirynt Luma
Rozmiary po złożeniu: Długość: 31 cm szerokość: 
25 cm wysokość: 28 cm
Surowiec: drewno.
Wym.: 31 x 25 x 28 cm

19564846 80 zł

Labirynt z oknami figur
Stymuluje koordynację wzorkowo-ruchową. Ko-
lorowe elementy o różnych kształtach i kolorach 
zachęcają dzieci do zabawy.
Wym.: 29 x 29 x 12 cm 
Wym. pojedynczego elementu 1,2 cm.

22475127 170 zł

Stolik aktywności - Podwodny świat
Dzięki dużym gabarytom, stolik aktywności zapewni długie godziny zabawy dla wie-
lu dzieci w jednym czasie.Na środku stolika umieszczony labirynt, a na bocznych 
ściankach rożne elementy manipulacyjne, np. korbki, przesuwaki, lusterko.
Wym.: 74,5 x 74,5 x 101 cm 

19501907 2200 zł

Labirynt motoryczny - alfabet
Labirynt ćwiczy umiejętność młodego my-
słu, rozpoznawanie kształtów i kolorów, 
koordynacje wzrokowo-ruchową, stymulu-
je zmysły i motorykę, nauka liter.
Wym.: 29 x 29 x 56 cm

28663298 470 zł

Aktywność Aktywność 
motorycznamotoryczna

Stolik manipulacyjny - Safari
Całość wykonan z drewna. Wym.: 29 x 25 x 30 cm

15104244 295 zł

Labirynt manipulacyjny - Farma
Na metalowych kolorowych prętach umieszczo-
ne są piękne drewniane postacie takie jak mo-
tylek, ślimaczek, biedronka, które dziecko może 
przesuwać w dowolny sposób, ćwicząc przy tym 
precyzję ruchów palców i dłoni.
Dodatkowo podstawa zabawki to łąka na której 
znajduje się mała farmerka wraz ze swoim kom-
panem – pieskiem. Wym.: 20 x 20 x 26 cm

14750120 100 zł
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Panel motoryczny - Miś
Atrakcyjny wizualnie miś zapewnia masę interesujących zadań mani-
pulacyjnych dla dziecka lub grupy dzieci. Idealnie nadaje się do roz-
wijania koordynacji ruchowo-wzrokowej, a także uczy rozwiązywania 
problemów i skłania do dyskusji na temat podejmowanych decyzji.
Wym: 91 x 32 cm

14750471 213 zł

Panel motoryczny - Krokodyl
Ścienna tablica podzielona na 5 pane-
li, na każdym z nich znajdują się inne 
zadania: labirynty motoryczne, koło z 
kuleczkami, dzwonki, lusterko, plansza 
z labiryntem magnetycznym oraz la-
birynty przestrzenne do przesuwania 
koralików.
Wym.: 174,5 x 60 cm

28376023 547 zł

Panel motoryczny - Samolot
Motoryczny panel z pięciu części, z których każdy ma inny zestaw czynności 
manipulacyjnych do koordynacji ręka-oko i doskonalenia umiejętności moto-
rycznych, w tym: zegar z ruchomymi rękami, labirynt drutów, magnetyczne 
pióra, labirynt kształtów i koła zębate. W zestawie śruby mocujące.
Wym.: 180 x 66 x 5 cm

14750673 575 zł

Panel motoryczny - Słonik
Oferujący szereg interesujących czynności 
manipulacyjnych panel Słonik dla jednego 
dziecka lub grupy dzieci bawiących się i 
wspólnie odkrywających świat motoryki. 
Doskonały do rozwoju koordynacji ręka-
-oko, kontroli palców i umiejętności moto-
rycznych. W zestawie śruby mocujące.
Wym.: 91 x 32 x 4,5 cm

28376091 209 zł

Zręcznościowa ósemka
Prosta w swojej istocie zabawka, której celem jest przede 
wszystkim poprawa zręczności, wspieranie koordynacji 
ruchowej oraz wzrokowej, a także poprawa refleksu. Prze-
znaczona nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych.
W zestawie 2 piłeczki wykonane z różnego tworzywa, dzięki 
czemu poruszają się one w ósemce z różną szybkością. Zada-
niem osoby ćwiczącej jest otwieranie i zamykanie ósemki tak, 
aby piłka sprawnie poruszała się po torze, zataczając literę S.
Wym.: 34 x 21 x 5 cm

13610002 80 zł

Wielozadaniowa rakieta
Kolorowa, duża rakieta to idealna pomoc dla każ-
dego ciekawego świata malucha. Każda strona to 
inny rodzaj aktywności dla zapewnienia długiego 
zainteresowania i skupienia uwagi dziecka.
Produkt wykonany z myślą o najmłodszych dzie-
ciach. Brak ostrych krawędzi sprawia, że jest w 
pełni bezpieczny dla dziecka.
Na ściankach rakiety: 6 pętli motorycznych o różnej 
długości, na każdej pętli 3 koraliki różnego koloru i 
kształtu, na podstawie rakieta i planeta do przemiesz-
czania, wesoły labirynt z kosmitami, zegar do nauki 
odczytywania godzin, kolorowe liczydło, lusterko, 
zamykane okienko z kosmitami, koło do mieszania 
kolorów, koła zębate i kosmici z drugiej strony.
Wym.: 37 x 37 x 62 cm

14704121 248 zł
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Drewniane panele ścienne do ćwiczeń 
manipulacji

Ścienny panel - Farma
Drewniany labirynt posiada 4 zwierzątka, które 
należy dopasować do odpowiednich miejsc prze-
suwając je po ścieżkach. To zalety, których nie 
zastąpi żadna inna zabawka. 
Drewno zostało polakierowane i pomalowane 
bezpiecznymi dla dziecka farbami w żywe barwy, 
które zadowolą każdego użytkownika i dadzą 
mnóstwo radości z zabawy.
Wym.:47 x 47 x 3,5 cm

14750437 185 zł

Ścienny panel - Auto
Doskonała zabawka dla maluszków, które chcą 
się nauczyć prowadzić samochód. Tablica zawie-
szana na ścianie nie zajmuje dużo miejsca, dzięki 
czemu świetnie sprawdzi się w małych pokojach, 
oraz salach zabaw i poczekalniach. Schemat 
skrzyni biegów jest odzwierciedleniem tego z 
prawdziwych samochodów, więc już od małego 
dziecko może uczyć się użytecznych w później-
szym życiu rzeczy.
Wym.:47 x 47 x 3,5 cm

14750438 165 zł

Ścienny panel - Kształty
Drewniana układanka wyposażona została w 8 
płytek z różnymi kształtami: 2 zielone trójkąty, 
3 niebieskie romby, 3 żółte kółka i jedno wolne 
miejsce aby można było przesuwać płytki. Obok 
ruchomych płytek znajdują się przykładowe usta-
wienia, które należy ułożyć. 
Wym.: 45 x 45 x 4 cm

14750435 185 zł

Ścienny panel - Motyl
Do tablicy magnetycznej dołączone zostały dwie 
pałeczki, dzięki czemu można ćwiczyć sprawność 
dwóch rąk na raz lub bawić się we dwójkę.
Zabawa rozwija zdolność koordynacji ręka – oko, 
logicznego myślenia i zdolności manualne.
Całość wykonana z tworzywa bezpiecznego dla 
najmłodszych.
Wym.:45 x 45 x 4 cm

14750436 179 zł

Zestaw 4 paneli ściennych
Zestaw 4 paneli ściennych, które po-
mogą dzieciom ćwiczyć ich małe rączki 
i paluszki oraz przygotują je do samo-
dzielnego ubierania się. Zapinanie i od-
pinanie zapięć kształtuje umiejętności 
manualne.
Wym.:44 x 44 x 2 cm

14751628 364 zł

Drewniane panele manipulacyjne
Drewniane panele do zawieszenia na ścianie z wieloma urozma-
iconymi zadaniami.
Zabawa rozwija zdolności motoryczne, wyobraźnię i umiejętno-
ści logicznego myślenia.
Gry posiadają ścieżki, po  których należy przesuwać cyferki, tak 
aby dopasować je do obrazków z odpowiednia ilością rybek. 
Taka gra wprowadzi Twoje dziecko w ekscytującą zabawę i po-
może poznać podstawy matematyki. Drewno zostało polakiero-
wane i pomalowane bezpiecznymi dla dziecka farbami w żywe 
barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo 
radości z zabawy.
Wym.panela: 36 x 55 x 3,5 cm

14750676 Kotek 129 zł
14750677 Krówka 119 zł
14750678 Konik 135 zł

Cena za sztukę - 91 zł
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Zestaw motorycznych paneli ściennych
Zestaw 6 motorycznych paneli umożliwia zabawę  grupie dzieciom jednocześnie. 
Poprzez obracanie, przewracanie, dopasowywanie, przeplatanie dzieci zawsze odkrywa-
ją nowe rzeczy. Elementy ścienne pozwalają na odkrycie przez dzieci  nowych obszarów: 
formy, koloru, dźwięku, liczb, obracania, itp.
Łatwy montaż na ścianie (różne opcje montażu). Wykonane z drewna.
Wym. pojedynczego panela: 35 x 33 x 1,5 cm

14956307 700 zł

Zestaw małych labiryntów
Wym.: 14 x 12 x 1,5 cm

15110584 3 szt. 90 zł

Magnetyczna plansza - Wyspa
Wykonane z drewna. Wym.: 21 x 21 x 1,5 cm

11453818 75 zł

Magnetyczna plansza - Kosmos
Wykonane z drewna. Wym.: 21 x 21 x 1,5 cm

11453817 75 zł

Magnetyczny labirynt - 6 plansz
W zestawie 6 szablonów oferujących różne sposoby 
zabawy. Plansza przykryta szybą z pleksi zapobiega 
wypadaniu kulek.
Wym.: 29,5 x 29,5 x 1,5 cm

19120213 145 zł

Labirynt - balansująca plansza
Gra daje możliwość budowania kursu dla kulki wg. 
własnego uznania, dzięki rożnie wygiętym torom.
Tory umieszcza się na planszy, którą dziecko chwyta 
za dwie rączki i balansuje kulką -  tak by „przeprowa-
dzić” ją po zbudowanym torze.
W zestawie: 11 torów, 6 kulek, 1 tablica, 2 rączki oraz 
przewodnik z podpowiedziami budowania torów.
Wym.: 30 x 21 x 5 cm

23532655 80 zł

Magnetyczny labirynt - mrowisko
W  zestawie magnetyczny długopis trwale przy-
twierdzony w podstawie oraz 55 magnetycznych 
kolorowych kuleczek.
Wym.:29 ,5 x 29,5 x 1,5 cm

19120214 145 zł

Cena za 
sztukę - 28 zł

Gra magnetyczna Cyferki
Kolorowa Gra magnetyczna cyferki cieszy oko i 
zachęca do zabawy. Do planszy przymocowane 
są dwa magnetyczne patyczki na sznurkach, za 
pomocą których należy przemieszczać kuleczki.
Wym.: 30 x 22 x 1,3 cm

14750180 79 zł
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Labirynt - droga do sera
Wysokiej jakości drewniany labirynt manipulacyjny. 
Podczas zabawy dziecko rozwija motorykę małą i 
poprawia zdolności manualne. Zestaw zawiera 
dwie kulki, które myszka musi zaprowadzić do 
dziurki zdobywając odpowiednią ilość punktów.
Wym.: 27 x 35 cm

14950795 85 zł

Labirynt - Ścianka wspinaczkowa
Duża wersja popularnej gry. Składana „ścianka 
wspinaczkowa”, której zabawa polega na prze-
prowadzeniu kulki, pociągając za sznurki w taki 
sposób, by nie wpadła do żadnej z dziur.
Gra wymaga skupienia, spostrzegawczości, uczy 
dzieci cierpliwości.
Wym.:120 x 59 cm

15105171 398 zł

Magnetyczny stolik - labirynt
Labirynt zaopatrzony jest w drewniane 3 krótkie 
i 2 długie drewniane, magnetyczne pałczeki, za 
pomocą których należy przemieścić umieszczone 
pod szybą pleksi magnetyczne kuleczki (3 szt.) po 
wyżłobionych szlaczkach.
Wym.: 40 x 28 x 17 cm

15103355 215 zł

Labirynt koordynacyjny
Zestaw ćwiczący koordynację ruchową oraz działanie 
w grupie.  Uczestnicy gry trzymają w dłoniach drew-
niane drążki od sznurka przymocowanego do plan-
szy z labiryntem. Gracze wydają wzajemnie polecenia 
i podpowiedzi poruszają planszą tak, aby kulka toczy-
ła się po labiryncie i wpadła do otworu w planszy.
Produkt wykonany z wysokiej jakości materiału 
i drewna. Do zestawu załączony jest bawełniany 
woreczek, aby przechowywać w nim elementy gry 
po skończonej zabawie.
Wym. planszy: 35 x 35 x 4 cm

18500204 320 zł

Stolik manipulacyjny - Farma
Duży stolik manipulacyjny pozwala na jednocze-
sną zabawę kilkorgu dzieciom. Na trzech metalo-
wych kolorowych prętach znajdują się drewniane 
koralki, które dziecko może dowolnie przesuwać, 
ćwicząc precyzję ruchów palców oraz dłoni. Do-
datkowo na blacie stołu znajduje się labirynt, po 
którym dziecko może przesuwać ruchome ele-
menty, takie jak traktor, figurki zwierząt i farmera.
Wym.: 60 x 49 x 82 cm

14750670 316 zł

Stolik manipulacyjny - Przeplatanka
Drewniany stolik edukacyjny zapewni maluchom 
mnóstwo radości, a w trakcie zabawy dzieci będą 
ćwiczyły zdolności manualne oraz postrzeganie ko-
lorów i kształtów. Na metalowych pętlach umiesz-
czone są drewniane, kolorowe klocki oraz trzy klocki 
z wizerunkiem zwierzaków – misia, lisa i jeża. Dodat-
kowo na stole, pod pętlą znajdują się inne zwierząt-
ka oraz roślinność, której w żadnym ZOO nie może 
zabraknąć, dzięki czemu dzieci mogą bawić się rów-
nież przez wymyślanie historyjek z życia zwierzątek, 
rozwijając przy tym swoją kreatywność i wyobraźnie.
Wym.: 65 x 38 x 38 cm

14744033 216 zł
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Mega Pickboard
Duża plansza do wyszywania o wym. 50 x 35 cm, 
4 kolorowe sznurki do przewlekania oraz 4 ko-
ronczarskie pióra.
Wym.: 50 x 35 cm

19120168 90 zł

Kreatywne sznureczki
Zestaw zawiera 50 sznureczków, 4 tablice z rze-
pem oraz 12 kart z przykładami.
Wym. tablicy: 30 x 22 x 2,5 cm

21042110 180 zł

Przewlekanka Filo
Specjalna tablica utrzymuje stabilnie koronkę 
w  zadanym położeniu: po prostu trzeba tylko 
wsunąć sznurek do wyjątkowych, samo zatrza-
skujących się rowków  przy pomocy koronczar-
skich piór. Dołączone instrukcje oraz duże karty 
pokazują kilka przykładów do skopiowania, na-
stępnie należy wyzwolić własną wyobraźnię. 
W zestawie: plansza do wyszywania, koronczarskie 
pióro oraz sznurki (18 szt. o dł. 90 cm).
Wym.: 37 x 27 x 5 cm

13000570 90 zł

4 tablice w zestawie

Mega tablica kreatywna
Wielka tablica, która umożliwia nie tylko miej-
sce do tworzenia własnych kompozycji ze 
sznurów , ale również zrobienie z niej gry na 
zasadzie „ rzuć do celu” . Oddzielne kolorowe 
samoprzyczepne sznurki dają możliwość roz-
wijania kreatywności i motoryki , a ze względu 
na gabaryty tablicy z zabawy korzystać może 
kilka dzieci na raz. 
W zestawie tablica o wym. 100 x 100 cm oraz liny 
w 4 podstawowych kolorach (4 x 3 m, 8 x 1,5 m)

19120308 330 zł

Sznurówki do ramki
10 sznurków o gr. 3 mm i dł. 1 m

11531771 15 zł

Ramka z rzepami
Drewniana rama o szer. 2,8 cm
Wym.: 35 x 35 x 1,8 cm

19500134 70 zł

Zestaw tablica Kreative 
W zestawie tablica o wym.: 28 x 20 
cm, 4 kolorowe sznurki do prze-
wlekania i koronczarskie pióro.

19120065 35 zł
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Przewlekane domki
W zestawie znajdują się 32 drewniane elementy 
oraz nici w różnych kolorach.
Wym. prostokąta: 20 x 10 cm

15108150 130 zł

Drewniane przewlekane kształty
Zestaw 7 drewnianych figur o różnych kształtach 
i kolorach oraz 7 sznurków o dł. 130 cm.
Wszystko zapakowane w drewniane pudełko.
Wym. figury: 10 x 13 cm, pudełka 16 x 20 x 4,5 cm

14985494 65 zł

Przeplatanki - Przyroda
Zestaw zawiera 23 elementy oraz 5 sznurówek. 
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wym. sowa: 17,7 x 14 cm

12800369 30 zł

Przewlekanki w walizce
8 przewlekanek o różnych kształtach. Mogą być 
również używane jako szablony do rysowania. 
W komplecie także 10 kolorowych sznurowadeł.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wym. elem. 12 cm

23531795 45 zł

Przewlekanka z motywami
Cztery płyty z rysnukami (dom, kwiat, drzewo i 
muchomor) w drewnianym  pudełku oraz kolo-
rowe sznureczki.
Wym.: 19 x 15 x 7 cm

10088049 24 elem. 40 zł

Przewlekane misie
W zestawie 2 misie oraz 24 ubranka.
Wym.: misia: 10 x 9 cm

15107891 80 zł

Elastyczny kreator
Daj dzieciom zestaw kolorowych gumek, a będą miały szanse stworzyć piękne prace z pomocą kart lub bez kart wg. 
własnej wyobraźni.
Zabawa rozwija umiejętności motoryczne i promuje kreatywne projektowanie.
W zestawie 5 dwustronnych kart (10 motywów), drewniana rama oraz 28 gumek w różnych kolorach i rozmiarach.
Wym.: 28 x 27 x 3 cm, wiek 4+

11621120 155 zł

Sznurowanki Zwierzaki
Zestaw  32 kształtów z dziurkami  wykonanych z 
mocnego, elastycznego tworzywa oraz 16 sznu-
reczków o dł. 90 cm, wym. kotka: 12 cm 
Całość zapakowana w plastikowym kuferku.

14941249 80 zł

Cyferki do nawlekania
Przeplatanka posiada 12 elementów: cyferki, 
znak dodawania, oraz znak równości. Jest to 
świetna zabawka edukacyjna, która nie tylko po-
zwoli maluchowi na ćwiczenie podstawowej ma-
tematyki (dodawanie do 10), ale także udoskonali 
jego zręczność i precyzję ruchów rączek.

14753795 45 zł

PRZEWLEKANKI
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Alfabet do przewlekania
W zestawie: 276 elem. + 15 sznurków. Wykonane 
z mocnego tworzywa sztucznego.
Wys. litery: 4 cm

20606401 wielkie litery 155 zł
20606402 małe litery 155 zł

Nawlekaj nie czekaj MAX
Gra jest znakomitym treningiem zręczności i  świet-
nym ćwiczeniem pamięci. 
Zawartość pudełka: 55 sztuk kart do gry, 18 sztuk kuli 
(ok. śr. 4 cm), 80 sztuk żetonów, klepsydra, 3 sztuki  
linki oraz instrukcja .
Wym.: 25,5 cm x 24,5 cm

12900411 33 zł

Guziki - przewlekanka
81 dużych, plastikowych figur geometrycznych i 
27 sznureczków do nawlekania. 
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Zestaw zapakowany w plastikowe wiaderko.

14985052 115 zł

Stonoga Agata
Składa się z 18 pierścieni wykonanych z drewna o 
śr. 35 mm i gr. 11 mm w 6 kolorach, do nawlekania 
na odpowiednio sztywny sznurek oraz drewnianej 
kostki z 6 kolorami umożliwiającej wiele gier. 
Zestaw w drewnianej skrzynce.

30000119 55 zł

Przewlekane kształty - 90 szt.
Drewniane, kolorowe, przewlekane 
kształty oraz zestaw sznurków w drew-
nianym pudełku o wym.: 13 x 11 cm

15107594 50 zł

Geometryczne przewlekanie
Geometryczne sznurowanie rzuca nowe spojrzenie na kla-
syczną zabawę z wykorzystaniem sznurówek. Zestaw zawie-
ra 3 płyty geometryczne i multi-kolorowe sznurowadła. Dzie-
ci mogą eksperymentować z kolorami, wzorami i kształtami. 
Są łatwe do uchwycenia w rączki i są istotne dla rozwoju 
funkcji poznawczych i umiejętności motorycznych, koordy-
nacji ręka-oko, a także wizualizacji.
Śr. koła: 16 cm, kwadrat: 16 x 16 cm, trójkąt: 21 cm

18406801 147 zł

Duże korale do nawlekania
Zestaw 48 kolorowych, dużych korali w 4 geome-
trycznych kształtach i 6 kolorach o wym. 4,5 cm 3 
oraz 6 sznurków 65 cm.
Zapakowane w plastikowym kuferku z uchwytami.

14900331 140 zł

Serek z myszkami
Zabawka składa się z rozciągliwej, wiernie od-
tworzonej kostki sera żółtego oraz dwóch bia-
łych myszk. Przeplatanie myszek przez dziurki w 
serze jest doskonałym ćwiczeniem rozwijającym 
zdolności manualne, daje miłe wrażenia dotyko-
we i pobudza wyobraźnię.
Wym.: 5 x 5 x 5 cm, dł. myszki ok 6 cm.

19519560 35 zł

Sznurowanka Zwierzątka
Drewniana sznurowanka Zoo to doskonała, 
drewniana pomoc dydaktyczna. Dzięki niej dziec-
ko zdobędzie wiedzę w jaki sposób powinno po-
sługiwać się sznurówką. 

14751326 55 zł
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Guziki Max do przewlekania
100 sztuk „ gigant guzików” w 5 różnych 
rozmiarach, 4 kolorach 8 sznurków o dł. 
75 cm, 8 zakończeń – całość zapakowana 
w  praktycznej plastikowej skrzyneczce 
z uchwytami (29 x 24,5 x 17 cm)

19120203 195 zł

Literki do przewlekania
Wym.: 7 x 7 x 7 mm

11458908 325 szt. - kolorowe 40 zł
15670690 300 szt. - naturalne 30 zł

Piankowe kształty do nawlekania
250 elem. w 10 kolorach.
Wym.: 7-14 mm, śr. 2 cm

19100058 30 zł

Sznureczki do nawlekania
10 sznurków o gr. 3 mm i dł. 1 m

11531771 15 zł

Patyki do nawlekania
Do nawlekania korali (14985053).
Zestaw 25 drewnianych patyków o dł. 30 cm, śr.6 mm

14987660 205 zł

Korale Gigant
250 elem. w 6 kształtach geometrycznych i 5 kolorach, 
8 sznurków do nawlekania.
Bezpieczne do zabawy dla najmłodszych (+ 3 lata) dzieci 
ze względu na dużą wielkość elem. powyżej 2,4 cm.
Koraliki do nawlekania również na patyki (14987660).
Całość zapakowana w plastikowym wiaderku.

14985053 185 zł

Przewlekane korale
650 różnokolorowych kształtów do nawlekania na 
sznurek. Całość w plastikowym wiaderku z rączką.
Wymiary kształtów ok. 2 cm

11750550 140 zł

Mała tkalnia - Krosno
Zestaw do tkania : 4 kolory włóczki, 2 pa-
tyczki oraz krosno.
Wym.: 26 x 17 cm

14804128 49 zł

Włóczki z drutami
W zestawie 12 motków po 50 g włóczki w 
różnych kolorach, 1 para bambusowych 
drutów o śr. 0,8 cm, dł. 30 cm.

15671022 150 zł

650 
elem.
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ekspres sprzączki rzepy

Kostka zapięć
Kostka wykonana jest z miękkiego przyjemnego 
materiału. Na kostce znajdują się różnego rodza-
ju zamknięcia: sznurowadła, zamek błyskawicz-
ny, zatrzaski, guziki, rzepy, itp. 
Wym.: 13 x 13 cm

15105515 110 zł

Kostka manipulacyjna Zegar
Kostka przygotowuje dzieci do samodzielnego 
ubierania się. Wielka kostka z  pianki poliureta-
nowej, pokryta materiałem. Po bokach kostki jest 
umieszczonych 6 różnych rodzajów zapięć: sznu-
rowanie, napy, zamek błyskawiczny, pasek, guziki 
oraz na jednym z boków -  zegar.
Pokrowiec na kostce jest zapinany na zamek, 
dzięki czemu w  razie potrzeby może być zdjęty 
i prany w temp. 30 stopni.
Wym.: 30 x 30 x 30 cm

10908943 210 zł

Potrafię wiązać buty
Pomoc edukacyjna idealna do nauki zawiązywa-
nia butów. Za jej pomocą nauka wiązania butów 
będzie prostsza dla dziecka.
Skład tego zestawy to 6 kolorowych butów. 
Wym. : 18 x 11 cm

28584600 105 zł

Przewlekanka Trampek
Ten model przewlekanki ma pomóc dzieciom 
w nauce wiązania sznurowadeł. Uczy cierpliwości 
i zręczności.
Kolor wybierany losowo.
Wym.:15 x 9 cm

15106475 1 szt. 45 zł

Ramki do nauki ubierania
Wym. ok. 32 x 32 x 2,5 cm

10400200 duże guziki 85 zł
10400300 kokardy 85 zł
10400400 sznurowadła 85 zł
10400500 zatrzaski 85 zł
10400600 ekspres 85 zł
10401000 sprzączki 85 zł
10401200 rzepy 110 zł

pomoce Montessori
PEŁNA OFERTA POMOCY Z DOSTĘPNA NA WWW.EDUCOL.PL

duże guziki

sznurowadła

kokardy

zatrzaski
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Chira i Massimo
Dzieci uczą się poznawać różne zamknięcia, za-
trzaski odzieży - napy, zamki błyskawiczne, guziki, 
rzepy, itp.
Nóżki piszczą i szeleszczą przy naciskaniu.
Wym.: 30 x 8,5 x 36 cm

15105576 160 zł

Buty do wiązania
Drewniana podstawa o wym. 40 x 22 cm

15108158 60 zł

Nauka zapięć na planszy - Miś
Drewniana plansza z 6 elem. do nauki zapięć.
Wym.: 39 x 39 x 2 cm

98213784 90 zł

Kostka manipulacyjna Sunny
Wym.: 30 x 30 x 30 cm

19110102 189 zł

Tablica z zamkami
Tablica z 4 rodzajami zamków do nauki rozszy-
frowania ich i kombinacji, by otworzyć i ujrzeć 
kolorowe obrazki.
Wym.:30,5 x 24 x 1,5 cm

98219540 100 zł

Tablica z zatrzaskami
Różnego rodzaju zamknięcia do ćwiczeń małych 
rąk. Po otwarciu okienek, ukażą się kolorowe 
zwierzątka. 
Wym.:39 x 29 x 2 cm

98213785 125 zł

2 
szt.

Stonoga Agata
Miły i miękki jest mieszka-
niec ogrodu - stonoga.
Na grzbiecie umieszczone 
są różnego rodzaju zapięcia. 
Sznurowadła, guziki, zamek, 
zatrzaskioraz rzepy pomaga-
ją dzieciom w szkoleniu ich 
umiejętności motorycznych.
Wym.: 53 x 20 cm

15105523 115 zł

Ścieżka sensoryczna dla dłoni
Na macie manipulacyjnej umieszczone zostały 
sznurek, guziki, rzep, klamerka i suwak rozdziel-
czy, które umożliwiają trening sprawności pal-
ców oraz uczą podstawowych umiejętności nie-
zbędnych podczas czynności samoobsługowych.
Wym.: 20 cm x 48 cm
Tkanina: bawełna, polar. 

19520481 110 zł

Domek - bezpieczeństwo
Pomoc edukacyjna, która wprowadza dziecko w 
intersujący  świat zamków. Każde dziecko inte-
resują zamki,  kluczyki, uchwyty. Pozwól dziecku 
samodzielnie odrywać nieznane  dotąd różnego 
rodzaju zamknięcia. 
Wym.: 27 x 17 cm

15104432 250 zł

Pomoce do nauki 
sznurowania, 

zapinania, itp...
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Kostka magnetyczna
24 trójkąty magnetyczne,  z których 
można tworzyć najróżniejsze kombina-
cje według własnej wyobraźni lub za po-
mocą 21 kart z przykładowymi  wzorami 
- dołączonymi do zestawu.
Po złożeniu sześcian o wym.:8 x 8 x 8 cm

19120114 95 zł

Kolorowa mozaika - 250 elem.
Ogromny zestaw drewnianych, kolorowych 
klocków pozwalający dzieciom tworzyć dowolne 
kształty według własnej wyobraźni.
Zapakowane w wiaderko z rączką.
Wym. klocka: 2,5 x 2,5 x 1 cm

11458557 110 zł

Układanka segmentowa
Zadanie dziecka polega na odtworzeniu z kloc-
ków takiego samego ułożenia jak na karcie. Po-
moc obejmuje 2 poziomy trudności.
W zestawie: drewniana podstawa w kształcie 
trójkąta, 10 drewnianych klocków, które składają 
się z jednego elementu bądź kilku połączonych 
ze sobą, w poziomie lub na skos, cegiełek, 20 
kart o różnym stopniu trudności z wzorami do 
układania: poziom I  stanowią wzory kolorowe, 
poziom II to wzory w kolorze granatowym. 

11457924 65 zł

Geometryczne kształty
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Gr. elem. 5 mm

11770320 70 zł

250 elem.

Mozaika XXL z kartami zadań
Mozaika XXL, to aż 250 drewnianych elementów w kolo-
rach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, pomarań-
czowym i białym. 
Opakowana jest w estetycznym i trwałym drewnianym pu-
dełku o wym.: 29,5 x 21,5 x 7,5 cm.
W zestawie: 20 dwustronnych kart.

30000008 250 elem. 159 zł

Mozaika konstrukcyjna - zestaw
Z mozaiką konstrukcyjną możesz budować w 2D na wytrzymałej planszy z tworzywa sztucznego, która równocześnie 
pełni funkcje pokrywki pudełka. Zestaw zawiera różnego rodzaju figury, śrubki oraz śrubokręt. Dodatkowym atutem 
są dołączone karty z przykładami oraz pudełko z przegrodami dla wygodnego sortowania elementów.
180 elem. + 12 kart pracy o wym.: 21 x 21 cm

23595020 95 zł

Drewniana Magnetyczna 
układanka w walizce
Magnetyczne i kolorowe klocki są w różnych 
kształtach - co pozwoli dziecku na tworzenie no-
wych figur. Zestaw zawiera 42 klocki oraz 12 kart 
w walizce. Dzięki pudełeczku wszystkie elementy 
po skończonej zabawie będzie można przecho-
wywać w porządku. 
Wym.: 28,6 x 3,8 x 30 cm

14759687 135 zł
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Przybijanka 
zestaw grupowy
Zawartość: 200 drewnianych 
elem. mozaiki w 9 kształtach i 4 
kolorach o gr.3 mm, 4 drewniane 
młotki, dł. 19 cm, 4 tablice kor-
kowe, o wym.: 25 x 15,5 x 1 cm, 
250 gwoździków w plastikowym 
kuferku,  4 karty ze wzorami.

14935824 235 zł

Przybijanka Piraci
W zestawie 4 plansze pokazujące motyw obrazu, 
plansza korkowa (24,8 x 17,5 x 0,7 cm) oraz 165 
drewnianych elem. i młotek.

15110226 110 zł

Przybijanka Farma
W zestawie 4 plansze pokazujące motyw obrazu, 
plansza korkowa (24,8 x 17,5 x 0,7 cm) oraz 174 
drewnianych elem. i młotek.

15110228 90 zł

Przybijanka Wróżka
W zestawie 4 plansze pokazujące motyw obrazu, 
plansza korkowa (24,8 x 17,5 x 0,7 cm) oraz 176 
drewnianych elem. i młotek.

15110127 90 zł

Przybijanka z kartami zadań
W zestawie: 2 motki 126 kolorowych, drewnia-
nych elementów, korkowa tablica o wym 30 x 
21 x 1 cm, 100 pinezek, 3 karty zadań. Łącznie 
229 elem.

15103944 115 zł

Przybijanka galeria 6 tematów
Zestaw przybijanek dla 6 osób, każda z innym 
motywem. Pogrupowane w koszyki, a wszystko 
zamknięte w drewnianym pojemniku z 6 tabli-
cami korkowymi. Każdy koszyk stanowi odrębną 
historię.
Wym. tablicy: 20 x 30 x 1 cm

11100004 430 zł

Przybijanka
Tablica korkowa o wym.: 30 x 22,5 x 1 cm
200 drewnianych elem. w plastikowym pudełku.
Młotek o wym.: 20 x 6 cm

20410022 Elementy - 200 szt. 85 zł
20410011 Tablica korkowa 30 zł
20410016 Młotek 5 zł

Przybijanka - Zawody 171 elem.
W zestawie: 171 kolorwych, drewnianych elementów, młotek oraz korkowa tablica o wym 24 x 17 x 1 cm

15110581 95 zł

Przybijanki
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Pudełko mozaiki kształtów
Drewniana mozaika kształtów to zestaw skła-
dający się z  5 podwójnych tablic do układania, 
które podpowiadają, jakie wzory możesz stwo-
rzyć oraz  120 sztuk drewnianych, kolorowych, 
geometrycznych kształtów.
Wym.: 33 x 23 x 5 cm

98210029 89 zł

Układanka - Kolorowe kręgi
Kolorowa, drewniana układanka rozwijająca wy-
obraźnię oraz umiejętności abstrakcyjnego my-
ślenia, dodatkowo ćwiczy motorykę oraz uczy 
kolorów. Poszczególne elementy układanki można 
łączyć ze sobą tworząc jednolite lub kolorowe kręgi.
W zestawie 36 el. , wym. poj. el. 5,3 x 4,6 x 0,8 cm

29104440 120 zł

Geopad zestaw aktywności
Zestaw idealny do rozwijania umiejętności motorycznych, modelowania i sekwencjonowania, kre-
atywnego projektowania, dodawania i odejmowania oraz umiejętności logicznego rozumowania. 
Zawiera: 4 płyty piankowe, które można ze sobą połączyć, 144 kołki w 6 kolorach, 12 sznurowadeł, 12 
dwustronnych kart do ćwiczeń, wszystko w solidnym pojemniku.
Wym.: 21,5 x 21,5 cm

28354043 339 zł

Trójkątne bloki
50 sztuk drewnianych trójkątów wykonanych z 
niezwykłą starannością zachęca dzieci do twór-
czej zabawy.
Elementy można umieszczać na dołączonych 
do zestawu kart pracy, a także wg. własnej wy-
obraźni.
W zestawie:50 trójkątów + 10 kart pracy.
Wym.:20,3 x 20,3 x 4,3 cm

11621060 160 zł

Drewniana układanka Kołki
Idealny produkt dla najmłodszych dzieci, który 
pomoże w koordynacji ręka – oko, a także ćwi-
czeniach na spostrzegawczość.
W zestawie:4 karty wg. których można stworzyć 
swoje dzieło o wym.:20 x 20 cm, podstawka o 
wym.:22 x 22 cm oraz 63 kołeczki.

14703586 145 zł

Mozaiki W zestawie 
4 karty 
ze wzorami
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Mozaikowe klocki
W zestawie 30 kolorowych sześcianów, z których 
można stworzyć setki różnych wzorów zarówno po-
ziomo i pionowo według załączonych szablonów lub 
stworzyć zupełnie nowe kombinacje. Ograniczeniem 
może być jedynie wyobraźnia. 
Zawartość: pudełko o wym. 23 x 20 x 6 cm, 30 kloc-
ków o wym. 3,5 x 3,5 cm oraz 10 kart ze wzorami.

11621030 260 zł

Magnetyczne kształty - walizka 
z czarną planszą
Walizka z 35 magnetycznymi kształtami, 20 kar-
tami z zadaniami. 
Wym.: 30 x 30 x 3,7 cm 

19502096 129 zł

Mozaika - Pavacolor
Mozaika umożliwiająca odkrywanie kolorów i 
kształtów oraz rozwijanie umiejętności moto-
rycznych i wizualnych. Gra pozwala na tworzenie 
dowolnych układów graficznych lub naśladować 
wzory przestrzegając liczby pionków, kolorów i 
organizacji przestrzennej.
W zestawie: 6 plansz dwustronnych z obrazkami 
(12 wzorów),  2 podstawy transparentne z tworzy-
wa sztucznego, 54 elementy plastikowe w 3 róż-
nych kształtach (trójkąt, koło, kwadrat) i 6 kolorach.
Wym. planszy: 27 x 20 cm, podstawa: 27,4 x 21 cm, 
śr. elementu : 3,3 cm

22445154 219 zł

Tangeo - układanka magnetyczna
Atrakcyjna, kolorowa układanka magnetyczna w formie 
zabawy uczy dzieci geometrii. Wiele magnetycznych ele-
mentów pozwala na tworzenie niezliczonej ilości dzieł i 
tworzenia nowych form. Doskonali umiejętności moto-
ryczne i zdolność koncentracji.
W zestawie: drewniane pudełko, 70 drewnianych form magne-
tycznych, 22 karty szablonów o dwóch poziomach trudności.
Wym.: 27,5 x 28 x 6,5 cm

11624040 525 zł

Mozaiko przeplatanka
Idealna pomoc, która sprzyja kreatywności.
W zestawie: 347 drewnianych kołeczków, perfo-
rowana tablica do tworzenia obrazów, 5 form do 
przewlekania, 6 kolorowych sznurków, skrzynka 
do przechowywania.
Wym.: 28 x 24 x 4 cm

15106862 135 zł
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Mozaikowa układanka
Gra polegająca na układaniu kolorowych kloc-
ków na prostokątnej planszy przypominającej 
plaster miodu. Celem gry jest ćwiczenie: koordy-
nacji wzrokowo ruchowej, rozwijanie zdolności 
manualnych, analizy wzrokowej, rozróżniania i 
nazywania kolorów.
W zestawie:120 klocków (2,5 cm), plansza (32,5 x 
23 cm) i książeczka z instrukcjami.

14810000 120 elem. 45 zł

Mozaika AL II 266 elem.
W zestawie tabliczka o wym. 14 x 13 cm, gwoździ-
ki i książeczka z wzorami.
Dla dzieci powyżej 4 roku życia.

12900381 25 zł

Maxi mozaika
Podstawa o wym.: 24 x 24 x 7 cm, Duże kolorowe 
elementy  w pięciu kształtach geometrycznych, 
zapewniają bezpiczeństwo najmłodszym pod-
czas zabawy.
W zestawie książeczka z 15 wzorami. Wym. 
elem.: 2 - 3,5 cm, wys.: 1,2 cm 92 elem.

20430075 85 zł

Mozaikowa tablica - wielofunkcyjna
Dwustronna tablica. Z jednej strony możliwość pisania 
kredą (gąbeczka + kreda dołączona do zestawu), z dru-
giej strony: tablica mozaikowa, na której można tworzyć 
własne obrazy, dzięki załączonym do zestawu klockom w 
ilości 140 sztuk. Umieszczony na jednej ze stron zegar, do-
datkowo uatrakcyjnia tablicę.
Wys. 90 cm, dł. 35 cm, szer. 53 cm

14800001 140 elem. 115 zł

Miękkie klocki mozaika 125 elem. 3-10 lat
Bezpieczne i solidnie wykonane klocki z mocnego, miękkiego  tworzy-
wa, wygodne do uchwycenia, wszystkie elementy zaokrąglone.
Klocki są łatwe w łączeniu i zostały wykonane w taki sposób, aby two-
rzyć wiele możliwości ich łączenia i pobudzać kreatywność dzieci.
Zaprojektowane z myślą o najmłodszych.
Dodatkowo w zestawie 4 karty wzorów, pomysłowe broszury.
Wym.: 19 x 13 x 25 cm

97933125 310 zł

Patyczki i kółka
Twórz postacie, najróżniejsze rysun-
ki z pierścieni i patyczków wg. wzoru 
z kart lub wg własnego pomysłu.
Porównuj różne długości i rozmiary.
Zabawa pobudza umiejętności mo-
toryczne i analizę wzrokową.
W zestawie: 248 plastikowych kształ-
tów w 4 kolorach, 24 plastikowe kar-
ty ze wzorami, praktyczne i trwale 
pudełko do przechowywania.
Drewniane pudełko: 35 x 19 x 8 cm

17222172 395 zł

Mozaika - Mandala Pixel - 1200 elem.
Mozaika Mandala – to tworzenie mozaiki poprzez wstawianie kołeczków w perforo-
waną tablicę zgodnie z proponowanym wzorem jak i po przez  własną wyobraźnię. 
Układanie wzorów utrwala  rozpoznawanie kolorów, rozwija umiejętności manualne 
oraz koordynację ruchową. Zestaw składa się z 1200 kołeczków o śr. 5 mm, 6 karto-
nowych kart – wzorów oraz sortera w kształcie koniczynki, który spełnia rolę przecho-
wywania, pudełeczek dla kołeczków pod czas układania jak i podstawki do szablonu. 
W zestawie: 1200 kołeczków o śr. 5 mm, 6 kartonowych kart, pudełeczka do kołecz-
ków, podstawki do szablonu.

13002101 88 zł
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1600 
elementów

280 
elementów

10 szt.

Gwoździki 20 mm
280 elem. o śr.: 20 mm

15671299 65 zł

Gwoździki 10 mm
1600 elem. o śr.: 10 mm

15671297 80 zł

Platforma perforowana
Zestaw 10 plansz do układania obrazków z gwoź-
dzików.
Wym.: 28 x 20 cm

15671301 155 zł

Tablica magnetyczna Mozaika
zestaw składa się z 90 magnetycznych płytek mo-
zaikowych o różnych kształtach, za pomocą któ-
rych można tworzyć piękne mandale. Wystarczy 
do tablicy magnetycznej w miejsce siatki przyło-
żyć wybrany kształt według wzoru lub wyobraźni. 
Po zabawie magnesy można schować do wali-
zeczki, której wieczko stanowi magnetyczna ta-
blica, na której poza układaniem można rysować 
specjalnym mazakiem dołączonym do zestawu.
Wym.: 34 x 29 x 5 cm

13005348 139 zł

Mozaika Junior
48 elem. o śr. 3,2 cm
Wym.: 27,5 x 35,5 x 5,5 cm

13004195 90 zł

Gwoździki formy geometryczne
Zestaw zawiera 300 sztuk trójkątnych i kwadrato-
wych kołeczków, kolorową książeczkę ze wzorami. 
Całość w praktycznej walizeczce o wym. 28 x 22 x 4 cm

13000954 60 zł

Mozaika Gigant 1000
1000 elem. (śr.1,5 cm) za pomocą, któ-
rych układać można  ciekawe motywy.
W zestawie 10 ażurowych płytek + karty 
pracy.
Całość zapakowana w plastikowym ku-
ferku z uchwytami.
Wym. planszy: 14 x 14 cm, elem. śr.: 
1,5 cm

19120236 320 zł

Drewniana mozaika 2 w 1
W zestawie znajdują się 24 przykładowe 
karty z obrazkami, którymi dzieci mogą 
się sugerować w trakcie zabawy. Na od-
wrocie planszy znajduje się klasyczna 
gra „Ludo”.
Całość wykonana została z drewna 
lakierowanego i pomalowana nie tok-
sycznymi farbami w żywe barwy, które 
zadowolą każdego użytkownika i dadzą 
mnóstwo radości z zabawy.

14759990 140 zł
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Gigant tablica do mozaiki
Jedyna w swoim rodzaju wielka tablica z perforowaną płytą i wymiennymi kartami 
ze wzorami. Plastikowe, kolorowe o rożnym kształcie pinezki należy umieszczać na 
planszy zgonie ze wzorem. Kiedy powiesimy tablicę na ścianie - na pewno wzbudzi 
ona wielkie zainteresowanie wśród grupy dzieci. Bardzo łatwy system umieszcza-
nia kart ze wzorami.
W zestawie: tablica o wym.: 84 x 70 cm. Karty oraz klipsy w oddzielnej sprzedaży.
Idealna pomoc dla dzieci w wieku 2 – 5 lat.

23595070 500 zł

12 plansz do Gigant tablicy
Plansze wykonane z mocnego tworzywa.
Wym.: 84 x 70 cm

23595071 175 zł

Klipsy do mozaiki 240 szt.
Zestaw 240 klipsów do tablicy Gigant o śr. 4 cm 
o geometrycznych kształtach.. Zapakowane w 
kuferek z rączką.

23595077 185 zł

Mozaika dla najmłodszych 
z planszami
Mozaika z kołkami. Duże elementy dają możliwość 
używania zabawki już od 2 roku życia. Kołeczki są 
w 4 różnych kształtach i kolorach co daje możli-
wość wielu kombinacji. Obrazki układa się poprzez 
nakładanie kołeczków na przezroczystą tablicę na 
podstawie kart zadań lub swojej wyobraźni.
W zestawie: 32 kołeczki o śr. 4 cm, 1 tablica 21 x 
31 cm, 4 kolorowe karty pracy.
Całość zapakowana w kuferku z rączką.

23595083 80 zł

Mega mozaika zestaw grupowy
Wspaniale rozwija koncentrację, ćwiczy uwagę i  koordynację wzrokow-ruchową. 
Znakomite źródło pierwszych doświadczeń z prostymi zasadami, tj. porządkowanie 
serii kolorów, kształtów, klasyfikacji, etc. 
W zestawie: 64 klipsy (3,6 x 3,9 cm) w różnej kolorystyce i kształcie, perforowana 
płytka o wym.:38 x 30 cm oraz 4 kart ze wzorami.
Zestaw zapakowany w praktycznej walizce z rączką.

23595080 110 zł

Edukacyjna mozaika do nauki kolorów
Zielony, czerwony, niebieski...jest tyle kolorów do odkrycia. Dzięki tej pomocy dziec-
ko w łatwy i przyjemny sposób będzie mogło poznać je wszystkie. 
Zabawę zaczynamy od wyboru odpowiedniej planszy i umieszczeniu jej na drew-
nianej podstawie. Następnie dziecko musi dopasować do otworów odpowiednie 
kolorystycznie elementy. 
Doskonałe ćwiczenie dla małych paluszków oraz wsparcie dla rozwijającej się mo-
toryki. Taka forma aktywności świetnie uczy logicznego myślenia, wspiera dziecięca 
kreatywność i doskonali precyzję i cierpliwość.
Zestaw zawiera: drewnianą podstawę z dziurkami, 10 plansz z ilustracjami zwierząt, 
64 kolorowe elementy. 
Wym.: 39,5 x 28,5 x 6 cm, dla dzieci powyżej 2 roku życia.

98214313 109 zł
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Puzzle magnetyczne - Portrerty
Zestaw 3 plansz do ozdabiana przy pomocy 91 
magnesów w różnych kształtach i kolorach. Gra 
rozwija u dzieci kreatywność.
Wym.: 26 x 19 x 4 cm

18182847 100 zł

Puzzle magnetyczne - Dom
Zestaw 57 magnetycznych elementów oraz 3 
plansze (tła) - magnetyczne.
Wym.: 26 x 19 x 4 cm

18182842 110 zł

Zwijana tablica magnetyczna 3 w 1
Zmazywalna tablica magnetyczna idealnie nadaje się do prezentacji roz-
maitych pomocy edukacyjnych: magnetycznych, papierowych, gumowych. 
Wym. : 50 x 70  cm

11930959 145 zł

Magnetyczne części ciała
Zestaw ten zawiera 16  namagnesowanych arkuszy z których można 
ułożyć postać i odpowiednio ją  ubrać. Zabawa ta uczy dzieci prawidło-
wego nazewnictwa części ciała i garderoby.
Wym. głowy: 25 x 20 cm, ręka: 20 x 15 cm

11930247 265 zł

Układanka magnetyczna 4 pory roku
Książka magnetyczna z motywami 4 pór roku 
pozwalająca na ozdobienie jej tak, aby elementy 
pasowały do przedstawionej na nim pory roku. 
Zestaw zawiera: 75 magnesów w różnych kształ-
tach i kolorach oraz 4 plansze.

18182845 100 zł

Magnetyczne układanki
Okulary? Duże oczy? A może czapka pirata? ... Tylko od wyobraźni dziecka zależy jaka twarz powstanie z tych kolorowych  elementów.
Całość wyposażono w magnesy, które mocują poszczególne elementy do bazowej buzi. Poprzez zabawę dziecko rozwinie swoją kreatywność oraz wyobraźnię. Wiele elementów gwa-
rantuje naprawdę dużo godzin ciekawej zabawy.
Zapakowane w praktycznej walizce z gumką, która jednocześnie jest planszą do układania.
Wym. plaszy roboczej: 26 x 20,5 cm

11458492 dziewczynka - 85 elem. 100 zł
11458488 chłopiec 66 elem. 100 zł
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Puzzle 4 warstwowe - Żaba
Warstwowe puzzle wykonane z drewna.
Wym.: 20 x 20 cm

11457524 96 elem. 40 zł

Puzzle 4 warstwowe - Drzewo
Warstwowe puzzle wykonane z drewna.
Wym.: 20 x 20 cm

11457522 96 elem. 40 zł

Puzzle 4 - warstwowe -  Domowe zajęcia
Wym.: 20 x 20 cm

11457566 36 elem. 45 zł

4 pory roku - Nakładanka warstwowa
Puzzle 4 warstwowe wykonane z drewna.
Wym.: 20 x 20 cm, gr. 1 cm

11457684 54 elem. 40 zł

4 motywy puzzli dla najmłodszych
9 elem. do ułożenia na każdej z 4 podstawek.
Wykonane z drewna.
Wym.: 18 x 18 cm

11457499 120 zł

Puzzlo - szablony
Zestaw przedstawia – 6 różnych owoców - każdy 
podzielony na 3 - 4 części oraz 6 odpowiednimi 
szablonami. Zadaniem dziecka jest ułożenie puz-
zli zgodnie z szablonem. Puzzle wykonane są z 
elastycznego tworzywa. 
Wys.: 12 cm

23535210 20 elem. 55 zł

Puzzle Maxi Baby - zwierzęta
Zestaw puzzli przedstawiających 9 moty-
wów, podzielonych na 3 – 4 elem. 
Wykonane z bardzo sztywnej, lakierowa-
nej tektury.
Wym. motywu po ułożeniu ok.18 – 20 cm

11950221 85 zł
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Puzzle podłogowe - T-Rex
Wielkoformatowe, dwustronne, piankowe puzzle 
podłogowe.  Z jednej strony kolorowy dinozaur z 
drugiej jego czarno-biały szkielet.
Puzzle łączą się w taki sposób, że po złożeniu 
można je podnieść bez obawy przed rozpadnię-
ciem się układanki. 
W zestawie miękkie, dwustronne puzzle, prze-
wodnik zawierające ciekawe fakty i pełnokoloro-
wy plakat.
Wym. ok: 120 cm

20602389 210 zł

Zegar - „Cztery pory roku”
Puzzle zawierają 48 elementów o wym.: 10 x 7 cm. 
Całość wykonana z drewna.
Śr. po złożeniu: 49 cm

11611011 210 zł

Puzzle wykonane ze 
sklejki na drewnianej 
podstawie

Puzzle - W zoo Puzzle - Na farmie

Puzzle Safari
Puzzle Natura

Puzzle - W zoo
Wym.: 30 x 20 cm

11457808 24 elem. 25 zł

Puzzle - Na farmie
Wym.: 30 x 20 cm

11457891 24 elem. 25 zł

Puzzle Safari
Wym.: 40 x 30 cm

11457892 48 elem. 40 zł

Puzzle Natura
Wym.: 40 x 30 cm

11457582 48 elem. 40 zł

Drewniana magnetyczna układanka
Zabawka pozwala na doskonalenie umiejętności 
manualnych dziecka oraz rozwija jego wyobraź-
nię i kreatywność. 
Zestaw Dziewczynka zawiera 39 elementów: ma-
gnetyczna figurka dziewczynki, podstawa, fryzury 
i nakrycia głowy, elementy ubioru dziewczynki 
pozwalający tworzyć własne dowolne kombinacje 
ubranek, zestaw 8 postaci zawiera 36 elementów, z 
których można ułożyć różne wersje ubioru chłopca.
Wym.:21 x 19 x 45 cm

14759652 Dziewczynka - 39 elem. 58 zł
14750021 8 postaci - 36 elem. 58 zł

Puzzle „W ogrodzie”
Całość wykonana z drewna. Wym.: 30 x 21 cm

11457473 35 zł
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Puzzle dla maluszków
Zestaw 3 podstawek z 4 elem. puzzlami.
Wym.: 19 x 15 cm

11457487 40 zł

Puzzle Box samochodowy
6 różnych motywów składające się z 2 do 7 ele-
mentów. Dzieci zaczynają od łatwych 2 częścio-
wych i kończą na trudniejszych 7 częściowych. W 
praktycznym drewnianym pudełku do przecho-
wywania.
Wym.: 18 x 15 x 7 cm 

15101591 95 zł

Puzzle - Dzikie zwierzęta
Zestaw 6 motywów puzzli, każdy składa się z 24 
elem. Puzzle wykonane z laminowanej sklejki.
Wym.: 16,5 x 12 cm

11457802 45 zł

Puzzle drewniane - 12 tablic 16 
elementowych w stojaku
Wym. stojaka: 31,5 x 27,5 x 23,5 cm

14751427 335 zł

Układanka Niespodzianka
Kolorowe, drewniane puzzle z kołeczkami, które 
ułatwiają podnoszenie elementów,  to świetny 
pomysł na rozwijającą zabawę dla każdego malu-
cha już od 12 miesiąca życia. Pod każdym z ubra-
nek ukryty jest inny obrazek. Zabawa polega na 
odkrywaniu, co znajduje się pod czapką, kurtką, 
spodniami i butami.
Zabawa rozwija zdolność logicznego myślenia, 
pomaga ćwiczyć pamięć, koncentrację i zdolno-
ści manualne.
Całość wykonana została z drewna lakierowa-
nego, pomalowana bezpiecznymi dla dziecka 
farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego 
użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
Wym.:22 x 22 x 1 cm

14759515 Ubrania 24 zł
14759513 Owoce 24 zł
14759563 ZOO 24 zł

Puzzle drewniane - 12 tablic 24 
elementowych w stojaku
Wym. stojaka: 30 x 22,5 x 1 cm

14751428 485 zł

Puzzle drewniane - 12 tablic 9 
elementowych w stojaku
Wym. stojaka: 23 x 27,5 x 23,5 cm

14751426 265 zł

Drewniane puzzle to jedna z czołowych zabawek, która pozwoli dziecku wejść do świata ciekawej i kreatywnej zabawy. 
12 drewnianych plansz zaprojektowanych specjalnie do rozwijania:
 koordynacji ręka-oko, wyobraźni, logicznego myślenia.
Zadaniem dziecka jest umieszczenie kolorowych puzzli w odpowiedniej planszy. Proste kształty, urocze obrazki, ładne kolory przyciągną 
dzieci i pomogą opanować umiejętność układania puzzli. 
W zestawie drewniany stojak do przechowywania plansz.
Całość wykonana została z drewna lakierowanego, pomalowana bezpiecznymi dla dziecka farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego 
użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
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Klocki sześciany farma
12 drewnianych, sześciennych klocków przedsta-
wiających obrazki z życia na farmie. 
Wym.: 14 x 10,5 x 3,5 cm

11457832 50 zł

Klocki sześciany - 6 bajek
9 drewnianych sześcianów.
Wym.: 10,5 x 10,5 x 3,5 cm

11457542 30 zł

Dopasuj sylwetki zwierząt
Zestaw 6 klocków przedstawiających zwierzęta. 
Zadaniem dziecka jest ułożenie ich tak, by two-
rzyły sylwetkę zwierzaka.
Możliwość kreowania nowych postaci.
Wym. klocka: 6,5 cm

28253418 58 zł

Klocki sześciany - 6 zwierzątek
Z 4 klocków można ułożyć 6 słodkich zwierzątek.
Wym.: 9 x 9 x 4,5 cm

11457692 30 zł

Klocki składane - Jak czujesz się dziś?
8 drewnianych elementów, zadrukowanych z 
każdej strony (włosy, oczy, usta, nos), do samo-
dzielnego ułożenia wg. własnej inwencji.
Z klocków można ułożyć aż 4000 tys. różnych 
twarzy.
Wym.:13,5 x 4,5 x 4,5 cm

19120498 285 zł

Układanka Owady - 4 klocki
W zestawie znajdują się 4 klocki z kolorowymi ob-
razkami, które przedstawiają owady takie jak: śli-
mak, pszczoła, biedronka, motyl, mówka, ważka.
Wym.: 9 x 9 x 4,5 cm

14750160 40 zł

Układanka Morze - 4 klocki
W zestawie znajdują się 4 klocki z kolorowymi ob-
razkami, które przedstawiają morskie zwierzątka 
takie jak: wieloryb, rozgwiazda, konik morski, 
krab, rybka, żółwik.
Wym.: 9 x 9 x 4,5 cm

14750161 40 zł

Układanka Zoo - 4 klocki
W zestawie znajdują się 4 klocki z kolorowymi ob-
razkami, które przedstawiają zwierzątka żyjące w 
zoo takie jak: słoń, lew, zebra, tygrys, hipopotam, 
niedźwiedź.
Wym.: 9 x 9 x 4,5 cm

14750836 40 zł

Piramida z klocków Transport
Zestaw 9 klocków na podstawie pozwalający na 
ułożenie 4 obrazków związanych z transportem 
(samochód, samolot, pociąg, traktor). Całość wy-
konana z wysokiej jakości drewna.
Wym.: 15 x 14 x 5 cm
Wym. elem. ok.: 6 cm

97700105 75 zł

Piramida z klocków - Zwierzęta 
domowe
Zestaw 9 klocków na podstawie pozwalający na 
ułożenie 4 obrazków przedstawiających zwierzę-
ta. Całość wykonana z wysokiej jakości drewna.
Wym. opakowania: 15 x 13,5  x 5 cm
Wym. elem. ok.: 6 cm
Wiek 1+

97700104 75 zł
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Nakładanki o 
jasnych, żywych 
kolorach i bardzo 
dużych elementach 
są szczególnie 
polecane dla 
małych dzieci.

Nakładanka - Pociąg
Wym.: 15 x 15 cm

11457819 20 zł

Nakładanka - Kucyk
Wym.: 15 x 15 cm

11457822 20 zł

Nakładanka - Rybka
Wym.: 15 x 15 cm

11457821 20 zł

Nakładanka - Smok
Wym.: 21 x 21 cm

11457553 30 zł

Nakładanka - Konik
Wym.: 21 x 21 cm

11457555 30 zł

Nakładanka - Rybka
Wym.: 21 x 21 cm

11457554 30 zł

Nakładanka - Lokomotywa
Wym.: 21 x 21 cm

11457551 30 zł

Puzzle dźwiękowe - Transport
Wym.: 30 x 21 x 1 cm

11457519 5 elem. 85 zł

Puzzle dźwiękowe - Instrumenety
Wym.: 30 x 21 x 1 cm

11457520 7 elem. 85 zł

Puzzle dźwiękowe - Dzikie 
zwierzęta
Wym.: 30 x 21 x gr. 1 cm

11457862 6 elem. 85 zł

Każdy element układankek dźwiękowych po włożeniu w odpowiednie miejsce wyda charakterystyczny dla danego niego dźwięk.

Duży zestaw Farma XXL
27 elementów wykonanych z drewna.
Wym.: 48 x 36 cm

15107195 95 zł

Drewniane puzzle - Owoce
Układanka wykonana została z drewna la-
kierowanego, pomalowana bezpiecznymi 
dla dziecka farbami w żywe barwy, które 
zadowolą każdego użytkownika i dadzą 
mnóstwo radości z zabawy.
Wym.: 30 x 22,5 x 1 cm

14750020 31 zł

Nakładanka - Zwierzęta domowe
Wym.: 30 x 21 cm

11457873 8 elem. 35 zł

od pierwszego 
roku życia
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Top modelki - 20736 ułożeń
Która z dziewczynek nie chciałaby zostać modelką 
albo projektantką mody? Układanka „Top Model-
ki” pozwala to marzenie zrealizować już dziś! Gra 
12 modelek ubranych w kreacje przez zawodowe-
go projektanta!  Zmieniając poszczególne części 
garderoby, można uzyskać tysiące nowych kreacji. 
Łącznone 48 elem. 

12800010 35 zł

Dopasuj pojazdy
30 drewnianych elem.
Wym.: 33,6 x 28,9 x 1 cm

11611007 100 zł

Dopasuj zwierzaki
30 elem. Całość wykonana z drewna.
Wym.: 33,6 x 28,9 x 1 cm

11611006 100 zł

Ubieramy rodzinkę
72 elementy w drewnianej skrzynce.
Wym.: 33 x 14 x 5 cm

10088016 80 zł

Motoryczne zagadki
Wspaniała zabawka, która wykorzystując 
naturalną ciekawość dziecka, stymuluje 
jego motorykę, prowokując do zabawy. Za-
bawka składa się z drewnianej planszy, na 
której umieszczone zostały różnego rodzaju 
elementy, pod którymi znajdują się obrazki. 
Ciekawskie dziecko musi rozpracować spo-
sób, w jaki odkrywa się każdy z obrazków.
Wym.: 38 x 38 x 5 cm

14709814 378 zł

Składaki
Układanka składaki to aż 1320 możliwości ułożenia 
najdziwniejszych pojazdów świata. Na poszczegól-
nych elementach układanki znajdują się znaki drogo-
we, jeśli na wszystkich częściach będą takie same zna-
ki – znaczy, że pojazd ten został ułożony prawidłowo.
W zestawie: 36 elem.

12800013 30 zł

Buziaki śmieszaki - 5832 ułożeń
W zestawie 18 buziek podzielonych na 3 części 
każda, czyli aż 5832 możliwości ułożenia różnych, 
najdziwniejszych smutasków i śmieszaków.

12800026 54 elem. 30 zł

Ogromne Puzzle Okrągła 
Układanka Kolorowa
Prezentowane puzzle dedykowane dla najmłod-
szych. Poziom trudności układanki jest odpo-
wiedni dla dzieci w wieku od 2 lat. Drewniane 
elementy są kolorowe i cieszą oczy, a rozrywka 
zapewniana przy składaniu ich w jeden spójny 
obrazek jest niesamowita. Próbując spasować ze 
sobą dwa elementy, dziecko ćwiczy motorykę i 
koordynację wzrokowo-ruchową. 
Zestaw składa się drewnianej planszy, na której na-
leży układać puzzle, oraz 11 kolorowych elementów.
Wym.: 38 x 38 x 2,5 cm

14703720 395 zł

Puzzle edukacyjne
Wspaniałe kolorowe klocki, które pozwalają na ułożenie przeróżnych konstrukcji. Zestaw rozwija kreatywność, logicz-
ne myślenie, oraz małą motorykę maluchów.
Zabawka składa się z drewnianej tabliczki, która posiada otwory do układania w nich klocków, a także 30 kolorowych 
elementów. Można układać je kolorami, lub kształtami, ale możliwe jest również układanie poza planszą - tworząc 
nowe, ciekawe konstrukcje. Możliwe jest układanie zwierzątek, takich jak żółwie, rybki, oraz wszystko, co tylko przyj-
dzie do głowy maluszkom.
Układanka świetnie wpływa na rozwój kreatywności dziecka, jego motorykę, a także wzbudza ciekawość.
Pomoc wykonana z drewna. 
Wym.:38 x 38 x 2 cm

14712708 365 zł
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KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE

Emocje - Gra planszowa
str. 108 40zł

Gra - Recykling
str. 119 157zł Nie śmiej się! Junior

str. 130 70zł

Stojak na mapy i plansze
 str. 173 160zł

Naucz się liczyć
str. 144 35zł

Plansze - Znaki drogowe
str. 113 45zł

Konstrukcje liter i cyfr
str. 186 136zł

Kosmiczny projektor
str. 116 160zł

Mozaika Emocje
str. 110 230zł

Lustro tryptyk
str. 158 350zł

75złUkładanka logiczna romby
str. 139

Zgaduj zgadula - Pionki
str. 133 160zł
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Mój dzień w przedszkolu
Pomoc przeznaczona jest do stymulowania rozwoju poznawczego i emocjonalnego 
dzieci w wieku przedszkolnym. Składa się z planszy i 21 elementów akcentujących 
kluczowe momenty dnia dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz gongu umoż-
liwiającego pozyskanie uwagi dziecka przez charakterystyczny bodziec dźwiękowy, 
łatwo wyróżniający się z otoczenia.
Pomoc ta jest  szczególnie przydatna w pracy: z dziećmi adaptującymi się do przedszkola, 
z zaburzoną dynamiką procesów nerwowych, z zaburzeniami zachowania, z dziećmi lę-
kowymi i nieśmiałymi oraz z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autystycznego.
Zawartość: plansza o dł. 110 cm i szer. 35 cm wykonana ze sklejki, 21 drewnianych ele-
mentów z otworami, które przywiesza się na planszy, 4 magazynki umieszczone z tyłu 
planszy do przechowywania pozostałych elementów, drewniany suwak i gong zegarowy.
Wym.: 110 x 35 cm

24311042 460 zł

Plansze - Pierwsza pomoc
Wym.: 61 x 86 cm

30200121 40 zł

Plansze - Powitania i pożegnania
Wym.: 61 x 86 cm

30200118 40 zł

Plansze - Jak dbać o bezpieczeństwo
Wym.: 61 x 86 cm

30200119 40 zł

Opowiedz mi o zagrożeniach – 6 tematów
Zestaw 30 kart tematycznych pozwalających na ułożenie sześciu różnych 
historyjek o bezpieczeństwie Zabawa uczy dzieci jak zachować się w sytu-
acjach niebezpiecznych takich jak: alarm pożarowy, wypadek na basenie, 
pierwsza pomoc, zatrzaśnięcie w windzie, zgubienie rodziców w sklepie 
lub gdy obca osoba poprosi aby z nią pójść.
Wym. karty: 28 x 20 cm

11611080 175 zł

Tablica Dobrego Zachowania
Wyjątkowa pomoc wychowawcza. Tablica pozwala na notowanie zachowania 
dziecka w postaci punktów dodatkach i ujemnych (zaznaczanych za pomocą sym-
boli np. uśmiechniętych i smutnych „buziek”). Odpowiednia ilość zebranych punk-
tów pozwala dziecku zdobyć ustaloną wcześniej nagrodę. Oceniane kategorie: 
samodzielnie się ubieram, jem posiłki bez marudzenia, samodzielnie myję zęby, 
chętnie chodzę…, dobrze się zachowuję, odkładam zabawki na miejsce oraz dwa 
puste miejsca na kategorie ustalone przez opiekuna.
W zestawie: mazak suchościeralny z gąbeczką, sznureczek do zawieszenia tablicy.

12901545 Mała: 33 x 23 cm 15 zł
12901544 Duża: 47 x 33 cm 18 zł
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Sygnalizacja zachowania
Sygnalizator pozwala w widoczny sposób (za po-
mocą klipsów) zakomunikować postawę i zacho-
wanie dzieci podczas zajęć. Poszczególny kolor 
oznajmia dziecku, czy jego ocena jest pozytywna, 
neutralna czy negatywna. Magnetyczny sygnali-
zator można umieścić na tablicy lub tez za pomo-
cą sznurka w każdym innym miejscu. 
W zestawie 24 klipsy z możliwością zapisania imie-
nia dziecka oraz specjalny długopis suchościeralny. 

19120502 150 zł

Prawidłowa postawa - Tolerancja i współpraca
Patrząc na kartę każdy z graczy powinien zaznaczyć czerwonym krzyżem na widzianych obrazkach miejsce, gdzie 
dostrzegł nieprawidłowe zachowanie i sprawdzić na odwrocie karty (system kontroli) czy zaznaczona odpowiedź jest 
prawidłowa.
W zestawie 12 plansz, 12 czerwonych krzyży w praktycznej walizce z rączką (23 x 19 cm).

11920810 130 zł

Zachowanie poprawne i niepoprawne
Gra edukacyjna mająca na celu zapobieganie 
wypadkom oraz propagowanie bezpiecznych 
zachowań w życiu codziennym. 17 par zdjęć ob-
razuje właściwe oraz niewłaściwe zachowania, 
uzmysławia dzieciom konsekwencje nieostroż-
nego postępowania w danej sytuacji.
Zawartość zestawu: 34 karty (9 x 9 cm)

11920811 109 zł

Sygnalizator klasowego hałasu z 
pamięcią
Sygnalizator wyposażony w dodatkową sekcję 
pamięci, która przetwarza i zapisuje poziom ha-
łasu lub okresy ciszy podczas lekcji dzięki czemu 
ułatwia interpretację zachowania dzieci podczas 
zajęć. 
wym: 26 x 49,5 x 8 cm

14978450 509 zł

Sygnalizator klasowego hałasu
Wym.: 14,5 x 47 x 6,5 cm

14972000 349 zł

Sygnalizator hałasu pozwala wprowadzić dyscyplinę i zapanować nad dużą ilością dzieci w klasie: sygnalizuje zmianą kolorów 
świateł wzrost natężenia hałasu w pomieszczeniu, alarmuje dźwiękiem zbyt wysokie natężenie hałasu, umożliwia nauczycielom 

efektywniej realizować program szkolny, możliwość wyboru ustawień: sygnalizator świetlny lub świetlno -dźwiękowy.
W zestawie zasilacz i instrukcja (możliwość zastosowania baterii).

Rozwiązywanie problemów w szkole
Gra zawiera 7 prostych historii na kartach, któ-
re można opowiedzieć na dwa różne sposoby 
w zależności od sposobu rozwiązania konfliktu. 
Gra pokazuje także konsekwencje wynikające z 
dobrych lub złych decyzji.

11920831 165 zł

Rozwiązywanie problemów - 
kłamstwa
Zestaw składa się z 7 prostych historii (opowia-
dań edukacyjnych) ukazujących sposoby rozwią-
zywania różnych konfliktów oraz konsekwencje 
podejmowania dobrych lub złych decyzji. Rozwój 
pierwszej historii jest przedstawiony na 4 kart-
kach z ilustracjami, 2 ostatnie karty są dwustron-
ne i pokazują dwa możliwe zakończenia.
W zestawie 30 kart (13,6 x 16,5 cm), 4 podkładki, 1CD.

11920832 195 zł
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Połącz w pary - Emocje
Gra ćwiczy pamięć i kształtuje koncentracje po-
przez dopasowywanie par obrazków.
Seria zdjęć przedstawiająca różnorodne uczucia 
i emocje. Odwróć krążki zdjęciami do dołu, wylo-
suj jeden i znajdź parę.
W zestawie 56 wykonanych ze sztywnej tektury 
krążków o śr.8 cm

28502995 95 zł

Emocje - Gra planszowa
Odkryj siebie i poznaj swoje emocje. Gra plan-
szowa pozwala na wesoło ale i na poważnie po-
ruszyć temat własnych emocji takich jak: złość, 
radość, niepokój, gniew, smutek, miłość. Pomaga 
rozpoznać rodzaj emocji i wskazuje drogę ich 
rozładowania oraz poradzenia sobie z nimi.
W zestawie: 112 kart z zadaniami, 16 okrągłych ta-
felek, plansza, kostka, 4 pionki, instrukcja. 

12803667 40 zł

Domino Gra twarzy
Celem domina jest rozwijanie sfery emocjonalnej dzieci i zdobywanie wiedzy na temat przeżywanych przez siebie oraz in-
nych ludzi emocji i uczuć. Domino Gra twarzy ma na celu dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmie-
rzają do prawidłowego kształtowania osobowości oraz inspirowanie zajęć i zabaw rozwijających emocjonalność dzieci.
W zestawie: 30 elementów o wymiarach 4 x 8 cm z kolorowymi rysunkami dziewczynki i chłopca wyrażającymi różne 
emocje mimiką, instrukcja z gotowymi propozycjami zabaw, zagadek oraz zajęć do wykorzystania do pracy nad emo-
cjami. całość umieszczona w drewnianej skrzynce o wymiarach 17,5 x 10 x 6 cm z wysuwanym wieczkiem.

24310038 145 zł

Postaw się na moim miejscu - emocje
Gra składa się z trójkątnego stojaka z 10 scenkami, 15 postaci i 10 rożnymi emocjami. Karty po obu stronach mają 
nadrukowane ilustracje.
Gra zaprojektowana jest w ten sposób, by umożliwić uczestnictwo kilu dzieciom -czy to w grupie, czy w parach. Gra 
może być wykorzystywana przez dorosłych w trakcie zajęć indywidualnych z dzieckiem w domu, klasie lub na terapii.
Karty z emocjami: radość, ciekawość, podziw, pewność, smutek, , złość, obrzydzenie, strach, wina, zaskoczenie.
W zestawie instrukcja opisująca cele dydaktyczne i zadania.
Wym.stojak: 31 x 15,3 cm

11920845 165 zł

Gra karciana - Emocje
Opowiedz o emocjach jakie widzisz na wybranym obrazku i wrzuć obrazek do odpowiedniej skrzynki.
Gra opowiada o pozytywnych i negatywnych emocjach, które przedstawione są na 60 kart w realistyczny sposób.
W zestawie 6 skrzynek z nadrukiem emocji buziek: (szczęście, smutek, zaskoczenie, zdenerwowanie, złość, zaniepokojenie).
Wym.kart: 5 x 3,5 cm, wym.skrzynki:14 x 6 x 6 cm

28500073 209 zł

Buziaki śmieszaki - 5832 ułożeń
W zestawie 18 buziek podzielonych na 3 części 
każda, czyli aż 5832 możliwości ułożenia różnych, 
najdziwniejszych smutasków i śmieszaków.

12800026 54 elem. 30 zł

rozwój emocjonalny
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Poznaję świat - Emocje!
Ilustrowane karty z realistycznymi obrazkami.
Czy wiesz, że małe dzieci w niewielkim stopniu potra-
fią ocenić, że ludzie odczuwają inne emocje niż one 
same? Dlatego tak ważna jest nauka rozpoznawania 
i odczytywania emocji na wczesnym etapie rozwoju.
W zestawie:17 trwałych starannie wykonanych 
kart obrazkowych przedstawiających emocje wy-
rażone za pomocą mimiki twarzy, poradnik psy-
chologów dziecięcych, zawierający komentarz 
oraz pomysły na gry i zabawy z kartami, książka 
(34 strony).

24985581 35 zł

Puzzle - Nauka emocji
Smutny, zły, przestraszony, a może senny 
…? Pokazywanie i rozumienie emocji może 
być czasem trudne dla dzieci.
Puzzle wykonane z drewna.
W zestawie 28 elem. puzzli, które należy 
połączyć ze sobą w 14 par.

15110677 50 zł

Układana Ekspresja
Zabawa polega na układaniu 
twarzy z tabliczek, zgodnie z 
tym co „wypadnie” na 3 kost-
kach, dzięki temu powstają 
zabawne obrazy.
W zestawie:3 drewniane kostki 
z rysunkami części twarzy (odp. 
obrazkom na tabliczkach), 18 
elem.(6 tabliczek przedstawia-
jących włosy, 6 – oczy, 6 – usta).
Całość umieszczona w drew-
nianym opakowaniu.
Nieodpowiednie dla dzieci po-
niżej 3 roku życia.

28253151 170 zł

Zrozumieć uczucia
Zestaw został zaprojektowany, aby pomóc dzieciom poznać różne uczucia i umożliwić im skuteczniejszą komunikację 
z innymi. Dzięki komponentom zestawu dzieci będą mogły dyskutować, obserwować i lepiej rozumieć, jak się czują.
Akcesoria te mogą być wykorzystywane podczas zabawy przez dzieci - umieszczane na stole, oknie lub panelu świetlnym. 
W zestawie: 13 „twarzy” (namalowanych na foli) o różnych wyrazach uczuć, 3 puste białe płyty w kształcie twarzy 
(po których można pisać mazakami sucho ścieralnymi i zmazywać suchą ściereczką) oraz 3 lustra w kształcie twarzy 
do obserwacji samo ekspresji. W zestawie również plakat A3 z tymi wyrażeniami na „twarzach”, który opisuje co 
wyrażają.

28372402 165 zł

Twarze i uczucia - gra lotto
Dopasuj wypowiedzi narracyjne do zdjęć twarzy 
dzieci na planszy, na których widać różne emocje.
Dzieci odsłuchują dźwięki z płyty CD i umieszczają 
żetony na odpowiednich obrazkach na kartach 
pracy, analizując do której ilustracji dźwięk pasuje.
Zestaw zawiera 12 kart o wym.:14 x 21,5 cm z 8 
zdjęciami na kartę, 120 żetonów, płytę CD.

28546032 130 zł

Panele świetlne dostęne na stronie 199

Lustra - emocje na twarzach
Zestaw 10 bezpiecznych luster z tworzy-
wa sztucznego, wyciętych tak, aby przy-
pominały kształt głowy dziecka.
Lustra są elastyczne, dzięki czemu deli-
katne ich wygięcie w momencie robienia 
fajnej miny, daje ciekawe efekty zmian 
naszej twarzy w odbiciu lustra.
Powierzchnia zmywalna pozwala na 
rysowanie po nich mazakami sucho 
ścieralnymi, kiedy to chcemy, np. na-
malować drugiej osobie, by zgadła jakie 
mamy w danym momencie emocje.
Wym.:21 x 18,5 cm

28372400 185 zł
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Mozaika Emocje
Twarze dzieci wyrażają różne emocje jak: 
uśmiech, śmiech, smutek, gniew, wstręt, zdumie-
nie czy zaskoczenie.
Za pomocą 95 elem. można tworzyć własne por-
trety  lub odzwierciedlać wzory z kart pracy.
W zestawie: 95 elem. o wym.:3 x 3 cm, 6 dwu-
stronnych kart o wy,.:27 x 20 cm przedstawiają-
cych 12 modeli twarzy, 2 sztuki transparentnej 
tablicy o wym.: 27,4 x 21 cm

22445151 230 zł

Miny Jak Cytryny
Czy masz zabawna twarz i potrafisz robić „Miny jak 
cytryny?” Twórz grymasy w sposób pokazany na 
kartach i pozwól innym znaleźć właściwą minę. Pa-
miętaj, by robić to z powaga godna dobrego komika. 
W zestawie: czerwone karty - 55 szt., niebieskie 
karty - 55 szt., klepsydra, notes, Instrukcja.

12902117 28 zł

Jak się czujesz? - pokaż emocje
Pomoc w wyrażaniu  stanów emocjonalnych, potrzebnych w codziennym życiu.
Idealny zestaw dla nauczycieli dzięki któremu, pomogą oni młodzieży pracować 
nad techniką komunikacji. Wyrażanie codziennych emocji, nauka nazywania ich 
oraz dyskusja na temat okoliczności w jakich mogą one nam towarzyszyć.
Zestaw pozwala również na ćwiczenia rozwijające motorykę narządów artykula-
cyjnych. Zestaw uczy poprzez naśladownictwo, demonstrację i manipulowanie.
W zestawie 15 sztuk dywaników / mat o wym.29 x 29 cm
100 % poliester na twardym, antypoślizgowym podkładzie.

11311323 219 zł

Rozwój emocjonalny

Pokaż Emocje - Miśki
Zestaw 6 lizaków w kształcie miśków, wyrażających 
różne emocje, towarzyszące nam każdego dnia.
Packi wykonane z elastycznego plastiku.
Wym. : 30 x 21 cm

19510043 110 zł

Drzewka Emocji
Rozwijanie emocjonalności dzieci, umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji, poznawanie war-
tości i zachowań wywołujących poszczególne emocje. Rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności prawidło-
wego posługiwania się mową czynną dziecka, wzbogacenie słownictwa dzieci, kształcenie kompetencji językowych, 
wdrażanie do komunikacji werbalnej w zakresie przeżywanych emocji, a także niewerbalnej- wyrażania emocji za 
pomocą gestów i mimiki. Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i przeżywanymi uczuciami, 
nabywanie wiedzy o indywidualności przeżywanych emocji.
Zawartość: 2 drzewka z nacięciami do montażu, drzewka o wymiarach ok. 120 x 75 cm., 1 nakładka na emotikony, 4 
emotikony (radość, smutek, strach, złość) do nakładania, 64 listki podzielone po 16 listków wg 4 emocji (radość, smutek, 
strach, złość),
lniany woreczek na 64 listki, kostka do gry z ilustracjami emocji (radość, smutek, strach, złość) 14 kart pracy do Drzewka 
emocji.

24310014 748 zł
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Dopasuj nastroje
Gra pomagająca nie tylko zrozumieć emocje, ale również dopasować je do tych prawdziwych przedstawionych na 
zdjęciu. 
W zestawie: 50 kart o wym.: 9 x 9 cm ze sztywnej tektury.
Całość zapakowana w poręczną walizkę.

11920542 99 zł

Emotikony - stwórz emocje
Zestaw 6 figurek z wymiennymi elementa-
mi (wyraz twarzy, włosy). Dzięki temu moż-
na stworzyć ponad 100 kombinacji na pod-
stawie dołączonych kart zadań lub własnej 
inwencji. Gra pomaga wkroczyć dzieciom w 
świat emocji i pozwala je zrozumieć. 
Wym. figurki: 12 cm 
W zestawie: 6 figurek, karty zadań.

23532350 62 zł

Memory humory
Edukacyjna układanka  dla  najmłodszych i klasycz-
na  gra  w odnajdywanie par. Tym  razem  minki  
na  rysunkach wyrażają różne uczucia.   Doskonała 
zabawa dla dzieci, która pozwala na właściwe od-
czytywanie humoru, np. radosna, wystraszona, 
zdziwiony, zmartwiony, wściekły, itd.   
Zestaw zawiera 48 twardych plakietek o  wym.: 
7,5 x 7,5 cm   

12800014 33 zł

Dźwięki pełne emocji - loteryjka z płytą CD
Gra polega na odgadnięciu dźwięku z płyty CD i dopasowanie go do załączonych ilustracji. Wygrywa ten kto zdobę-
dzie największa liczbę czerwonych żetonów za prawidłowe odpowiedzi. W zestawie 24 plansze z ilustracjami osób w 
stanach różnych emocji, 60 szt. żetonów oraz poręczna walizeczka do przechowywania.
Wym. planszy:16 x 16 cm, walizki: 24 x 17 x 6 cm

11920630 159 zł

Grymasy - powtarzaj miny!
Niezwykła gra pamięciowa dla całej 
grupy dzieci. Nie wystarczy tylko 
dobrze zapamiętać, ale także trzeba 
być mistrzem min i grymasów.
W zestawie: 72 duże i małe karty: 
10,5 x 7 cm i 7 x 5 cm

97805169 64 zł

Karty - emocja na twarzy
Pomoc zachęcająca do dyskusji, wyra-
żania emocji, ćwiczenia mimiki twarzy, 
rozszerzająca słownictwo.
Wym. karty: 11 x 14 cm

28545020 69 zł

Puzzle z ikonami - Emocje
Zestaw 10 puzzli  (3,4 i 6 elem.), które po ułożeniu po-
kazują emocje jakie towarzyszą nam na co dzień oraz 
10 ikon, które pomogą zidentyfikować emocje.
Puzzle wykonane z mocnej, grubej tektury.
Całość zapakowana w praktycyzm kuferku z rączką.

11920544 75 zł

45 kart
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Znaki drogowe - zestaw
Zestaw znaków drogowych umieszczonych na stabilnej 
podstawie ze sklejki o gr.18 mm.
Tarcza wykonana z płyty pcv z trwałym nadrukiem.
Wys.92 cm

19519499 Zestaw I 299 zł
19519500 Zestaw II 299 zł

Bezpieczna droga
Gra, która uczy dziecko podstawowych zasad 
przechodzenia przez jezdnię. W trakcie rozgrywki 
można też porozmawiać o niebezpiecznych sytu-
acjach, które mogą zdarzyć się na drodze i przeka-
zać cenne wskazówki. Pomogą w tym zasady bez-
pieczeństwa opisane na drugiej stronie planszy.
Gra zawiera: plansze o wym.: 34 x 34 cm, 4 pionki, 
kostkę do gry, 16 kartoników z sygnalizacją, instrukcję.

12806960 42 zł

Memory znaki drogowe
Zabawa i  nauka znaków drogowych ucząca 
zapamiętywania i  rozpoznawania poszczegól-
nych znaków oraz zasad panujących na drodze.   
Zawartość: 80 sztywnych, twardych tafelków o 
wym.: 5,5 x 5,5 cm ze  znakami zakazu, nakazu 
oraz ostrzegawczymi, itp.

12800004 32 zł

Dopasuj zdarzenia do znaków
Rzuć kostką i w zależności od znaku, który pojawia się, wyszukaj odpowiednie zdjęcia, aż stworzysz komplet.
Zestaw 6 znaków drogowych, 21 kart z ilustracjami przedstawiającymi zdarzenia na drodze, kostka (3,5 x 
3,5 cm) ze znakami drogowymi na każdej ze stron i CD.
Całość w praktycznej walizeczce z rączką.

11920575 125 zł

Plansza - Przepisy ruchu drogowego
Wym.: 150 x 100 cm

30200013 40 zł

Zestaw I

Zestaw II

Edukacja drogowa - gra
Edukacja drogowa to gra planszowa, która za-
znajamia dziecko ze znakami drogowymi i regu-
łami zachowania w przestrzeni miejskiej. Dzieci 
przesuwają pionki po planszy i w zależności na 
jakie pole trafią odpowiadają na pytania oraz 
rozpoznają znaki drogowe. Zawartość: plansza, 
66 kart, 33 znaki drogowe, 1 szkoła, 4 pionki, 1 
kostka, instrukcja.
Wym.: 26.5 x 35 x 7.5 cm

19511142 65 zł
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Plansze - Znaki drogowe
Zestaw 24 plansz ze znakami drogowymi, 
z którymi najczęściej spotykają się dzieci 
uczestniczące w ruchu drogowym.
Plansze dostosowane do kostki o wym. 20 x 
20 cm - w oddzielnej sprzedaży (19500071).

19500711 45 zł

Bezpiecznie przejdź przez jezdnię
Wykonane z tkaniny typu meditap z trwale nanie-
sionym nadrukiem.
Wym. maty : 65 x 150 cm

11322271 310 zł

Zestaw zawiera 10 
lizaków ze znakami 
drogowymi. Lizaki 
wykonane są z 
mocnego tworzywa 
PCV. 

Zadaniem dziecka jest 
odgadniecie nazwy 
znaku pokazywanego 
przez dziecko lub 
nauczyciela. 

Gra ćwiczy 
koncentracje oraz 
pamięć wzrokową.

Pokaż i nazwij znaki - Zestaw I
Wym.: 30 x 18 cm

19500119 135 zł

Pokaż i nazwij znaki - Zestaw II
Wym.: 30 x 18 cm

19500220 135 zł

Siedziska - znaki drogowe I
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500174 548 zł

Siedziska - znaki drogowe II
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500175 548 zł

Siedziska - znaki drogowe IISiedziska - znaki drogowe I

Kostka z kieszeniami
Kostki posiadają transparentne kieszonki, które można wypełnić dowolnej treści kartkami.
Wym.: 20 x 20 cm

19500071 79 zł

24 plansze

Do każdego z  zestawów siedzisk -
praktyczna torba do przechowywania.
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Organy ludzkie
Pomoc zapoznaje dzieci z anatomią ciała. Możemy wyjąć i ścisnąć serce, osłuchać płuca i żołądek – wydające 
różne dźwięki!
W zestawie 1 pluszowa 46 cm lalka, 7 miękkich organów o wym.ok.9 cm oraz przewodnik po zabawie.

16830008 330 zł

Zuzia idzie do stomatologa
Zuzia zauważa na swoim zębie małą brązową plamkę. 
Musi iść do stomatologa, choć trochę się tej wizyty boi. 
Pani stomatolog nie tylko leczy ząb, ale też na ogrom-
nej szczęce krokodyla pokazuje, jak prawidłowo czyścić 
zęby. Książka dodatkowo  wzbogacona  o krótki „kurs” 
prawidłowego mycia zębów. Emocje towarzyszące Zuzi 
są ukazane w minimalnej formie, gdyż główna bohater-
ka jest spokojna i wie co ją czeka.
24 strony, wym.19 x 19 cm

19584513 15 zł

Plansza Nasze ciało/Our body 
Plansza laminowana o wym.: 150 x 110 cm

30200014 40 zł

Model zębów
W zestawie szczoteczka o dł. ok. 36 cm.
Model wykonany z tworzywa sztucznego pokrytego 
powłoką gumową.
Wym.: 22 x 17,5 x 11,5 cm

19120067A 127 zł

Model do higieny jamy 
ustnej
Kompletny zestaw do nauki dzieci 
jak prawidłowo dbać o jamę ustną.
W zestawie: model demonstracyj-
ny zębów, szczoteczka do zębów, 
klepsydra (2 min.), 2 blister i z ta-
bletkami, 10 lusterek dentystycz-
nych z uchwytem do obserwacji 
trudno dostępnych miejsc.

28303084 290 zł

Ciało - Jak to działa
Nasze ciało to skomplikowana maszyna!
Pełna różnych substancji i dziwnych narządów. 
Zachodzą w niej przeróżne procesy i zaskakują-
ce zjawiska, którym towarzyszą ciekawe odgłosy. 
Niektóre są śmieszne, inne zaskakujące, a jeszcze 
inne wprawiają nas w nie lada zakłopotanie.
116 stron, twarda oprawa.

19570701 50 zł

Pieczątka – czyste rączki
Według Światowej Organizacji Zdrowia mycie rąk 
wodą i mydłem to najlepsza metoda ochrony.
Nasza pieczątka Protect KIDS jest wyposażona 
w testowany dermatologicznie tusz. Oznacza to, 
że używamy tuszu do stemplowania, który jest 
nieszkodliwy dla skóry. Każda poduszka tuszują-
ca wystarcza na około 3000 odbić lub 5-6 odbić 
dziennie przez 500 dni.

19570001 55 zł

Ciało ludzkie
Odkryj tajemnice ludzkiego ciała. W zestawie znaj-
duje się realistyczny, trójwymiarowy model szkiele-
tu ludzkiego do złożenia oraz specjalne karty przed-
stawiające narządy człowieka. W zestawie znajdują 
się również dwa modele anatomiczne do poznania 
mięśni ciała oraz ilustrowany przewodnik.
Zawartość pudełka: szkielet człowieka, 16 kart, 
podstawka, 2 modele anatomiczne.
Wiek: od 7 lat

13078250 45 zł
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Zdrowa żywność
Mata idealna, by uzmysłowić dzieciom jak ważne jest, by zdrowo jeść. Zawiera tematykę  codziennego żywienia. Pokazu-
je dzieciom wszystkie produkty jakie powinny znaleźć się w ich codziennym jadłospisie. Głównym zdaniem dziecka jest 
posortowanie żywności do odpowiedniej grupy. 
Mata wykonana z materiału typu wykładzina z gumowym antypoślizgowym podłożem.
Śr.: 88 cm

28400015 99 zł

Zdrowa żywność - gra magnetyczna
Pięknie ilustrowane potrawy z pięciu głównych grup żywnościowych. Zestaw dostarcza-
ny jest z 34 elementami magnetycznymi – tak by móc skomponować pełnowartościowy 
posiłek.
Magnetyczna mata o wym.: 42 x 30,5 cm

20600497 187 zł

Czy wiesz co jesz?
Aby „zdrowym być”, trzeba się prawidłowo od-
żywiać. „Wiesz, co jesz?” to doskonała recepta na 
zdrowie, a przy tym emocjonująca i wesoła zabawa. 
W zestawie: usztywniona, dwustronnie zadrukowa-
na plansza o wym.: 34 x 34 cm, 48 usztywnionych 
żetonów o śr.3 cm , 81 kart z propozycjami posiłków.

12802653 48 zł

Piramida zdrowego pożywienia
Piramida zapoznaje dzieci z podziałem produk-
tów spożywczych na poszczególne grupy. U dołu 
piramidy pokazuje ćwiczenia gimnastyczne, któ-
re powinny być wykonywane każdego dnia, a im 
wyżej przedstawione zostały produkty spożyw-
cze, tym rzadziej powinno się je spożywać.
Pomoc w całości wykonana z drewna.
Wym.:40 x 35 cm 

16820317 27 elem. 89 zł

Magnetyczne obrazki
50 magnetycznych obrazków z artykułami spo-
żywczymi do  pracy na piramidzie, zapewne gra 
pomoże w edukacji prawidłowego żywienia.
Wym.: 9  cm

14988614 199 zł

Magnetyczna piramida
Kolorowa, obustronnie magnetyczna piramida 
służąca do klasyfikacji żywności. Idealna w zesta-
wie z magnetycznymi obrazkami 14988614.
Wym.: 90 x 90 cm

14988107 129 zł

Praktyki 
zdrowego 
żywiernia

34 magnetyczne
elementy
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Globus - fizyczny
Śr.22 cm, wys. 30 cm

24100218 29 zł

Globus - polityczny
Śr.22 cm, wys. 30 cm

24100317 29 zł

Kosmiczny projektor
Galaktyka pełna gwiazd na wyciągnięcie ręki! Młodzi astronomowie mogą badać 
kosmos poprzez projekcję jego obrazów na jakiejkolwiek powierzchni. Pozwala to 
na bliższe przyjrzenie się gwiazdom, planetom! Produkt wyposażony jest w uchwyt 
dla łatwiejszego przenoszenia, zautomatyzowany system wyłączania, który pozwa-
la zaoszczędzić baterie oraz podstawkę do wsparcia projektora. 
W zestawie: 3 dyski, każdy z ośmioma obrazkami (24 obrazki w całości). Wymaga 
trzech baterii AAA, nie dołączone.
Wys. projektora: 17,5 cm

20602830 160 zł

Moja piękna Polska 2 w 1
Wielka dwustronna mapa: z przodu jest to mapa 
administracyjna zabytków, regionów, miast i 
województw, a na odwrocie mapa fizyczna gór, 
jezior, rzek wraz z wieloma informacjami na 
temat. Ponadto znajdują się opisy regionów z 
mnóstwem informacji i ciekawostek o kulturze, 
społeczeństwie i gospodarce.
Wym. puzzli po złożeniu: 70 x 50 cm

13042043 48 zł

Memory flagi
Gra rozwija pamięć, uczy koncentracji, zbliża do 
siebie podczas zabawy i uprzyjemnia wolne chwi-
le. Tym razem młody gracz ma okazję zapoznać 
się z wyglądem aż 40 flag różnych państw z ca-
łego świata.
W zestawie:  80 kartoników (5,5 x 5,5 cm)przed-
stawiających 40 flag.

12800032 29 zł

Memory - Odkryj Świat
Gra rozwija pamięć, uczy koncentracji, zbliża ro-
dzinę i uprzyjemnia wolne chwile. Dzięki tej grze 
w mgnieniu oka przenosimy się do najbardziej 
niezwykłych miejsc pełnych okazałych zabytków 
i cudów natury. 
W zestawie: 80 twardych tafelków (5,5 x 5,5 cm), 
na których znajduje się 40 par zdjęć z najbardziej 
znanych zakątków pięknego świata.

12801583 29 zł

Gra edukacyjna Polska
Gra edukacyjna Polska to atrakcyjna 
propozycja różnych wariantów rozgryw-
ki dla głodnych wrażeń graczy już od 5 
roku życia! Proste zasady, zacięta gra 
oraz atrakcyjna szata graficzna wciągną 
zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. 
Zobacz, jak grać - obejrzyj film!
W zestawie: plansza, plakat, karty, pion-
ki i kostka.

24946270 55 zł

Gra edukacyjna - Poznaj Świat
Dwie wersje gry, które są dobrym wstępem do zainteresowania się geografią. Pierw-
sza wersja przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci młodszych, które w trakcie 
gry uczą się rozpoznawać kształt i położenie państw na kontynentach. Druga wersja 
(bardziej rozwinięta) przeznaczona jest dla dzieci starszych, a także dorosłych, wyma-
ga bowiem już pewnego zasobu informacji z zakresu geografii. 
Zawartość: plansze - 6 szt., kartoniki - 120 szt., notes do zapisu punktacji, instrukcja.

12900115 64 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Natura wokół nas - magnetyczna układanka
Magnetyczna, kolorowa plansza o wymiarach 70 x 50 cm ilustrująca krajobraz. Z po-
mocą ponad 100 magnetycznych elementów  można ułożyć różnorodne sceny, ma-
jące związek z ochroną środowiska. W zestawie znajdują się magnetyczne elementy 
informujące o szkodliwych czynnikach, mających wpływ na nasze środowisko, ma-
gnetyczne elementy zwierząt, drzewa, postacie, domki, itp. Jest to idealna zbiorowa 
gra dla dzieci pomocna w nabywaniu i doskonaleniu języka, świetna do prowadzenia 
rozmów na temat złych nawyków, które źle wpływają na nasze środowisko.
W zestawie magnetyczna tablica o wym:.70 x 50 cm, ponad 100 magnetycznych 
elementów, woreczek z magnesami samoprzylepnymi, 4 torebeczki do przechowy-
wania magnetycznych elementów oraz propozycję zabawy.

11930265 285 zł

Gra magnetyczna - natura
Gra polegająca na obserwacji, a także ucząca wielu słów związanych ze środo-
wiskiem naturalnym. Plansze do gry przedstawiają różne miejsca, a mianowicie: 
ogród, wieś, staw, rzekę, wybrzeże i morze. Dzieci mają za zadanie dopasować od-
powiednie karty ze zwierzętami, do miejsca w którym żyją.
W zestawie: 6 plansz do gry, 48 kart, 1 instrukcja.
Wym. plansza: 33 x 23 cm, karta: 7 cm.

22436198 169 zł

Pogoda i pory roku - zestaw magnetyczny
Tablica ułatwiająca dzieciom zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczą-
cymi pogody oraz upływu czasu. Tablica zachęca do obserwowania pogody, określania 
jej za pomocą żetonów oraz ubierania misia odpowiednio do aury każdego dnia.
Zestaw zawiera: 1 tablicę magnetyczną z uchwytami, 24 żetony z motywami pogody, 
24 żetony z motywami odzieży, 4 żetony z motywami pory roku, 4 strzałki i instrukcję.
Wym. tablicy: 56 x 40 cm

22405164 170 zł

Kalendarz pogody
Kalendarz wykonany jest ze sztywnego kartonu o wymiarach 70 x 70 cm. Górna 
część planszy zawiera nazwy kolejnych dni tygodnia, pozostałe pola w formie kwa-
dratów to miejsca, w które umieszcza się symbole pogody. Wzorów określających 
stan pogody jest piętnaście. Uwzględniają one prawie wszystkie możliwości atmos-
feryczne występujące w naszym kraju w ciągu całego roku.
W zestawie: plansza oprawiona w listwy z zawieszką (65 x 64 cm) z zaczepami z rze-
pów, 91 kartoników (7,5 x 7,5 cm) z rzepami określających 15 stanów pogody, makat-
ka z kieszeniami na ścianę do przechowywania kartoników (70 x 40 cm).
Całość w praktycznej walizce z rączką.

22500017 280 zł

Jak dbać o czyste powietrze - puzzle
W skład puzzli wchodzi kolorowa ulotka edu-
kacyjna formatu A5, w której opisano sposoby 
ochrony powietrza oraz czego nie wolno robić, 
aby tego powietrza nie zanieczyszczać. 
54 elem. puzzle  przeznaczone dla dzieci powyżej 
5-lat. 
O wym.: 32,5 x 47,5 cm, wykonana z grubej tek-
tury (1,75 mm). Twarde i wytrzymałe pudełko o 
wym.: 19 x 30 x 3,5 cm

19584517 40 zł

Proste sposoby na ochronę 
przyrody - Memo
Przyjazne postacie na obrazkach, uczą, 
jak należy oszczędzać wodę, energię, se-
gregować różne rodzaje odpadów, a tak-
że zachęcają do codziennego korzystania 
z roweru i toreb wielokrotnego użytku.
Gra nie tylko ćwiczy pamięć dzieci, lecz 
również uświadamia, że nawet małe 
dziecko, poprzez swoje proekologiczne 
nawyki ma wpływ na poprawę stanu 
środowiska naturalnego.
Gra przeznaczona jest dla dzieci cztero-
letnich i starszych. Składa się z 32 kar-
toników o wymiarach 7,1 cm x 7,1 cm.
Z myślą o ochronie środowiska świado-
mie zrezygnowano z pakowania pudeł-
ka w folię.

19584518 40 zł

Gra memo „Proste sposoby na ochronę przyrody” prezentuje kilka 
sposobów na codzienne dbanie o środowisko przyrodnicze. 
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Ratujemy Ziemię - Co zagraża ludziom i przyrodzie?
Środek dydaktyczny zalecany do nauczania początkowego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Jest to pomoc 
wzbogacająca wiedzę na temat aktualnego stanu przyrody polskiej, przyczyn ginącej fauny i flory, przyczyn 
i skutków zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Proponowane zabawy i zajęcia z wykorzystaniem ma-
teriału ilustracyjnego zachęcają do: poznawania zagadnień ekologicznych, obserwowania otaczającej przy-
rody, samodzielnej pracy badawczej, poznawania najbliższego środowiska. Pakiet składa się z 2 części: 1. 
Plansze obrazujące przyczyny zniszczeń ekologicznych naszej planety, spowodowane rozwojem cywilizacji 
i działalności człowieka, 2. Ogólne informacje wzbogacające i porządkujące podstawową wiedzę z zakresu 
edukacji ekologicznej. 
Każdy z pakietów edukacyjnych zawiera: - 18 plansz formatu B3 (30 x 42 cm) ilustrujące problemy ekologiczne 
takie jak: zanieczyszczenie powietrza, nasilający się hałas, zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek i jezior, zanie-
czyszczenie mórz i oceanów, skażenie gleb, degradacja i wyniszczenie zasobów leśnych; - 13 plansz B3 tworzy 
panoramiczny ciąg obrazów zachowań człowieka wobec przyrody.
Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, plansze oprawione są 
w listwy metalowe z zawieszką, poradnik metodyczny zawierający przegląd pojęć ekologicznych i bibliografię.
Całość w praktycznej walizce z rączką.

22500140 465 zł

Kolorowy świat odpadów
Celem gry jest pokazanie dzieciom i nauczenie 
ich prawidłowego postępowania z odpadami 
oraz wskazanie nie ekologicznych nawyków, któ-
rych powinny unikać. W trakcie gry uczestnicy 
natrafiają na scenki przedstawiające pozytywne 
lub negatywne zachowania dotyczące odpadów.
Plansza po rozłożeniu ma wymiary 60 x 42 cm i 
wykonana została z grubej tektury. Twarde i wy-
trzymałe pudełko ma wymiary 31,7 x 22,7 x 3,0 cm.
Gra zawiera książeczkę edukacyjną wraz z in-
strukcją oraz 4 pionki i jedną kostkę do gry.

19584519 70 zł

Piotruś segreguje odpady
Gra uczy jak prawidłowo należy segregować od-
pady wytworzone w domu. Celem gry jest prawi-
dłowe przyporządkowanie odpadów do pojem-
nika lub do miejsca, do którego dany odpad ma 
trafić. Wygrywa ten uczestnik gry, który pierwszy 
pozbędzie się kart, a przegrywa ten który pozo-
stanie z kartą bez pary, czyli kartą przedstawiają-
cą składowisko odpadów komunalnych. 
Talia zawiera 25 kart oraz instrukcję z objaśnieniami.
Gra jest przeznaczona dla dzieci czteroletnich i 
starszych, liczba graczy od 2 do 4 osób.

19584520 35 zł

Kosze do segregacji 
śmieci
Prostokątny kosz na śmieci  o 
poj. 25l z uchylną pokrywą. Es-
tetycznie wykonany,  przydat-
ny w każdym pomieszczeniu. 
Możliwość blokady pokrywy.
Wym.: 25 x 35 x 49 cm

13101325 3 szt. 130 zł

Eko-puzzle Uratujmy planetę - 4 szt.
Ułóż puzzle tak, aby obrazek zgadzał się ze zdję-
ciem na załączonej planszy. Tematyka puzzli uczy 
o naszym wpływie na środowisko naturalne.
Zestaw składa się z 4 plansz puzzli wykonanych z 
ekologicznego drewna: dwie plansze puzzli przed-
stawiają wpływ, jaki wywieramy na OCEANY, 2 
kolejne plansze przedstawiają wpływ, jaki nasze 
działania wywierają na LASY. 
Puzzle składają się z 24 i 35 elementów. 
Wym.: puzzli: 29.5 x 22 cm

11952270 147 zł

Opowieści o ochronie środowiska
Gra skojarzeniowa polegająca na dopasowaniu 17 
par różnych postaw i określeniu, co jest dopusz-
czalne, a co nie. Na odwrocie kartoników – system 
samosprawdzający.
W zestawie: 34 karty o wym.: 9 x 9 cm oraz prze-
wodnik metodyczny.

11920800 70 zł

Gra edukacyjna drewniana do 
nauki sortowania śmieci
Gra edukacyjna o sortowaniu śmieci ma  nauczyć 
dzieci jak to dobrze robić. Śmieci należy sortować 
wiedzą  o tym wszyscy, ale czy na pewno wszyscy 
dobrze to robią. Dzieci  też wyrzucają śmieci, też je 
generują i to dla nich przede wszystkim powinni-
śmy się troszczyć o środowisko. W grę może grać 
jedna lub kilka osób. Polega ona na wrzucaniu 
do odpowiedniego otworu płytek . Lądują one w 
odpowiednich przegródkach co łatwo sprawdzić 
poprawne odpowiedzi.
W zestawie: drewniana skrzynka z otworami, 
tabliczka z czterem koszami do ustawienia na 
skrzynce, 2 kostki do gry, 50 drewnianych płytek 
z nadrukiem po obu stronach 

14744504 95 zł
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Recykling odpadów
Walizka zawierająca obrazki przedstawiające śmieci wraz z  kompletem pięciu opako-
wań przypominających swoim wyglądem prawdziwe pojemniki do ich segregacji. Ta gra 
uczy dzieci umiejętności grupowania odpowiednich śmieci, a także pomaga zrozumieć 
dziecku na czym polega ochrona środowiska. Zestaw zawiera naklejki do odpowiedniego 
oznakowania pojemników, karty wykonane są z 2,5 mm kartonu, laminowane.
Wym. karty z obrazkami: 6 x 6 cm, pojemnik: 10 x 10 x 5 cm całość zapakowana w 
walizce z rączką.

11920552 99 zł

EkoBohater - zbierz i posegreguj śmieci
Gra zapewnia świetną zabawę, rozwija świadomość 
ekologiczną i zachęca do dbania o środowisko! 
W zestawie: plansza (34 x 34 cm), 4 pianki do gry 
pionki, kostka, 24 żetony, kontenery na śmieci - 
wkładka wew. pudełka.

12806984 39 zł

Recykling - sprzątanie świata
Jest to  to materiał popularyzujący treści z zakre-
su wychowania przyrodniczego. Zestaw zawiera 
19 zafoliowanych plansz formatu A3, karty pracy 
z możliwością wielokrotnego drukowania (do ko-
lorowania i wycinania),  płytę  CD.
Całość w trwałej teczce.

19500131 339 zł

Segregowanie śmieci
Zestaw 2 plastikowych pudelek z przegrodami: 27 x 12 cm, 12 kart (25,5 x 8,5 cm) podzielonych na plastik, szkło, pa-
pier, drewno, aluminium, 60 kart z rzeczywistymi ilustracjami do segregowania, przewodnik dla nauczyciela. 

22442276 155 zł

Gra - Recykling
Gra planszowa, która od najmłodszych lat uczy 
maluch jak postępować z odpadami.
W zestawie: 1 plansza obrazująca las (39 x 39 
cm), 28 tafelków z symbolami śmieci (3 x 3 cm), 4 
kosze do segregowania odpadków (13 x 10 cm), 
plastikowa pęseta do chwytania,1 pionek, kostka 
do gry oraz instrukcja z zasadami.

24479076 157 zł

Mata - Sortowanie odpadów
Głównym zadaniem dziecka jest posegregowanie  elementów do danej  grupy.  
Mata wykonana z materiału typu wykładzina z gumowym antypoślizgowym podłożem.
Mata sprzedawana bez odpadów widocznych na zdjęciu.
Śr.: 88 cm 

28400016 99 zł

Loteryjka - Recykling
Gra - Loteryjka Recykling to niezwykła gra eduka-
cyjna, która przybliża dzieciom zagadnienia recy-
klingu i troski o środowisko podczas fantastycznej, 
wspólnej zabawy. Dzięki nieskomplikowanym, 
jasnym zasadom gra będzie odpowiednia już dla 
czterolatków, a na pewno wciągnie także starsze 
rodzeństwo, znajomych czy opiekunów.
W zestawie znajdziesz 6 kolorowych plansz i 36 
żetonów oraz instrukcja.

24987707 50 zł
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Królestwo roślin w powiększeniu
Starannie opracowana pomoc dydaktyczna 
pozwala poznać tajemnice rośli. Karty są dwu-
stronne: na awersie przedstawiona jest cała ro-
ślina, natomiast na rewersie wybrany jest jeden 
wyizolowany detal, który omawiamy z uczniami. 
Tematyka jest ciekawa i obszerna: kształty roślin, 
cykle pór roku, korzenie i transport, wzrost i roz-
mnażanie, odżywanie i zdrowie. Wszystkie infor-
macje przydatne do rozmów z dziećmi nauczyciel 
znajdzie w załączonej instrukcji metodycznej.
Zawartość: 40 dwustronnych kolorowych kart w 5 
seriach (wym. 21 x 29 cm), instrukcja metodyczna.

22434229 198 zł

Królestwo zwierząt w powiększeniu
Komplet 64 wielkoformatowych, dwustronnych 
kart do odkrywania fascynujących szczegółów 
związanych z życiem zwierząt m.in. wyglądu, 
zmysłów, wielkości, reprodukcji, odżywiania, 
zdrowia i higieny. 
Na przedniej stronie: obserwacja jednego lub wię-
cej detali, z tyłu: identyfikacja całego zwierzęcia.
Wym. kart: 21 x 29 cm.

22434230 205 zł

Karty dwustronne

Klasyfikacja zwierząt według cech
Zestaw do nauki dopasowywania, sortowania i koncentracji.
Karty zadaniowe podzielono na 5 serii po 4 karty każda. Za pomocą piktogramów dziec-
ko klasyfikuje zwierzęta wg następujących cech: części ciała zwierząt, sposob poruszania 
się zwierząt, liczba kończyn, rodzaj ”skóry” oraz wg dwóch cech jednocześnie.
Gra zawiera: 4 plastikowe pudełka, 20 kart zadaniowych podzielonych na 5 serii po 4 
karty, 50 tekturowych ilustrowanych żetonów.
Wym. pudełka: 27 x 12 cm, karty: 25,5 x 8,5 cm, żetonu: 5,5 x 4,5 cm.

22405180 195 zł

Gdzie żyją zwierzęta?
Gra uczy prawidłowego nazywania zwierząt i miejsc w których one żyją. W skład gry 
wchodzi: 5 kart miejsc, 30 kart ze zwierzątkami, kostka do gry (3,5 x 3,5 cm). 
Zestaw zapakowany w praktyczną walizkę.

11920562 115 zł

Siedliska zwierząt - gra
Dowiedz się więcej o siedliskach zwierząt, dzięki tej zabawnej grze.
Na planszy gracze zbierają karty, które próbują zidentyfikować siedlisko należące 
do zwierzęcia .Odpowiedź można sprawdzić na rewersie karty przed umieszcze-
niem jej na planszy.
Na planszy bingo gracze obracają pokrętłem i wybierają kartę, która pasuje do 
dużej planszy.
Idealna pomoc do nauczania dzieci o znanych jak i mniej znanych siedliskach zwierząt.
Notatnik zawiera informacje o typie zwierząt, ich diecie, oczekiwanej długości zy-
cia, a także przeróżnych faktach.
W zestawie: 4 dwustronne tablice A4, 24 samokontrolujące karty siedlisk zwierząt 
oraz notatnik nauczyciela.

28500046 145 zł
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Figurki - Insekty
Wym. motyla: 20 x 13 cm

20600789 7 elem. 205 zł

Figurki - Gady i płazy
Dł. węża: 91 cm

20600838 5 elem. 205 zł

Figurki - Zwierzęta z farmy
Wym. konia: 25 x 19 cm

20600694 7 elem. 205 zł

Figurki - Zwierzęta z farmy. Matki 
i młode
Wym. krowy: 19 x 11,5 cm,

20600835 8 elem. 220 zł

Figurki - Zwierzęta leśne
Wym. łosia: 22 x 19 cm

20600787 5 elem. 205 zł

Figurki - Zwierzęta z dżungli
Wym. żyrafy: 20 x 38 cm

20600693 5 elem. 205 zł

Figurki - Zwierzęta oceaniczne
Wym. wieloryba: 30 x 8,5 cm

20600696 6 elem. 205 zł

Plansze edukacyjne - zwierzęta
Plansze edukacyjne przedstawiają zwierzęta żyjące w Pol-
sce. Ich zaletą są piękne zdjęcia i rysunki, ciekawe fakty z 
życia zwierząt, informacje o środowiskach występowania. 
Plansze edukacyjne są idealną pomocą w prowadzeniu 
zajęć lekcyjnych.
W skład zestawu Gady i płazy wchodzi 13 plansz, w skład 
zestawów Ssaki część 3 i 4 po 11 plansz.
Wym.: 32,5 x 48 cm

19521002 Ssaki cz. 3 43 zł
19521003 Ssaki cz. 4 40 zł

Wykonane z trwałego 
tworzywa sztucznego, które 
można przecierać wilgotną 

szmatką.
Figurki wiernie 

odzwierciedlają poszczególne 
gatunki zwierząt.

Fantastyczna pomoc 
dydaktyczna.

Wysoka jakość wykonania.

Projektor - Doświadczenia z przyrodą
4-częściowy zestaw zawiera latarkę czołową, regulo-
wany elastyczny pasek i mini dyski o tematyce zwie-
rzęcej zawierające 16 kolorowych zdjęć ssaków, ga-
dów i ptaków, zachęcając do kreatywnych zabaw z 
wyświetlanymi obrazami. Latarka czołowa może być 
wykorzystywana również podczas wycieczek, space-
rów po łonie natury czy tez w trakcie zabaw w nocy.
Latarka generuje światło na długość ponad 3 metrów, 
projektor wyświetla obrazy na długość ok. 1 metra
Wym. projektora ok. 7 x 6 cm. W zestawie 3 baterie. 

20612836 120 zł
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Dwustronna lupa
Wykonana z  tworzywa sztuczne-
go dwustronna lupa z wygodnym 
uchwytem, umożliwi dzieciom 
obserwację z góry i z boku. Lupa 
powiększa obraz 4 i  6 krotnie.
Wym.: 19 x 13 x 13 cm

19150042 34 zł

Stojąca lupa
Lupa o dużym szkle powiększa-
jącym, dodatkowo wyposażona 
w pesetę.
Wym.: dł.19 cm, śr.7,5 cm

19150018 19 zł

Podwójna lupa
Podręczna lupa z podwójnym 
szkłem powiększającym.
Powiększenie 2 i 4-krotne.
Śr. szkła 4,5 cm oraz oraz szkła 
dodatkowego 3 cm
Wym.: 7 x 7,5 cm

19150006 15 zł

Lornetka
Lornetka powiększająca 6 x 30 
idealna dla maluchów do pierw-
szych obserwacji zjawisk przyro-
dy i nie tylko.
Wym.: 9,5 x 11 x 3,5 cm

15106415 17 zł

Pojemnik do obserwacji
Z  pomocą pojemnika, dzieci mogą obserwować 
jak kiełkują korzenie roślin oraz jak robaki tworzą 
podziemne ścieżki – tunele.
Obudowa wykonana z  tworzywa sztucznego, za-
wiera  pokrywę z otworami na powietrze i światło.
Wym.: 30 x 19 x 4 cm

19150083 105 zł

Domek dla owadów zapylających
Domek umożliwiający insektom odpowiednie wa-
runki do jego zasiedlenia i rozmnażania się w nim.
Domek wykonany z wysokiej jakości drewna, 
gwarantuje schronienie dla owadów, które od-
wdzięczą się zapylaniem roślin, a także walką z 
niechcianymi szkodnikami.
Wyposażony w uchwyt do zawieszania.
Kolor wybierany losowo.
Wym.:26 x 13 x 8,5 cm

19512051 49 zł

Domek dla ptaków - budka lęgowa
Drewniany, w pastelowych kolorach domek ide-
alny do postawienia w Sali, na tarasie pod dasz-
kiem czy balkonie.
Domek wyposażony w sznureczek do zawiesze-
nia, kołeczek dla ptaszków i otwór wlotowy. Z 
tyłu domku znajdują się drzwiczki, które można 
otworzyć by swobodnie nasypać pożywienie czy 
wyczyścić domek.

15112050 95 zł

Szkło powiększające
Łatwe w użyciu szkło powiększające, nadaje się 
do użytkowania nawet przez małe dzieci. 
Wym. : 22 x 14 cm

28348123 19 zł

Posłuchaj owada
Czy owady mają coś do powiedzenia? Oprócz obser-
wacji życia środowiska robaków dzięki załączonym 
słuchawkom studio pomoże ci je również usłyszeć. 
W zestawie pojemnik z soczewkami powiększa-
jącymi 2 x oraz zestaw słuchawek. Konieczność 
samodzielnego zakupu baterii.
Wym.: 9 cm, śr. 6 cm

14952111 38 zł

Wielka lupa dla malucha
Lupa powiększająca w zakresie od x2 do x8 ide-
alna dla młodszych dzieci w odkrywaniu otacza-
jącej natury. Lupa wyposażona w regulowaną 
opaskę sprawia, że obsługa nie wymaga rąk, 
pozwalając dzieciom skupić się na obserwacji. 
Miękki podwójny okular zapewnia wygodę. 
Zintegrowane światło LED umożliwia działanie 
lupy także w nocy. 
Wym. lupy: 7 x 14 x 17,5 cm (bez paska), wymaga 
2 baterii AAA (brak w zestawie).

20605141 100 zł

Pojemnik do obserwacji
Na pokrywce znajduje się okienko obserwacyjne 
oraz otwory wentylacyjne, zapewniające całkowi-
te bezpieczeństwo naszym okazom, dodatkowo 
rączka, praktyczna przy przenoszeniu pojemnika.
Pojemniki z tworzywa sztucznego.
Wym. duży: 14 x 21 x 13 cm oraz mały o wym.: 
11,5 x 17,5 x 11 cm

19150004 45 zł
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Obserwator środowiska
Zestaw służący do obserwacji otaczającego nas 
świata. Pomoże zrozumieć dzieciom zależności i 
zmiany zachodzące w przyrodzie. 
W zestawie: widerko z lupąo wys. 30 cm, siatecz-
ka z rączką, pinceta, lupa.

14985801 116 zł

Torba ogrodnika
Dla małych ogrodników i wielbicieli natury!
Zawartość jak na zdjęciu.
Wym.: 26 x 21 cm

15101710 99 zł

Prasa do suszenia liści i kwiatów
Drewniana prasa niezbędna podczas tworzenia 
zielnika. W zestawie znajdują się również kartoni-
ki i bibułki pomocne przy suszeniu kwiatów i liści. 
Wym.: 18 x 18 x 4,5 cm

11458603 33 zł

Zagroda dla owadów
Zestaw do obserwacji owadów.
W zestawie: pojemnik, lupa, szczypce, 
siatka do łapania owadów. 
Wym.: 25 cm

28361014 78 zł

Zestaw - Laboratorium zieleni
Zestaw zawiera: torebkę z nasionkami 
8 różnych gatunków roślin, lupę, za-
kraplacz, miarki, drewniany stojak ze 
specjalnymi otworami na doniczki z 
sadzonkami, 8 nakładek do sadzonek, 5 
przeźroczystych pojemników z podział-
ką, 6 doniczek, 4 etykiety, 3 kalendarzy-
ki obserwacji oraz książeczka w języku 
angielskim.
14 wspaniałych doświadczeń dla młodego 
botanika.
Wym. drewnianej podstawy: 26 x 9 cm

18500049 119 zł

Doświadczenia z przyrodą

Nowe gry i zabawy dla badaczy 
przyrody
Zabawy zebrane w tej książeczce – relaksacyj-
ne, manualne, ruchowe, gry i projekty – można 
przeprowadzić z dziećmi na łonie natury, na pla-
cu zabaw, w przedszkolnym ogrodzie lub kąciku 
przyrodniczym w zamknięty pomieszczeniu.
95 stron.

19507689 45 zł

Mój pierwszy mikroskop
Jasne kolory i funkcjonalny charakter mikroskopu sprawia, że jest on doskonałym narzędziem dla młodych odkrywców. 
8-krotne powiększenie zapewnia doskonałą widoczność (pokrętło do prostego ustawiania ostrości) a dwa duże okulary 
eliminują potrzebę zamykania jednego oka zapewniając komfortowe użytkowanie. 
Wymaga 3 baterii AAA, brak w zestawie.
Wym. ok. 18 x 21 cm

20605112 145 zł
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365 eksperymentów
„365 eksperymentów” to źródło podstawowych 
informacji o wielu pasjonujących zjawiskach przy-
rodniczych. Dlaczego rośliny rosną? Jak za pomocą 
cytryny zapalić żarówkę? Dlaczego powstaje wiatr, 
grad, piorun i grzmot? Jak zdobyć wodę na pusty-
ni? Dlaczego detektyw zbiera odciski palców? itp.
Wykorzystanie do eksperymentów łatwo dostęp-
nych materiałów, teksty fachowo wyjaśnione w 
przystępny sposób, ponad 400 ilustracji, wspo-
magających opisy wykonania doświadczeń.

19501209 55 zł

Burza w mózgu - 350 
projektów 
Łatwe do połączenia ze sobą obwody 
pozwalają na budowanie 350 projek-
tów. Wspaniała pomoc do zapoznawa-
nia się z zagadnieniami, które dotyczą 
elektroniki oraz budowania obwodów 
elektrycznych.
W zestawie: 42 elem. wym. podstawy 
38,5 x 25 x 3 cm, potrzebne 4 baterie 
(nie załączone).

14989211 179 zł

Eksperymentuj z dzieckiem
30 ilustrowanych kart z niesamowitymi 
doświadczeniami, które wykonać moż-
na z prostych przedmiotów codzienne-
go użytku. 
Proste teksty i rysunki dopasowane do 
stopnia rozwoju dziecka.
Odkryjcie na nowo otaczający was świat 
i rozpocznijcie naukową przygodę!
Wspólne eksperymentowanie to roz-
rywka, inspiracja do nauki, wszech-
stronny rozwój umiejętności dziecka.
Wiek: 4- 9 lat

19530600 55 zł

350 
projektów

Zestaw małego chemika
Zestaw ten to idealne połączenie doskonałej 
zabawy z nauką. Dziecko ma możliwość zabawy 
w prawdziwe laboratorium i przeprowadzania 
doświadczeń. W skład zestawu wchodzą: kub-
ki, szkło powiększające, lejek, pipeta, butelka, 
pinceta, okulary, duża oraz mała probówka z 
pokrywkami i stojakami, 10 kart do notowania 
eksperymentów. 
Zestaw wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego.

20602784 12 elem. 195 zł

Probówki Jumbo
Wytrzymałe, wykonane z grubego plastiku prze-
znaczone są do różnych eksperymentów przy-
rodniczych i naukowych. Wygodne do trzymania 
w dziecięcej dłoni. Każda z probówek ma inny 
kolor zatyczki. Można ich używać bezpiecznie w 
temperaturze od -12 do 93oC.
W zestawie ze stojakiem.
Wym. probówki: 15 x 3 cm

20602788 99 zł

Ogród dla najmłodszych bez 
wyposażenia
Wym.: 90 x 50 x 30 cm

23438104 409 zł

Ogród dla najmłodszych z 
wyposażeniem
W zestawie: 6 saszetek z organicznymi 
nasionami, 1 worek gleby, łopatka, gra-
bie, konewka oraz 6 elementów do pod-
trzymywania roślin.

23438102 509 zł

Przenośny ogródek szkolny zaprojektowany z myślą o najmłodszych. 
Wykonany z niezwykle trwałego polietylenu w różnych kolorach. 
Samodzielne stworzenie ogrodu od podstaw uczy dzieci 
odpowiedzialności, uświadamia im jak rośliny się rozwijają, czego 
potrzebują i jak wiele pracy wymaga by z małego ziarenka powstała 
dojrzała roślina. Uczy dzieci proekologicznych postaw, kształtuje 
dobre nawyki dbania o środowisko naturalne.
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Zestaw magnetyczny
Zestaw zawiera: 4 magnetyczne 
pałeczki (19,1 x 2,7 cm), 20 ku-
lek w różnych kolorach (śr. 1,5 
cm), 2 magnesy prostokątne (8 
x 2,3 cm), supermagnes-pod-
kowę (12,5 x 10,5 cm), zestaw 5 
okrągłych magnesów na drążku 
(4,2 x 12,5 cm), małą magne-
tyczną podkowę (6 x 5,5 cm), 
magnes-kompas (8 x 3 cm) oraz 
książeczkę edukacyjną (20,9 x 
29 cm). Całość zapakowana w 
zamykaną, plastikową walizkę o 
wym. 33 x 22,4 x 5,7 cm

28350215 228 zł

Podkowa magnetyczna
Gigantyczna podkowa, która wprowadza 
dziecko w fascynujący świat magnetyzmu. 
Jest to silny , dwubiegunowy magnez, który 
przyciąga nawet najmniejsze elementy. 
Wym.:  21 cm

28350019 30 zł

Zestaw magnetyczny II
Skład zestawu: 4 namagnesowane pojazdy, 16 
magnetycznych krążków, 2 podstawki, 4 figurki 
profesorów, 4 magnetyczne łopatki, 2 linijki, 4 
pudełeczka , przewodnik dla nauczyciela.

28350216 130 zł

Magnetyczny portret - 1 szt.
Zabawne portrety przedstawiające twarze, za po-
mocą pióra można dorobić im brodę lub śmiesz-
ną fryzurę. Można uczynić to w prosty sposób. 
Piórem przesuwamy żelazo znajdujące się we-
wnątrz produktu. 
Wym.: 10 x 12,7 x 1,3 cm

19130199 10 zł

Magnetyczna tuba
Tuba ta ma ściany z opiłkami żelaza, by zobrazo-
wać trójwymiarowy widok pola magnetycznego. 
Fascynująca pomoc naukowa pokazuje w jaki 
sposób działa siła magnetyczna. 
Wym.:  13  x 9 cm

28350066 87 zł

Magnetyczne łyżeczki 6 sztuk
Zestaw sześciu magicznych łyżeczek. Można nimi 
sprawdzać namagnesowanie różnorakich przed-
miotów. Idealny przyrząd uzupełniający do nauki 
o magnetyzmie.  
Dł.: 19 cm

28350282 55 zł

Magnetyzm - zestaw
Kolorowy zestaw zachęcający dzieci do na-
uki z zakresu inżynierii i matematyki. Uczy 
podstawowych właściwości dotyczących 
magnetyzmu takich jak biegunowość, przy-
ciąganie czy odpychanie. 
W zestawie: magnetyczną podkowę, labi-
rynt, cztery kolorowe magnesy pierście-
niowe, dwa kolorowe magnesy sztabkowe, 
dwie magnetyczne biedronki, dwa samo-
chody, dziesięć kart aktywności.
Wym. labiryntu: 28 x 21,5 x 1 cm

20602833 145 zł

Co Przyciągnie Magnes?
Pomoc ma na celu przekazać wiedzę o magnetyzmie i nauczyć dziecko co może być przyciągane przez magnes, a co 
nie. Jest to prosta pomoc dydaktyczna, która znacznie ułatwi nudną teorię w czasie lekcji przyrody.
W tabliczce znajduje się 9 różnych materiałów, takich jak plastik, kamień, skóra, żelazo, czy drewno. 
Tabliczka wykonana została z drewna. 
Wym.: 28 x 28 x 2,9 cm

14708893 170 zł
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Skrzynka na książeczki PUS
Skrzynka PUS wykonana jest z drewna, poma-
lowana czerwoną, ekologiczną farbą. Służy do 
przechowywania książeczek, wyrabia nawyk po-
rządku, a przy tym efektownie eksponuje się w 
domu, klasie i sklepie.

30048000 54 zł

Zestaw Kontrolny „rośnie razem z dzieckiem” - raz zakupiony, służy przez wiele lat do 
zabawy z wszystkimi książeczkami z serii PUS. 
Bogata biblioteczka o różnych tytułach książeczek, między innymi do nauczania 
przedszkolnego, zintegrowanego, matematyki, środowiska, jezyka polskiego i języków 
obcych – co roku powiekszana o nowe tytuły.

Zestaw kontrolny Pus
Wym. pudełka 25 x 10 cm
Wym. klocka 4 x 4 cm

30001410 39 zł

PUS - Dla przedszkolaków 1 i 2
Zabawy ogólnorozwojowe w formie obrazkowej 
zawarte w  książeczce Dla przedszkolaków 1 i 2 
umożliwiają przyjazne doskonalenie sprawno-
ści umysłowych. Rozwijają spostrzegawczość, 
uwagę, pamięć, umiejętność analizy i  syntezy 
wzrokowej oraz słuchowej, uczą porównywania, 
klasyfikowania i uogólniania. Są okazją do spon-
tanicznego ćwiczenia logicznego myślenia. 
Format: 26 x 14 cm, 24 strony

30011050 cz. 1 15 zł
30011051 cz. 2 15 zł

Pus - samo tu i teraz
Zabawy ogólnorozwojowe w formie obrazkowej 
zawarte w książeczce Samo  tu i teraz umożliwia 
przyjazne doskonalenie sprawności umysłowych, 
rozwijają: spostrzegawczość, uwagę, pamięć, 
umiejętność analizy i syntezy wzrokowej oraz 
słuchowej, uczą porównywania, klasyfikowania, 
uogólniania.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony

30000011 cz. 1 15 zł
30000012 cz. 2 15 zł

Pus - Abecadło 1 i 2
Celem dydaktycznym książeczek ABECADŁO 
cześć 1 i  2 jest kształcenie umiejętności: rozpo-
znawania liter jako znaków graficznych, rozróż-
niania liter drukowanych i  pisanych: wielkich 
i małych, odwzorowywania i ustalania ich kolej-
ności w alfabecie, łączenia w pary liter z obraz-
kiem, którego nazwa rozpoczyna się od danej 
litery, odszukiwania i  odczytywania liter druko-
wanych i pisanych zlanych z tłem.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony

30000080 cz. 1 15 zł
30000081 cz. 2 15 zł

Pus - Skoncentruj się
Rozpoznawanie kształtu, wielkości, położenia 
przestrzennego figur, rozróżnianie figury i  tła, 
porównywanie, itp.
Format: 17 x 23,5 cm,32 strony

30000016 cz. 1 15 zł
30000017 cz. 2 15 zł

Wyprawka przedszkolaka - PUS
Dwie tematyczne książeczki z  serii PUS: Dla 
przedszkolaków 1 i Abecadło 1 dla najmłodszych 
dzieci oraz plastikowe pudełko z  12 kwadrato-
wymi klockami służą do zabawy manualnej; do 
układania w oparciu o ćwiczenia zawarte w ksią-
żeczkach. W końcowej fazie, poprzez porównanie 
wzoru ułożonego w Zestawie Kontrolnym z wzo-
rem w książeczce, otrzymuje się informację o po-
prawności wybranych odpowiedzi. 
Format: 32 x 32 cm

30001049 70 zł

Pus - W świecie zwierząt - cz. 1
Jak wyglądają i  jak nazywają się zwierzęta, które 
żyją w lesie, w jeziorze, na łące, w dżungli, w oce-
anie, w wiejskiej zagrodzie, w parkach miast i w na-
szych domach? Które zwierzęta żyją na lądzie, w po-
wietrzu, a które w wodzie ? Które są małe, a które 
duże ? W książeczce „W świecie zwierząt” dziecko 
znajdzie odpowiedź na wiele z tych pytań, utrwali 
nazwy zwierząt i nauczy się je rozpoznawać.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony

30000015 15 zł
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PUS -  Zagatki dla Jacka i Agatki
W książeczkach znajdziemy min.: zagadki o 
zwierzętach, co można zobaczyć na wiejskim 
podwórku, zawody, smaczne i zdrowe warzywa i 
owoce, tajemnice przyrody, skarby przywiezione 
z wakacji, domowe sprzęty, ulubione zabawki, 
przy urodzinowym stole, w wodzie i nad wodą, 
w lesie, wiersze i zagadki, podróże, jaka cyferka, 
jaka literka….itd.

30011052 cz. 1 15 zł
30011053 cz. 2 15 zł

PUS - Rusz głową
Zabawy i ćwiczenia logiczne zawarte w książeczce 
Rusz głową wpływają na rozwój podstawowych i 
szczególnie przydatnych w okresie szkolnym 
sprawności intelektualnych dziecka, takich jak: 
spostrzeganie, koncentracja uwagi, zapamięty-
wanie, analiza i synteza wzrokowa. 
Wykorzystywane z zestawem kontrolnym PUS.  
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30001120 cz. 1 15 zł
30001130 cz. 2 15 zł

PUS-100 pytań i odpowiedzi
Seria książeczek została zaprezentowana w  for-
mie quizu, który nie sprawia nawet najmłodszym 
dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci for-
mułowania pytań i wyszukiwania odpowiedzi. 
Wykorzystywane z zestawem kontrolnym PUS.  
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000020 cz. 1 15 zł
30000018 cz. 2 15 zł

PUS-To już potrafię
Książeczki przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zawierają bogaty 
i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia 
matematyczne, środowiska społeczno-przyrodniczego, związane z kształceniem ję-
zykowym, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.
Wykorzystywane z zestawem kontrolnym PUS
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000026 cz. 1 15 zł
30000027 cz. 2 15 zł
30000028 cz. 3 15 zł
30000029 cz. 4 15 zł

PUS - Dreptuś Matematyk
Książeczka utrwala przeliczania i odczytywania liczb kolejno od 0 do 12, obliczanie dowolnym sposobem sumy i różnicy dwóch liczb w zakresie 12, utrwaleniu sym-
bolicznego zapisy działań matematycznych, porównywanie liczb: mniejsza – większa, szukanie właściwej liczby w ciągu liczb malejących i rosnących, zapoznaniu się z 
tematyką zbiorów, przyporządkowywaniu prostego dodawania i odejmowania odpowiednim ilustracjom.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony.

30000230 cz. 1 15 zł
30000240 cz. 2 15 zł

PUS - Zgadywanki Pory roku
Rozwiązywanie zagadek jest dobrą i wartościową rozrywką. Zagadka podsuwa pro-
blem, który najpierw trzeba przeanalizować, a następnie wskazać jego rozwiązanie. 
Rozwiązywanie zagadek uczy twórczego i logicznego myślenia, pobudza wyobraź-
nię, wzbogaca słownictwo i wiedzę.
Format: 26 x 14cm, 24 strony.

30000142 Wiosna 15 zł
30000143 Lato 15 zł
30000144 Jesień 15 zł
30000145 Zima 15 zł

Seria pomocy 
edukacyjnych PUS
PEŁNA OFERTA KSIĄŻECZEK PUS DOSTĘPNA
 NA STRONIE WWW.EDUCOL.PL
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Różowa wieża
Zestaw 10 różowych sze-
ścianów z drewna buko-
wego. Dziecko tworząc 
szeregi i  budując wieżę 
poznaje różnice w wy-
miarach i przyswaja sobie 
pojęcia: duży, mały, mniej-
szy, najmniejszy, większy, 
największy. 
wym. największego el. 10 
x 10 cm , wym. najmniej-
szego el. 2 x 2 cm

17202400 240 zł

Blok cylindrów - nr 1
Pojęcia duży i mały  – segregacja od naj-
mniejszego do największego.
Wym.: 28 x 28 x 9 cm

17201900 275 zł

Blok cylindrów - nr 3
Pojęcia wysoki/wąski i niski/szeroki – se-
gregacja od najwyższego i najwęższego do 
najmniejszego i najszerszego.
Wym.: 28 x 28 x 9 cm

17202100 275 zł

Blok cylindrów - nr 2
pojęcia cienki i gruby – segregacja od naj-
cieńszego do najgrubszego.
Wym.: 28 x 28 x 9 cm

17202000 275 zł

Blok cylindrów - nr 4
Pojęcia niski i wysoki – segregacja od naj-
mniejszego do największego o tej samej 
średnicy.
Wym.: 28 x 28 x 9 cm

17202200 275 zł

Zestaw cylindrów - Knobless
Cztery pudełka z kolorowymi drewnianymi wal-
cami. W każdym pudełku 10 walców w jednym 
kolorze – czerwonym, żółtym, niebieskim lub 
zielonym. Dziecko tworząc szeregi i szukając 
dysharmonii, poznaje różnice w wymiarach oraz 
uczy się takich pojęć, jak: duży, mały, gruby, cien-
ki, wysoki, niski. 
Wym. 28 x 28 x 9 cm

17202300 575 zł

Dźwiękowe skrzyneczki
6 par drewnianych puszek wypełnionych róż-
nym materiałem, umożliwiającym wytworzenie 
różnych natężeń szmerów. Dziecko ćwiczy zmysł 
słuchu poprzez dobieranie par tych samych 
dźwięków. 
Wym.13 x 19 x 11 cm

17201600 250 zł

Ramki do nauki ubierania
Wym. ok. 32 x 32 x 2,5 cm

10400200 duże guziki 85 zł
10400300 kokardy 85 zł
10400400 sznurowadła 85 zł
10400500 zatrzaski 85 zł
10400600 zamek błyskawiczny 85 zł
10401000 sprzączki 85 zł
10401200 rzepy 110 zł

pomoce Montessori
PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA NA STRONIE WWW.EDUCOL.PL

duże guziki

sznurowadła

zamek błyskawiczny

kokardy

zatrzaski

sprzączki rzepy
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Puzzle - Zwierzęta
Wym.: 24 x 24 x 1 cm

10402010 Koń 55 zł
10402020 Żaba 55 zł
10402030 Ryba 55 zł
10402040 Żółw 55 zł
10402050 Ptak 55 zł

Puzzle - Botanika
Wym.: 24 x 24 x 1 cm

10401010 Drzewo 55 zł
10401020 Kwiat 55 zł
10401030 Liść 55 zł
10401040 Korzeń 55 zł

Skrzynka na kształty
Pudełko do ćwiczenia koordynacji oko-ręka. W pudełku są dwa otwory: jeden dopa-
sowany kształtem od klocka wkładanego do pudełka, drugi okrągły przeznaczony do 
wyciągania klocka ze środka, pozwalający na sięgnięcie go dłonią.
Wym.: 15 x 15 x 11 cm

17204210 Duży cylinder 140 zł
17204220 Mały cylinder 165 zł
17204250 Prostopadłościan 185 zł
17204230 Kostka 180 zł
17204240 Trójkąt 155 zł
17204320 Kula 155 zł

Puzzle umożliwiające dziecku zapoznanie się z budową wybranych zwierząt, dodatkowo 
ćwiczą umiejętności manipulowania, pomaga dostrzegać różnice lub podobieństwa 
w budowie i przyswajać pojęcia z nimi związane. 
Elementy puzzli można odrysowywać na kartce i pokolorować.

Puzzlowa mapa Europy
Puzzlowa mapa Europy zapoznaje dziecko z po-
działem administracyjnym naszego kontynentu. 
Uchwyty umieszczone są  dokładnie w miejscu, w 
którym geograficznie znajduje się stolica danego 
państwa. Manipulowanie puzzlami ułatwia dziec-
ku zdobywanie wiedzy z geografii, a ponadto ćwi-
czy umiejętności motoryczne i pamięć.
Wym.: 44,5 x 57,5 x 1 cm

10402102 380 zł

Globus - Kontynenty
Kontynenty na globusie oznaczone są różnymi kolorami, woda na niebiesko. 
Dziecko poznaje wielkość i nazwy poszczególnych kontynentów.
Drewniana podstawa ścięta pod kątem 23 stopni odzwierciedla kąt nachylenia kuli ziemskiej względem Słońca. Glo-
bus umieszczony na stalowym trzpieniu, dzięki czemu można nim swobodnie obracać wokół własnej osi jak i zdjąć i 
obracać w rękach.
Wys.54 cm, śr.24 cm

17223100 325 zł

Duży cylinder Kostka Trójkąt

Mały cylinder Kula

Prostopadłościan

128 129

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



pokaż to 
całym 
sobą!!!

Czacha dymi
Gra planszowa z zaskakująco dużą ilością cieka-
wych zabaw. Poza wiedzą w grze przyda się odro-
bina szczęcie, taktyki i intuicji. Po drodze czekają 
na graczy roszady, przestoje i podchwytliwe pyta-
nia, od których CZACHA DYMI!
W zestawie: 162 karty, plansza o wym. 34 x 34 
cm, 4 pionki, kostka, instrukcja gry.

12802134 42 zł

Kim jestem?
Każdy z graczy losuje po jednej karcie i umieszcza 
ją na opasce osoby z prawej strony.
Zadanie graczy polega na odgadnięciu kim się 
jest….na podstawie zadawanych pytań i odpowie-
dzi reszty graczy, ale należy pamiętać, że podczas 
gry należy udzielać tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”.
Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza odgadnie 
co przedstawia jej karta.
Zawartość: 81 kart, 4 opaski, klepsydra i instrukcja gry.  

12801960 41 zł

5 sekund
Zmierz się z czasem w nowej grze towarzyskiej, 
w której szybko myślisz i szybko mówisz. Gracze 
ustawiają na środku pudełko z kartami i losują 
pytanie, na które odpowiada gracz siedzący na 
„Gorącym Krześle”. Kiedy usłyszy pytanie, wystar-
tuje czasomierz odmierzający dokładnie 5 sekund 
przeznaczonych na udzielenie 3 poprawnych od-
powiedzi. W zestawie: 372 karty z 744 pytaniami, 
czasomierz, plansza + dodatkowe akcesoria.

24000797 99 zł

5 sekund - Junior
Odpowiedzi na pytania pozornie proste pod pre-
sją czasu nagle okazują się niebywałym proble-
mem. Wersja gry stworzona specjalnie dla dzie-
ci, aby mogły zmierzyć się wyzwaniem wiedzy i 
refleksu. Grze towarzyszy wiele emocji, śmiechu 
i radości.
W zestawie 354 karty z 708 pytaniami, czaso-
mierz, plansza + dodatkowe akcesoria.

24001138 99 zł

25 gier
Atrakcyjny zestaw gier planszowych, losowych, zręcz-
nościowych i karcianych. Zasady i charakter poszcze-
gólnych gier bardzo się od siebie różnią i dlatego 
zarówno dzieci jak i dorośli znajdą tu coś dla siebie.
Zawartość dwustronna plansza, 16 pionków, 32 
pionki niskie, 28 bierek trójkąt, 15 kołków kostka 
do gry, 28 kamieni miseczka do pchełek, 4 pcheł-
ki duże, 16 małych pchełek oraz instrukcja.
25 gier przeznaczony dla 15 graczy w wieku od 5 lat.

12900157 45 zł

Inspektor pytanko
W tej grze każdy z graczy przemienia się w prze-
słuchującego inspektora i przesłuchiwanego 
świadka, zwycięzcą zostaje ten, kto najtrafniej  
dostosuje pytania dotyczące wyglądu. 
W zestawie: 3 plastikowe ramki z 72 klapkami, 72 
portrety, 24 karty z portretami, klepsydra do od-
mierzania czasu, bączek, notesik i instrukcja gry.

12900350 65 zł

Nie śmiej się! Junior
Towarzyska grą planszową, w której co chwila 
wybuchają salwy śmiechu. Kłopot w tym, że aby 
zdobyć przewagę nad rywalami, trzeba jak naj-
dłużej zachować powagę.
Wersja gry specjalnie stworzona dla młodszych 
dzieci. Hasła, które trzeba pokazywać są łatwiej-
sze niż w wersji dla dorosłych oraz powiązane 
z tematyką zaczerpniętą z dziecięcego świata – 
dużo postaci zwierzęcych oraz bajkowych.
Zawrotna ilość aż 660 haseł to jeszcze więcej 
wspólnej zabawy.
Zawartość: plansza do gry, tarcza losująca ze wska-
zówką, kolorowa kostka , karty haseł – 165 sztuk, 
pionki – 12 sztuk, klepsydra, nos klauna, Instrukcja.

12901526 70 zł

Grzybobranie w Zielonym Gaju
Las jest ogromny, a grzybków bardzo mało. Wy-
ruszajcie więc jak najszybciej i sprawdźcie kto 
zwycięży i kto okaże się sprytniejszy w wyścigu po 
jadalne grzybki? Uważajcie tylko na muchomory.
W zestawie: plansza wraz z elementami przestrzen-
nymi, 21 grzybków jadalnych, 5 czerwonych mu-
chomorów, 4 koszyczki, kostka do gry, instrukcja.

24009880 65 zł

Pantomima Junior
Gra drużynowa, w której gracze wyjaśniają hasła 
za pomocą gestów, mimiki, mowy ciała bądź... in-
nych graczy. Uczestnicy muszą jak najlepiej i naj-
szybciej przekazywać hasła swojej drużynie, tak 
by zdobyć największą liczbę punktów i dotrzeć do 
mety. Wersja Junior zawiera hasła dostosowane 
zakresem pojęciowym do młodszego odbiorcy.
W zestawie: plansza, klepsydra, 2 pionki,110 kart 
z hasłami, kolorowa kostka, instrukcja.

12902101 70 zł

gry edukacyjne
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Chińczyk tradycyjny - Ludo
Estetycznie wykonana, drewniana gra dla 4 osób.Dzięki dużym pionkom 
gra świetnie sprawdza się do zabaw nawet dla najmłodszych dzieci. 
Wym.: 28 x 28 cm

11456710 67 zł

Gra w statki
Trafiony - zatopiony! Gra w statki cała z drewna ma nie tylko wtykane stat-
ki ale także odpowiednie bomby, małe kulki, które są wciskane w miej-
scach określonych na planszy.
Wym.: 36 x 18 x 19 cm

15103457 125 zł

Kuchnia Czarownic
Celem gry jest jak najszybsze zebranie ośmiu 
muchomorków, aby ugotować zupę w swoim ko-
ciołku. Wszystkie 32 grzybki wym.ok.3 cm należy 
umieścić w kolorowych otworkach na ruchomym 
kole. Pierwszy z graczy, który tego dokona wygry-
wa. Gra ta ćwiczy umiejętność koncentracji i jest 
przy okazji zapewnia świetną zabawą.
W zestawie: 1 plansza (38 x 27,5 x 5 cm),  32 mu-
chomorki + 4 zapasowe oraz  1 kostka.

11622701 155 zł

Karty do gry XL
Karty do gry XL doskonałe do zabawy na świeżym powietrzu. Zestaw składa się ze 
standardowej talii kart, ale wyróżnia ją niecodzienna wielkość. 
Karty wysokiej jakości, wytrzymałe, nie drą się, nie gną się i nie żółkną, laminowane.
Wym. 29 x 21 cm

18500054 54 karty 95 zł

Gra w cukierki XXL
W tej wersji przed rozpoczęciem gry gracze ustalają ile należy zebrać cukierków 
,aby być zwycięzcą np. wygrywa ten kto pierwszy zbierze 5 cukierków. Cukierki 
„opakowane są w papierki” o różnej kombinacji kolorów (maksymalnie jeden cukie-
rek może mieć trzy różne barwy).
Gracz wyrzuca 3 kostkami jednocześnie szuka wśród 41 cukierków, cukierka w 
takim „papierku” kolorystycznym jakie wskazują kostki. Taki „papierek” jest tylko 
jeden – więc zadanie nie jest proste.
Zawartość:41 cukierków o wym.:12,5 x 7 cm, 3 kolorowe kostki i mata.
Ilość graczy 1- 8, wiek 4+

11625560 295 zł

Packa na muchy
Celem gry jest jak najszybsze zebranie ośmiu drewnianych much. Wybierz kwiat po 
to, aby ustanowić sekwencję dla tabliczki mnożenia. Rzuć kostką. Następnie pomnóż 
liczbę pojawiającą się na kostce poprzez liczbę znajdującą się na kwiatku. Pierwsza 
osoba, która prawidłowo uderzy packą, uzyskuje w nagrodę drewnianą muchę.
Zawartość gry: 6 pacek na muchy, 42 muchowe karty, 5 kwiatowych kart, 45 drew-
nianych much, 2 kostki, instrukcja gry.

29104538 165 zł
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Pojazdy i ich atrybuty
Celem gry jest dopasowanie obiektów przedstawionych na małych kartonikach, z 
różnych zawodów, do pojazdów reprezentujących te zawody.  W zestawie: 6 karto-
ników z pojazdami, 24 kartoniki z atrybutami, przewodnik nauczyciela. 
Wym. kartonika z pojazdem: 19 x 14 cm, kartoników z atrybutami: 4,5 x 4 cm
Całość zapakowana w poręczną walizkę. Kartoniki wykonane ze sztywnej lamino-
wanej tektury.

11920580 90 zł

Połącz w pary
14 par gładkich, drewnianych płytek łatwych do chwytania dla małych dziecięcych rączek z wyraźnymi, szczegółowymi 
zdjęciami zwierząt lub owoców. Do wykorzystania na kilka sposobów: jako gra na dopasowywanie, jako gra pamięcio-
wa i do sortowania dla grupy. W zestawie przewodnik w 7 językach. 
Wym. elementu: 7 x 7 x 1 cm

28373406 Zwierzęta domowe 114 zł
28373408 Dzikie zwierzęta 114 zł
28373404 Owoce 114 zł

Zawody i ich atrybuty
Gra składa się z większych fotografii przedstawiających osoby i wykonywane przez 
nich zawody  oraz mniejszych prezentujących atrybuty związane z daną specjal-
nością. Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie rekordów z przedmiotami do 
ilustracji osób. W grze może jednocześnie uczestniczyć do 12 dzieci.
Zestaw składa się z 60 kart: 12 kart z przedstawicielem zawodu (8 x 15 cm), 48, które 
przedstawiają atrybuty zawodów (7,5 x 7,5 cm).
Całość w praktycznej walizce z rączką.

11920560 105 zł

Maxi memory 
Celem pedagogicznym pomocy jest: zrozumienie i poznanie ewolucji wynalazków, ćwiczenie uwagi, obserwa-
cji, dyskryminacji, grupowania i klasyfikacji, rozwijanie pamięci historycznej, pamięci wzrokowej i pamięci prze-
strzennej, wzbogacanie słownictwa związanego z wynalazkami, uświadomienie sobie, że wszyscy możemy two-
rzyć wynalazki, które jeszcze nie istnieją, mogące poprawić jakość życia, dodatkowo pomoc pełni funkcje znanej 
gry memory, polegającej na odnajdywaniu par.
Gra składa się z 34 kart z wytrzymałego i wysokiej jakości kartonu o wym.:9 x 9 cm

11920406 wynalazki 80 zł
11920401 zwierzątka 80 zł
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Chronologia - Co po czym?
W zestawie: 34 tafelki (9 x 9 cm) przedstawiające 
5 historyjek, zapakowane w praktyczną skrzy-
neczkę o wym.:23,6 x 18,7 x 7,2 cm

11930652 80 zł

Sekwencje zdarzeń II
W zestawie: 34 tafelki (9 x 9 cm) przedstawiające 
5 historyjek, zapakowane w praktyczną skrzy-
neczkę o wym.: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm

11930651 80 zł

Znajdź różnicę
W każdej z 25 fotografii dziecko ma za zadanie 
odnaleźć 2 – 3 różniące je szczegóły. 
Zabawa rozwija pamięć wzrokową uczy nazw i za-
poznaje dzieci z przedmiotami codziennego użytku.
W zestawie 50 kart o wym.:13,5 x 19,5 cm

11920512 135 zł

Sekwencja zdarzeń II
W zestawie 50 fotografii o wym.:19,5 x 13,5 cm, 
które reprezentują małe historie dotyczące se-
kwencji, które przyczynią się do podstawowej 
percepcji: długości, różnicowania czasu, intu-
icyjnego pomiaru czasu, itp. Ilustracje pokazują 
różne czynności z życia codziennego, które na-
stępują po sobie.

11920510 127 zł

Przeciwieństwa - karty pracy
Zestaw zawiera 46 sztywne karty z realistycznymi ilustracjami pokazujące 
przeciwieństwa, np. krótki – długi, mokry – suchy, twardy – miękki, itp. 
W zestawie przewodnik gry.
Wym. karty: 14 x 11 cm

28584507 135 zł

Gdzie jesteś? Nazwij miejsce w domu
Zestaw do nauki o pomieszczeniach w domu. W prosty sposób dziecko może 
przyswoić sobie nazwy miejsc z którymi codziennie się spotyka, jak i czynno-
ści które się w nich wykonuje. W skład zestawu wchodzą: 5 kart z nazwami 
miejsc i 30 kart przedstawiających czynności, kostka do gry (3,5 x 3,5 cm). 
Cały zestaw zapakowany w praktyczną walizkę.

11920564 115 zł

Zgaduj zgadula - Pionki
Zostań mistrzem zgadywanki! Zostań 
mistrzem ukrywania! Znajdź swój kolor 
i dopasuj pionki mały z dużym. Zamie-
niaj kolory, chowaj małe pionki i rzucaj 
kostką. Czy przeciwnik zapamiętał gdzie 
jest Twój kolor?  Teraz zmiana, czy pod 
dużym pionkiem na pewno jest mały 
pionek w tym samym kolorze? Nie daj 
się zaskoczyć. Walcz o zwycięstwo w 
tej trudnej konkurencji. Powodzenia! 
Świetna, prosta zabawa pamięciowa. 
W zestawie znajduje się 6 dużych, drew-
nianych, niebieskich pionków (wys. 10 
cm, śr. 7 cm) i 6 małych , drewnianych, 
różnokolorowych pionków (wys. 4c m,  
śr. 3,5 cm) oraz kostka.

18500328 160 zł
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Symetria - gra
Zawartość pudełka: 48 sztywnych plakietek o wy-
miarach 7,4 x 7,4 cm, podzielonych na dwie po-
łówki oraz instrukcja 3 gier. Ilość graczy: 1 - 6 osób.

12805874 33 zł

Prawy do lewego 3 gry
Na podzielonych na dwie części kartonikach znajdują 
się rysunki różnych przedmiotów, zwierząt i postaci.
Zawartość pudełka: 48 sztywnych plakietek 
o wym.: 7,4 x 7,4 cm, podzielonych na dwie części 
oraz instrukcja do 3 gier. Gra przeznaczona: dla 1 
do 6 osób w wieku powyżej 4 lat

12800051 33 zł

Kropka w kropkę
Świetna gra na spostrzegawczość, którą pokocha 
każde dziecko, co więcej z łatwością ogra rodzi-
ców. Zabawa polega na odnajdowaniu kolorowych 
piktogramów, ale w różnych kolorach wskazanych 
przez kostki. Poszukiwania odbywają się na plan-
szach, na których mieni się aż od kolorów i znaków.
W zestawie: 2 kolorowe kości do gry, klepsydra, 
duża dwustronna plansza do gry – 10 szt., mała 
dwustronna plansza do gry – 10 szt., karty z pik-
togramami – 54 szt., kolorowe żetony – 50 szt. (5 
zestawów po 10 sztuk), instrukcja.

12902108 59 zł

zdolność 
kojarzenia

Memory ZOO
Doskonała, pamięciowa gra towarzyska, w której zwy-
cięzcą zostaje ten, kto uzbiera najwięcej par obrazków. 
Tym razem tematyka związana ze zwierzętami.
Gra składa się z 80 tafelków o wym 5,5 x 5,5 cm 
pogrupowanych w pary. 

12800009 35 zł

Memory - Zwierzaki
Zestaw zawiera 80 sztuk sztywnych, lakierowa-
nych tafelków (40 par) o wym. 5,5 x 5,5 cm
Wym.: 31 x 22 x 3 cm

12800018 35 zł

Na straganie - loteryjka
Czegóż nie ma na straganie w dzień targo-
wy? Ileż owoców i  warzyw, a  jakie kolory 
żółty, fioletowy, zielony, czerwony. Inte-
ligentna gra z  zagadkami w  formie prze-
śmiesznych wierszyków. 
Zawartość gry: plansze z  kołem kolorów, 
dwie kostki, 24 sztywne kartoniki, 50 żeto-
nów, 24 karty z zagadkami oraz instrukcję.

12800016 35 zł

Memo - zwierzątka
W zestawie znajduje się 16 par żetonów 
z kolorowymi obrazkami zwierzątek. 
Całość wykonana została z drewna 
lakierowanego i pokryta nietoksyczny-
mi farbami, w pełni bezpiecznymi dla 
dzieci.
Śr. żetonu :4,5 cm

14751308 50 zł

Puzzle - przeciwieństwa
Co jest przeciwieństwem słowa „szybki”…wolny? a słowa „duży”….mały ? a „otwar-
ty”….zamknięty?
Łącznie 36 elementów należy połączyć w pary tworząc 18 tematów.

15110680 52 zł

Logiczna układanka - Figury geometryczne
Celem tej drewnianej pomocy jest posortowanie 12 elementów na karcie do gry w 
taki sposób, aby szablon był kompletny.
Poszczególne elementy maja wycięcia w kształcie kół i prostokątów, które odpowiednio 
powinny być przypasowane miejscem do nadruku koła czy prostokąta na karcie zadań.
Pomoc ta uczy logicznego myślenia jak i rozpoznawania kolorów i kształtów.
W zestawie: 12 drewnianych elektów, 15 kart zadań, pudełko do przechowywania.

15111728 56 zł
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Domino skojarzenia
Rozwija pamięć bezpośrednią, uczy koncentracji 
oraz wyzwala pozytywne emocje.
Płytki można wykorzystać do takich gier jak: do-
mino, memory, karty do klasyfikacji przedmio-
tów, bingo oraz typu „lotto”.
W zestawie: 137 drewnianych płytek z obrazkami 
o wymiarach 4 x 4 cm - przedstawiającymi po-
jedyncze, realistyczne, bliskie dziecku obiekty, 4 
plansze 12 x 12 cm

24310083 185 zł

Skojarzenia - mózg elektronowy
W skład zestawu wchodzi 12 plansz z rysunkami 
dotyczącymi różnych dziedzin. Rysunki z każdej 
planszy należy odpowiednio skojarzyć ze sobą 
parami. Po naciśnięciu właściwej pary punktów 
znajdujących się przy rysunkach zapali się dioda 
w górnym rogu pudełka. Ta zabawa daje dzie-
ciom wiele satysfakcji, jednocześnie uczy, rozwija 
spostrzegawczość i koncentrację. 
Wiek 4+

12900158 60 zł

Moja pierwsza gra - Misie w parach
Oryginalna wersja gry typu memory, dzieci na 
przemian szukają ukrytych w domku miśków do-
pasowując je do odpowiedniej pary. 
W zestawie: domek z 6 przegrodami i drzwiami, 6 
postaci (3 pary), spinner .
Wym.: 17,8 x 14,6 x 14,6 cm

20601704 120 zł

Sokole oko
W pudełku znajduje się 8 gier: Bystre Oczko, So-
kole Oko, Skojarzenia, Bingo Obrazkowe, Bingo 
Skojarzenia, Bingo - Oczko, Zgadula, Niby - Lotek. 
Zestaw zawiera: 140 twardych tafelków o wym.: 
3 x 3 cm, 4 dwustronne plansze o wym.: 24 x 16 
cm oraz instrukcję z dokładnym opisem wszyst-
kich 8 gier. 

12800033 33 zł

Moja lewa i moja prawa
Aby ułatwić przyswojenie konceptu prawej i lewej strony ciała, strój postaci jest podzielony na dwie połówki o różnych 
kolorach, a na prawych nadgarstkach umieszczone są dzieciom bransoletki, by miały je na nadgarstkach w trakcie 
wykonywania ćwiczenia. Zaleca się, aby postępować zgodnie z następującą kolejnością procesu nauczania-przyswa-
jania,  szczegółowo opisaną w instrukcji gry.
W zestawie: 24 karty z modelami, 7 odwracalnych kart z sylwetkami ,podstawa  o dł.22,5 cm do umieszczenia kart z 
sylwetkami, 4 czerwone bransoletki.

11920538 140 zł

Super pamięć - gra logiczna
Gra trenująca pamięć i spostrzegawczość. Dodat-
kową atrakcją są magnetyczne uchwyty i krążki, 
którymi zakrywamy otwory z rysunkiem. W ze-
stawie 25 sztuk krążków, 10 plansz z rysunkami, 
2 magnetyczne uchwyty, drewniana skrzynka z 
otworami oraz instrukcja gry.
Wym. tablicy: 40 x 25 x 5 cm

11100006 185 zł

Różnice - Tablice
Zabawa składa się z dwóch etapów. Najpierw trze-
ba znaleźć podobne do siebie obrazki, następnie 
porównujemy znalezione pary, tak żeby odkryć 3 
odróżniające je szczegóły. Wiek: 3+
W zestawie: 24 elem.

12901843 30 zł

Przeciwieństwa - Puzzle 
Doskonały sposób na wytłumaczenie dziecku zna-
czenia przeciwieństw oraz idealny pretekst do wyja-
śnienia wielu pojęć z otaczającego świata. Zabawa 
polega na zestawianiu ze sobą puzzli o przeciwstaw-
nych znaczeniach. Wiek: 3+
W zestawie: 48 elem.

12901840 30 zł
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Kolorowe wyzwania
Dopasuj odpowiednio kształty, ale nie daj się 
zwieść pozorom. Gra polega na ułożeniu bu-
dowli kształtem odpowiadającym kartom pracy. 
Doskonała gra, by rozwinąć w dzieciach zmysł 
strategicznego myślenia. 
W zestawie: 40 fikuśnych figurek i 20 kart.
Wym. figurek: 5 x 5 cm  

20609280 149 zł

Karty pracy do kostek logicznych
10 laminowanych kart dwustronnych 18 x 18 cm

14998818 55 zł

Drewniane bloki logiczne
Drewniane kostki barwione częściowo po to, 
by pozwolić na odnalezienie i ułożenie z nich 
figur geometrycznych. W zestawie 16 sztuk 
bloków ułożonych na drewnianej tacy.
Wym.: tacy: 21,5 x 21,5 cm, klocka: 4,5 x 4,5 
x 4,5 cm

14998808 135 zł

Mistrz Getriko
Gra polega na manipulowaniu i układaniu koloro-
wych 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.  Celem gry jest ćwiczenie spostrze-
gania i tzw. myślenia kombinatorycznego. 
Zestaw zawiera: 48 wzorów, 7 kolorowych trój-
kątów równobocznych, instrukcję. Gra dla 1 do 
6 graczy.

30000019 39 zł

Kostka logiczna
Kompozycja elementów sprzyja wyobraź-
ni przestrzennej i myśleniu.
Zadanie polega na złożeniu elementów 
wszystkich 7 klejonych boczków w jed-
ność – tak, aby powstał sześcian.
Całość w praktycznym bawełniany wo-
reczku do przechowywania.
Dł.krawędzi:9 cm

14986410 45 zł

Zapasowe kostki 
W zestawie: 64 szt. plastikowych 
sześcianów o wym.: 2,5 cm

22430977 159 zł

Gra przestrzenna
Zestaw zawiera 64 różnokoloro-
we sześciany o wym. 2,5 x 2,5 cm 
oraz 90 kart zadań wym. 13 x 10 
cm. Karty wzorcowe podzielone 
według stopnia trudności. 

22430960 229 zł

Mental Blox - Junior
Atrakcyjne, kolorowe klocki 3D zaprojektowane 
z myślą o młodszych dzieciach w pierwszych 
zabawach z konstruowaniem. Zestaw 4 koloro-
wych kostek i 4 „zabawnych” kształtów rozwija 
umiejętność przestrzennego myślenia. Przy po-
mocy dołączonych kart dzieci próbują odtworzyć 
umieszczone na nich struktury i formy.  
W zestawie: taca na klocki o wym. 16 x 16 cm, 4 
kolorowe kostki, 4 kolorowe kształty (serce, koło, 
pięciokąt i krzyż) o wym. ok. 5,5 cm, 28 kart o róż-
nym stopniu trudności.

20609285 155 zł

Logiczne myślenie
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D - owadyG - zwierzęta leśne

8 plansz  - format A4

Plansze 
format A4
Więcej plansz na str. 
www. educol.pl

A4 - 8 szt. Plansze do gry „Odkrywaj i zgaduj”
Każdy zestaw zawiera 8 sztuk plansz. Format A4.

20441110 A. owoce 30 zł
20441114 C. warzywa II 30 zł
20441111 D. owady 30 zł
20441116 E. dzikie zwierzęta 30 zł
20441115 F. zwierzęta domowe 30 zł
20441117 G. zwierzęta leśne 30 zł

C - warzywa II

A - owoce

F - zwierzęta domowe E - dzikie zwierzęta

Odkrywaj i zgaduj
Drewniana podstawa, na której znajduje się 8 drewnianych 
ktafli, które zawierają uchwyty w 6 różnych kolorach.
Układanka zawiera drewnianą kostkę z 6 kolorami (za-
miast punktacji) taką samą kolorystykę posiadają uchwyty. 
Na drewnianą podstawę kładzie się plansze o wybranej 
tematyce, rzucamy kostką – kolor jaki wskaże kostka, taki 
kwadrat o takim kolorze uchwytu należy unieść i próbować 
odgadywać co jest ukryte na obrazku. Kto odgadnie pierw-
szy – ten wygrywa. Po odsłonięciu planszy dzieci mogą pro-
wadzić dyskusję co widzą na załączonym obrazku.
Wym.: 24 x 32 x 37 cm
Grubość tafelka: 1,2 cm

20440010 215 zł

Odkryj co wybrałeś?
Zabawa polega na wybraniu jednego kolorowe-
go obrazka z plansz i poukładaniu drewnianych 
elementów w taki sposób, aby pozostał odkryty 
wybrany obrazek.
W zestawie: plansza 24 x 24 x 3 cm, 6 drewnia-
nych elementów i 3 laminowane plansze.
 Wym.: 24 x 24 x 3 cm

20440004 210 zł
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Segregacja kształtów
W zestawie: 4 puszki, 40 dwustronnych tafelków ze zdjęciami realnych przedmiotów.
Wym. puszki: 14 x 6 x 6 cm, wym.: karty 5 x 3,5 cm

28576000 159 zł

Segregacja kolorystyczna
W zestawie: 6 puszek, 60 dwustronnych ta-
felków ze zdjęciami realnych przedmiotów.
Wym. puszki: 14 x 6 x 6 cm, wym.: karty 
5 x 3,5 cm

28575000 199 zł

Mistrz logiki - podstawowy
Rozwija koncentrację uwagi, umiejętność logiczne-
go myślenia oraz spostrzegawczość. Uczy pojęcia 
koloru oraz rozpoznawania podstawowych barw.
W zestawie: plansza z drewna bukowego o wym. 
37,5 x 15 x 1 cm, 80 szt. dwukolorowych żetonów, 
czarne i białe kołki w ilości 70 sztuk, drewniana li-
stwa z otworami do układania kodu, woreczek lnia-
ny do przechowywania listwy, żetonów i kołków, 
instrukcja gry.

24311020 159 zł

Zabawa w kolory
Stwórz świat kolorowym ! Kto pierwszy wypełni 
kolorami swój obrazek? Tak gra uczy dopasowy-
wania kolorów do właściwych  miejsc na zabaw-
nych obrazkach.
W zestawie: 77 drewnianych, kolorowych kołecz-
ków oraz 4 drewniane plansze o wym. 21 x 14,5 cm

11456705 90 zł

Gra w kolory
Duża wersja znanej gry strategicznej dla dwóch 
osób. Gra uczy logicznego myślenia, planowania, 
przewidywania oraz przybliża zasady rywalizacji. 
Zadaniem każdego uczestnika jest umieszczenie 
w drewnianej skrzynce kolorowych krążków w taki 
sposób, aby ułożyć składający się z  jednokoloro-
wych krążków - rząd. 
Wym.:43 x 31 cm

15101981 149 zł

Kwadrady - gra strategiczna
Zestaw zawiera 40 kolorowych kwadratów wy-
konanych z mocnej laminowanej tektury, a na 
każdym z nich naniesiony został nadruk 4 kwa-
dratów w 4 różnych kolorach. Poukładaj – połącz 
ze sobą kwadraty, ściankami kolorystycznymi.
Do zestawu dołączona instrukcja gry.
Gra zapewnia świetną zabawę dla 2 – 6 graczy 
jednocześnie.
Wym. elem: 7,5 cm

20609283 59 zł

Torby do sortowania kształtów - 4 szt.
Zestaw 4 toreb umożliwia segregacje różnych przedmiotów w zależności od ich kształtów.
Dzieci z otoczenia wyszukują przedmioty i w zależności od ich kształtu umieszczają w odpowiedniej torbie, oznaczo-
nej zbliżonym kształtem.
Wym. torby: 30 x 30 cm

28500052 145 zł

W 
zestawie 
4 torby
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Logiczne figury
Zestaw puzzli na podstawie przedstawiający 4 
figury w 16 różnych kombinacjach. Zadaniem 
dziecka jest ułożenie puzzli według podanego 
wzoru. Całość wykonana z drewna.
Wym.: 21 x 21 x 0,7 cm

22487169 49 zł

Układanka - Ułóż w kolejności
Wym. podstawy: 23,5 x 23,5 x 0,7 cm, 25 elem.

22487170 49 zł

Układanka - Rozmiary
Wym. podstawy: 21 x 21 x 0,7 cm, 12 elem.

22487161 49 zł

układanki logiczne

Gra logiczna - ułóż klocki
Układanka stworzona na bazie znanej każdemu gry Tetris. Zasady gry są bardzo podobne, polegają na ułożeniu 
klocków na planszy w taki sposób by zakryć wszystkie pola na drewnianej planszy. Możliwość zwiększenia poziomu 
trudności, a także różne warianty gry dają możliwości zabawy dzieciom w rożnym wieku.
W zestawie : plansza o wym. 24,5 x 12 cm, drewniane elementy do układania, książeczka z instrukcjami i rozpisanymi 
zasadami gry.
Wiek: 3+

97700945 79 zł

Układanka logiczna - mandala
60 drewnianych klocków w kształcie trójkątów w 
dziesięciu kolorach, 5 dwustronnych kart z przy-
kładowymi wzorami ułożenia oraz płócienny wo-
reczek na klocki. Śr. podstawy: 22 cm

14703727 80 zł

Układanki w zestawie z kartami zadań

Układanka logiczna - romby
24 romby w 8 kolorach, 6 trójkątów w kolorze 
naturalnego drewna 5 dwustronnych kart z 
przykładowymi wzorami ułożenia oraz płócienny 
woreczek na klocki. Wym. podstawy: 21 x 19 cm

14703728 75 zł

Układanka logiczna - trójkąty
60 drewnianych klocków w kształcie trójkątów 
w dziesięciu kolorach, 5 dwustronnych kart z 
przykładowymi wzorami ułożenia oraz płócienny 
woreczek na klocki. Wym. podstawy: 19 x 22 cm

14703729 75 zł

We właściwym miejscu - Gra
Pomoc rozwijająca umiejętność obserwacji i lo-
gicznego myślenia, kształtowania wyobraźni prze-
strzennej oraz ćwiczeń w zakresie małej motoryki.
Zadanie dziecka polega na zbudowaniu pociągu 
wg. wskazówek na kartach zadań, poprzez usta-
wianie wagoników. Kiedy już to zrobi, może od-
wrócić kartę z systemem samokontroli.
Karty zadań są ponumerowane wg. stopnia trud-
ności, pomoc zakłada aż 12 wyzwań.
W zestawie: 12 dwustronnych kart pracy o wym.: 
21 x 15 cm, 6 drewnianych, magnetycznych ele-
mentów:1 lokomotywa i 5 wagoników, 5 drew-
nianych zwierzątek, instrukcja.

22443021 193 zł
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Logiczne układanie
W zestawie 4 gry tematyczne: kształty geometryczne i kolory, ekspresja, sor-
towanie oraz grupowanie wg. ilości. W zależności od tego, co wskaże koło 
losujące, dzieci muszą umieścić na magnetycznej tablicy wymagany element 
w odpowiednim miejscu. 
W zestawie: tablica magnetyczna o wym.: 70 x 50 cm, 140 samoprzylepnych 
magnesów, 8 ruletek, 4 różne gry oraz instrukcję opisującą zasady gry.

11933000 359 zł

Klocki w geometryczne wzory
16 drewnianych klocków w naturalnym kolorze 
drewna. Zabawa rozwija wyobraźnię i kreatyw-
ność dziecka, ćwiczy cierpliwość i dokładność.

11458754 75 zł

Labirynt - Gra logiczna
Labirynt to gra logiczna dla dzieci powyżej 6 roku 
życia. Wyjątkową zaletą tej gry jest możliwość gry 
aż 35 graczy jednocześnie. 
Zestaw zawiera: 35 dwustronnych plansz, pionki 
oraz instrukcję.
Wym.: 15 x 15 cm

30001143 52 zł

Kółko i krzyżyk
Któż z nas nie grał w kółko i krzyżyk? Zabawa ideal-
na nawet dla  najmłodszych dzieci. Wykonana  jest 
z elastycznej gumy, do wykorzystania  w sali klaso-
wej jak i na powietrzu. Idealne urozmaicenie zajęć. 
Wykładzina z antypoślizgowym podłożem.
Wym. : 36 x 30 cm 

28401000 68 zł

Kolorowe kulki - gra logiczna
Zadaniem grającego malucha jest wykorzystanie kolorowych kulek do ułożenia określo-
nego schematu. Schematy opisane są na specjalnych kartach załączonych do gry. Gra 
jest genialnym sposobem na rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia, ale sprawia 
również mnóstwo frajdy. Można w nią grać godzinami i na pewno się szybko nie znudzi.
Zestaw składa się z drewnianej planszy z otworami na kulki, oraz z 20 drewnianymi, 
kolorowymi kulkami, które należy układać w odpowiednie schematy. 
Gra zawiera 36-stronową instrukcję, która objaśnia zasady gry. Instrukcja posiada 
5 rozdziałów z 3 poziomami.
Zabawka została wykonana z drewna.
Wym.:48 x 38 x 10 cm

14703928 635 zł

Gra edukacyjna - Logiczne koraliki
Gra polega na układaniu koralików pionowo na pa-
tyczkach tak jak przedstawione jest to na dołączo-
nych wzornikach. W sumie w drewnianym pudełku 
stworzonym do przechowywania bloków znajdzie-
my 72 różnych kolorowych koralików, 19 wzorni-
ków, 10 patyczków, 2 sznureczki.
Rozwija rozpoznawanie kształtów i kolorów, zręcz-
ności, precyzji ruchów oraz spostrzegawczości.
Całość wykonana została z drewna lakierowanego, 
pomalowana bezpiecznymi dla dziecka farbami.
Wym.: 33,5 x 33 x 4 cm

14756182 134 zł

Świadomosć przestrzenna „W lesie”
Logiczna układanka rozwijająca zdolność obserwacji i wyobraźni przestrzennej, znajduje 
również zastosowanie w kształtowaniu małej motoryki.
Zadania zostały podzielone na serie o 3 różnych stopniach trudności: widok z góry, widok 
schematyczny i widok z perspektywy.
Na odwrocie każdej karty dziecko może sprawdzić właściwe rozwiązanie w innej wizu-
alizacji przestrzennej.
W zestawie: 12 dwustronnych kart z 24 wzorami o wym.:15 x 15 cm, 1 drewniana pod-
stawa o wym.:19 x 19 cm, gr.1,5 cm, 9 drzewek w 3 rozmiarach i 3 kolorach,1 czerwo-
ny wskaźników służący jako zaznaczenie punktu orientacyjnego,1 drewniana figurka o 
wym.:6 x 2,5 cm i instrukcja.

22443008 214 zł
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Dywanik sortownia
Na dywaniku należy umieścić figurę geometrycz-
ną taką jaką wskazała wyrzucona kostka. Dodat-
kową trudnością jest umieszczanie figury w od-
powiedniej grupie kolorystycznej. 
Zestaw zapoznaje dzieci z pojęciem figur geome-
trycznych, uczy rozpoznawania i nazywania kolo-
rów, zapoznaje z pojęciem pion / poziom, uczy 
logicznego myślenia, a także spostrzegawczości.
W zestawie: dywanik o wym. 100 x 100 cm (100% 
poliamid o antypoślizgowym podłożu), 36 różno-
kolorowych, plastikowych form geometrycznych 
oraz 2 kostki.

11312115 290 zł

Kreatywne tacki „Kwiaty” - sorter
Zestaw 6 kolorowych tacek w kształcie kwiatka, 
które można wykorzystywać podczas: liczenia, 
sortowania i klasyfikowania, a także idealne do 
stosowania jako tacek na  farby. 
Śr. 40 cm, gł. 4cm

28372211 100 zł

Gra logiczno - zręcznościowa Ramki
Ramki to doskonałe połączenie gry logicznej i 
zręcznościowej. Liczy się tu szybkość umysłu 
i refleks. Zadaniem graczy jest jak najszybsze 
ułożenie wzoru z ramek które są przedstawione 
na karcie. Ten gracz, który pierwszy ułożył swoje 
ramki zgodnie z rysunkiem z karty musi szybki 
ruchem ‚zaklepać’ kartę. Gracz który jako pierw-
szy będzie miał ‚zaklepanych’ 10 kart wygrywa.
Duże i wygodne elementy są dostosowane dla 
małych rączek dziecka. Gra wspaniale rozwija 
logiczne myślenie, pamięć wzrokową. Doskonali 
także precyzyjność ruchu oraz sprawność manu-
alną rączek.  Ta zabawa to nie tylko dużo radości 
i śmiechu, ale liczy się tu pomysłowość, obserwa-
cja oraz koncentracja.
W zestawie znajdują się 48 drewniane ramki w 
4 kolorach. Każdy kolor zawiera 3 ramki w roz-
miarze: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm, 4 x 4 x 2 cm oraz 5 x 
5 x 1 cm. Gracze mają również 100 kart zadań 
o różnym stopniu trudności: łatwy (zielone kółko 
na karcie), średni (niebieski kwadrat na karcie), 
zaawansowany (czarny romb na karcie), ekspert 
(dwa czarne romby na karcie).

18500349 149 zł

Liczmany - Dinozaury
Zestaw 108 miękkich, gumowych dinozaurów w 
sześciu kształtach i kolorach.

20600710 140 zł

Szlaczki i rytmy
4 dwustronne plansze oraz 108 dwu-
stronnych tafelków zawierających 24 
różne 9-elementowe komplety. Pierw-
sza strona plansz zawiera propozycje 
rytmicznych szlaczków. Należy dokoń-
czyć na planszy szlaczki wg wzoru. Dru-
ga strona zawiera propozycje rytmów. 
Zadaniem gracza jest odnalezienie 
algorytmu i  odtworzenie poprawnego 
ciągu obrazków na stole.

12806182 35 zł

Tęczowe kamyki
Mnóstwo zabawy dostarczy dzieciom zestaw 36 kolorowych kamyków w 6 różnych rozmiarach.
Doskonały do rozwijania umiejętności motorycznych, liczenia, sortowania i kreatywnego projektowania.
Zestaw:36 kamyków w 6 kolorach, 20 kart aktywności. Całość w plastikowym kuferku.

28354047 185 zł

Figurki - liczmany - 72 szt.
72 figurki reprezentujące ludzi i zwierzęta.
Wys. 3 -6 cm

20603372 120 zł
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Sortuj kolor 
Zadaniem dziecka jest posortować kolory zgod-
nie ze wzorem jaki przedstawiony jest na kartach.
Wym.: 21 x 19 x 3 cm

11458866 85 zł

Ułóż kolor 
W zestawie 16 dwustronnych kart ze wzorami.
Wym.: 28 x 23 cm

11458970 85 zł

Kolor - rytmy
Sensoryczna układanka rozwijająca twórcze i lo-
giczne myślenie. Gra polegająca na dopasowywa-
niu kolorowych cylindrów przestrzegając instruk-
cji na kartach zadań. 
Zestaw zawiera: 12 dwustronnych kart zadań samo-
korygujących (33 x 10 cm), 1 drewnianą podstawę (33 
x 5 x 1,5 cm), 9 drewnianych cylindrów w 3 kolorach 
i w 3 rozmiarach (śr.: 2,4 cm; wys.: 4 /5,5 / 7 cm), 1 
drewnianą podstawę do kart aktywności, 1 instrukcję.

22443146 193 zł

Ciągi kolorów - Robaczki
W zestawie 12 główek robaczków, 66 segmenty tułowia oraz 24 dwustronne 
karty pracy.
Wybierz kartę pracy i złóż robaczka uzupełniając o odpowiednią segment.
Karty przedstawiają 3 poziomu trudności: do uzupełnienia na karcie po jed-
nej do dwóch segmentów.
Karty pracy maja na odwrocie system do samokontroli.

28500027 305 zł

Łańcuch geometryczny z kartami zadań
Złóż łańcuchy zgodnie ze wskazówkami na kartach. 
W zestawie: 120 ogniw w 3 kształtach (trójkąt, koło i kwadrat), 16 dwu-
stronnych  kart pracy (20 x 5 cm) z jednej strony z czarnobiałym, a z dru-
giej w kolorze + instrukcja.
Całość zapakowana w plastikowy kuferek.

14900378 145 zł

Klocki łączeniowe  - zestaw
Zestaw 60 sztuk kolorowych  klocków łączenio-
wych z tworzywa zapakowany w wygodny do 
przechowywania słoik.
W zestawie: 60 elem.  + 22 karty pracy.
Wym. elem.: ok 6 cm

23531711 65 zł

Drewniane domino gigant
28 elem. domina wykonanego z drewna. Nadaje 
się do zabaw w pomieszczeniu jak i na świeżym 
powietrzu.
Całość zapakowana w praktyczną torbę.
Wym. elem.: 9,5 x 4,5 x 1 cm

15110466 80 zł

Domino klasyczne
Klasyczna gra rodzinna znana star-
szym i młodszym. 
W drewnianej kasetce znajduje się 
28 klocków wykonanych z drewna.  
Wymiary klocka: 4,5 x 2 cm

11415449 15 zł
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Zestawdo sortowania - ciasto
Kolorowe, owocowe ciasto do nauki liczenia i 
sortowania. Na spodzie ciasta dowolnie wybra-
ny szablon wyznacza zadania do wykonania. Za 
pomocą dołączonych szczypców dzieci sortują 
owoce według podanych kryteriów. 
W zestawie: 60 owoców (7 rodzajów w 5 kolo-
rach), plastikowe ciasto z wyciąganymi przegród-
kami śr. 22 cm, 3 dwustronne szablony do sorto-
wania oraz 2 szt szczypców.

20606216 165 zł

Klasowy zestaw do sortowania
Można używać tego produktu na różne sposoby: 
sortowanie wg koloru, kształtu, wykorzystywanie 
elem. do działań matematycznych, wykorzystywa-
nie elementów do ich opisywania, ćwiczenie pa-
mięci, rozwijanie zdolności motorycznych,itp. 
Zestaw zawiera 600 elem. umieszczonych w pla-
stikowym pojemniku z przegrodami, 3 tarcze (ru-
letki) zadań, tacki do sortowania oraz instrukcję.

20600217 249 zł

Kredki tęczowe - sortowanie
Zadaniem dziecka jest posortowanie 
poszczególnych elementów zgodnie z 
kolorystyką do odpowiadającej koloro-
wi Gigant kredki. Zajęcia z kredkami po-
magają  dzieciom w nauce liczenia, za-
poznają z różnorodnym wzornictwem 
oraz wzbogacają słownictwo.
W zestawie: 48 elementów i 8 gigant 
kredek. Wys. kredki 24 cm 

20603070 295 zł

Kostki i rytmy
omoc rozwija umiejętności motoryczne oraz 
stymuluje logiczne myślenie. Wspiera percepcję 
wzrokową i orientacje przestrzenną u dzieci.
Zadanie dziecka polega na połączeniu ze sobą 
kostek (stawiając je na podstawkach) wg. wzoru 
przedstawionego na karcie zadań, odwzorowu-
jąc odpowiednią kolorystykę, liczbę elementów, 
itp. lub wg. własnej inwencji.
W zestawie: 24 karty zadań o wym.: 30 x 7 cm (4 serie 
po 6 kart) o rożnym stopniu trudności, 4 plastikowe 
podstawki o wym.: 23 x 4 cm, 120 plastikowych ko-
stek w 4 kolorach: zielony, czerwony, niebieski, żółty, 
4 plastikowe podstawy do kart zadań, instrukcja.

22440513 245 zł

Paleta - wyprawka
Okrągła podstawa wykonana z drewna z 12 drewnianym klockami w 6 
kolorach, 2 tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz ze zbiorem zabaw 
w formie obrazkowej przystosowanych do możliwości percepcyjnych dzie-
ci. Wyprawki uczą: rozpoznawanie kolorów, dobieranie obrazków według 
określonych cech: wielkości, kształtu, barwy, przeznaczenia, wyszukiwanie 
podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami, łączenie w pary obrazków 
logicznie do siebie pasujących,  matematyki, języka polskiego, środowiska.
Śr.27 cm, śr. klocków 3 cm

30011700 Dla Przedszkolaka 65 zł
30000780 Dla Pierwszoklasisty 65 zł

sortowanie, przeliczanie ...
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Dopasuj cyfry do ilości
W  zestawie: 20 starannie wykonanych elemen-
tów o wym.: 4 x 6 cm
Zestaw zapakowany w drewnianą skrzynkę.

15107257 75 zł

Liczę i dodaję
Zestaw 48 puzzli, z grubej, laminowanej tektury, z 
których można ułożyć 16 kompletów.

12806748 30 zł

Karty edukacyjne - cyfry i liczby
Cyfry i liczby zaprezentowane są na 21 planszach  
zapakowanych w teczkę. Posiadają otwór do za-
wieszenia na ścianie lub stojaku.
Wym. planszy: 30 x 40 cm

17300063 100 zł

wykonane 
z drewna

Nakładanki cyfrowe - dłonie
Wym.: 39 x 26 c m

11457875 40 zł

Nakładanki cyfrowe - stopy
Wym.: 37 x 21 cm

11457876 40 zł

Naucz się liczyć
Kolorowa  nakładanka, wykonana z wysokiej jakości drewna z 
wygodnymi uchwytami. Zanim się spostrzeżesz dziecko dzięki 
niej nuczy się liczyć!
Wym.: 30 x 15 cm

11457480 35 zł

Układanki cyfrowe
Układanki cyfrowe w postaci klocków pełnią rolę zarówno dydaktyczną jak i terapeutyczną, wspomagającą edukację 
małego dziecka. Można ją wykorzystać w nauczaniu matematyki i terapii dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych i 
specjalnych oraz w klasach początkowych szkół publicznych i specjalnych dla dzieci o obniżonej sprawności umysło-
wej, głuchych a także i niewidomych, dzięki wypukłości elementów cyfr (wystające wypukłości cyfr ułatwiają również 
wyciąganie ich z rowków).
W zestawie: 10 cyfr (0 – 9) oraz 10 podkładek wykonanych z drewna bukowego. 
Całość w drewnianej skrzynce.
Wym. podkładki: 10 x 14 cm, gr. 1,4 cm

24310110 275 zł

Tęczowe numerki
Mocne, miękkie i giętkie cyferki z przezroczyste-
go żółtego silikonu. Mogą być używane podczas 
zabawy piaskownicy, na podłodze w wodzie czy 
na panelu świetlnym.
Na każdej z cyferek odpowiednia ilość kropek od-
powiadająca danej cyfrze.
10 elem. Wys.: 12 cm

28354511 55 zł

Panele świetlnie dostępne na stronie 199

144 145

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Numeryczne konstrukcje z kartami
Przekonaj się, że budowanie liczb to bardzo pro-
sta zabawa. Zestaw zawiera 50 szt. elementów. 
Zabawa ta umożliwia dzieciom zapoznanie się z 
cyframi od 0 do 9, jak i rozwija motorykę dziecka 
oraz pobudza do myślenia. Dodatkowo zestaw 
zawiera karty pracy i przewodnik aktywności.
Wym. największej cyfry : 1,5 x 10 cm

20608550 132 zł

Poznawanie cyfr i liczb

Piaskowe cyfry
Zestaw zawiera: 10 tabliczek o wym. 12 x 16 cm z 
piaszczystym nadrukiem cyferek.
Wym. każdej tabliczki: 12 x 16 cm

19120167 65 zł

Mozaika Cyferki 184 elem.
W zestawie tabliczka o wym. 14 x 13 cm, gwoździ-
ki i książeczka z wzorami.
Dla dzieci powyżej 4 roku życia.

12900384 20 zł

Tabliczka matematyczna - stempel
Stempel z wyjmowanym uchwytem do tworzenia 
własnych arkuszy aktywności w ramkach dzie-
siętnych do rozwijania umiejętności matema-
tycznych takich jak: dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie czy odwzorowanie liczb. Doskonałe do 
pracy z kostkami (np. 20686889, 20686887)
Stempel o wym.: 6 x 15 cm
Zestaw nie zawiera poduszki ani tuszu.

20606652 42 zł

Kostki - Ramki dziesiętne
Komplet 12 kostek występujących w 4 kolorach 
o wym 5 x 5 x 5 cm wykonane z miękkiej pianki 
do przedstawiania liczb w zakresie od 1 do 20 w 
ramkach dziesiętnych. 

20686887 99 zł

Zapisy liczb - kostki
Komplet 16 kostek z miękkiej pianki ukazujących różne sposoby 
przedstawiania liczb w zakresie od 1 do 20. W zestawie kostki o wy-
miarach 5 x 5 x 5 cm w 4 kolorach. 

20686889 119 zł

Łamigłówka młodego matematyka
Odkryj świat liczb i ćwicz liczenie !Zestawy trzech 
drewnianych elementów należy odpowiednio 
złożyć ze sobą wg. nadruków.
30 elem.

15110679 55 zł
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Schwytaj numer - gra matematyczna
Kto pierwszy zdobędzie wystarczająco dużo punktów i wygra wyścig? Należy pozbierać jak najwięcej odpowiednich 
cyferek. Uważaj tylko, żeby ktoś inny nie podebrał ich pierwszy! Zawartość: 40 drewnianych liczb, 1 duża liczba kość, 
1 plamista, 1 kostka jokera, 4 pionki, 4 plansze do gry. Wym. opakowania: 240 x 240 x 65 mm

11622800 155 zł

Drewniane cyferki 1-10
Edukacyjny zestaw cyferek o różnej wielkości. Może posłużyć jako pomoc dydaktyczna w trakcie lekcji mate-
matyki, lub jako samodzielna zabawka, która pozwoli w łatwy sposób zrozumieć dodawanie, odejmowanie, 
a nawet dzielenie. 
Na każdej cyferce dodatkowo są oznaczenia w postaci kropek (ilość kropek odpowiada cyferce).
Zestaw składa się z elementów przedstawiających cyferki od 1 do 10. Wielkość cyferek jest zależna od ich 
wartości. Na przykład: 5 cyferek 1 ułożonych jedna na drugiej będzie takiej samej wielkości jak jedna cyferka 
5. Analogicznie z każdą inną kombinacją, 3 kostki do gier (2 sztuki z cyferkami i 1 z ludzikami), książeczka.
Wym. największej cyfry nr 10 : 15 cm

14707520 595 zł

Kostka w kostce duża - 12 szt.
Duży wersja popularnej kostki w kostce. Orygi-
nalna pomoc do wykorzystania przy działaniach 
arytmetycznych i nauki rachunku prawdopodo-
bieństwa - przewidywanie wyników i wyliczenia 
statystyczne. 
Wym.: 3 x 3 cm

20607699 69 zł

Walizka kostek
Poręczna walizka zawiera 14 różnych typów ko-
stek, od tradycyjnych i wielościennych po puste 
do zapisy według potrzeb. Wkładka w walizce 
zaprojektowana tak, aby po zakończeniu zajęć 
można było zauważyć brak kostek oraz przenosić 
je wygodnie z klasy do klasy.
Zawartość: 162 kostek w 14 rodzajach - zamyka-
na walizka z wkładką.
Wym.: 34,5 x 27 x 7 cm

24282054 159 zł

Kości do gry MAX - 1 szt.
Wykonane z drewna.
Wym.: 3 x 3 x 3 cm

97700160 10 zł

Kości do gry - 20 szt.
Wykonane z tworzywa.
Wym.:1,7 x 1,7 x 1,7 cm

12806403 30 zł

Matematyka nie jest trudna - 
plansza
Drewniana plansza oraz drewniane tafelki z na-
drukiem działań matematycznych pomogą w wy-
konywaniu pierwszych obliczeń.
Dopasuj tafelki do gotowych wyników na planszy.
Wym.:27 x 21 x 0,5 cm

15110716 110 zł
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Zestaw drewnianych 
magnetycznych cyferek i znaków
Zestaw zawiera: 40 drewnianych elem. z nadru-
kiem cyfry bądź znaku matematycznego z tyłu 
wyposażony z mocny magnes.
Wym. elem.: 4 x 4 cm

14750591 90 zł

Układanka Cyferki
Pod każdą cyferką znajduje się obrazek sugerują-
cy kolejność ich układania.
Zabawka uczy dziecko liczenia, logicznego my-
ślenia, cierpliwości oraz pomaga w rozróżnianiu 
podstawowych kształtów.
Wym.: 30 x 22.5 x 1 cm

14758545 24 zł

Magiczne dłonie do nauki liczenia
Gra edukacyjna wspomagająca naukę liczenia., proponuje systematyczne ćwiczenia w zakresie 
liczbowym 0-10.
Pomoc rozwija umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość, a także pierwsze pojęcia ma-
tematyczne jak: przeliczanie, porównywanie, porządkowanie i utrwalanie symbolicznego zapisu 
ilości elementów w zbiorze.
W zestawie: 2 dłonie magnetyczne o wym. 20 x 16 cm, 32 magnetyczne żetony: 10 żetonów okrą-
głych  o śr. 3,5 cm, 10  żetonów  „ilości oczek” i 1 żeton „pusty”, 11 żetonów z liczbami  o wym.: 5 x 
5 cm, instrukcja.

22488442 255 zł

Klocki matematyczne z kartami zadań
Prezentowany zestaw plansz matematycznych pozwala na nabywanie przez dziecko kolejnych umiejętności mate-
matycznych w sposób naturalny i aktywny.  Jest on pomocny przy nauce liczenia abstrakcyjnego, porównywania 
liczebności zbiorów do 10 elementów oraz nauce dodawania i odejmowania w zakresie 1-10. Plansze ułożone są we-
dług stopnia trudności, co pozwala na bieżącą kontrolę postępów dziecka i ewentualne korygowanie błędów w jego 
liczeniu. Do plansz załączony został zestaw ekologicznych, drewnianych klocków, które pozwalają dziecku na aktywne 
uczestniczenie w procesie uczenia się, dzięki czemu jest on efektywniejszy i pełniejszy. Ćwiczenia zawarte w plan-
szach pozwalają na wprowadzenie dzieciom w sposób płynny przejścia z liczenia konkretnego (za pomocą palców), w 
sposób pośredni (za pomocą kropek), aż do liczenia abstrakcyjnego (wyrażonego za pomocą cyfr). 
W zestawie: 62 klocki drewniane z cyframi i liczmanami (można dokupić zestaw klocków w cenie 65zł), 22 zafoliowa-
nych kart z zadaniami, karty pracy, opis merytoryczny, teczka z rączką + płócienny worek na klocki.

19512812 zestaw 370 zł
19512813 dodatkowe klocki 70 zł

Ilości i liczby tablice magnetyczne z tafelkami
W bardzo czytelny sposób przedstawiona przestrzeń liczbowa od 1 – 10.
Pomoc do ćwiczeń matematycznych. Dzięki graficznym tablicom magnetycznym, i mnogości kolorowych pięknie za-
projektowanych kart liczbowych dzieci uczą się łączyć liczby z ilościami, które reprezentują.
W zestawie: 2 tablice magnetyczne o powierzchni: 30 x 47 cm, 70 różnych tafelków o wym.:7 x 7 cm z nadrukami (10 
z nadrukiem krasnoludków, 10 z nadrukiem cyfr, 10 z nadrukiem obrazków.
Tablice posiadają dziurki z przeznaczeniem do zawieszenia na ścianie.

14958458 185 zł
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Dodająca maszyna
Magnetyczny zestaw do stworzenia maszyny do 
dodawania. Elementy magnetyczne dobrze trzy-
mają się tablicy tworząc kolorowy i ciekawy ze-
staw zachęcający uczniów do nauki dodawania.
Zestaw zawiera: dwa kolorowe kubeczki o wym. 
8 x 6,8 x 7 cm, lejek o wym. 13,8 x 9,2 x 7,7 cm, 
numerowaną rynienkę na kulki o dł. 28 cm i 20 
kulek w dwóch kolorach o śr. 2,5 cm 

20606368 139 zł

Newmero - klocki matematyczne 
zestaw dla przedszkolaka
Z tym zestawem nauczysz dziecko rozpoznawa-
nia liczb od 1 do 99, porównywania wartości, 
dopełniania do 10, dodawania i odejmowania w 
zakresie od 1 do 99.
Na stronie www.educol.pl znajdziesz ogromny 
zestaw gier i zabaw dla dzieci w wieku 3 – 9 lat 
(pobierz plik w formacie PDF).
W zestawie: 2 zestawy jedności (wartości od 1 do 
9) – klocki żółte, 1 zestaw dziesiątek (wartości od 
10 do 90) – klocki zielone, bawełniany woreczek, 
instrukcja po polsku z przykładami gier i zabaw. 

17300355 415 zł

Trójkątne domino
Gra uczy logicznego myślenia oraz poprawia kon-
centrację.
W zestawie 76 płytek w kształcie trójkąta, wyko-
nanych z drewna.

11456894 50 zł

guzik sumator pozwoli 
budować wielocyfrowe liczby

Zestaw aktywności 
matematycznych - Sowy
Dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia które roz-
wijają umiejętności liczenia po przez dopasowy-
wanie kolorowych sów do liczby nadrukowanej 
na plastikowej podstawie gałęzi. Zabawa rozwija 
umiejętność liczenia od 1- 10 , zachęca do nauki 
dodawania i odejmowania oraz do rozpoznawa-
nia wzorów i kolorów.
Zestaw zawiera: plastikowa podstawa gałęzi o dł. 
33,5 cm, 25 żetonów sów w 5 kolorach (zielony, żółty, 
niebieski, fioletowy, czerwony), 10 kart aktywności.

20607732 139 zł

Numeryczne koła - puzzle
Wspaniale zilustrowana pomoc, aby w prosty i ciekawy sposób wprowadzić dzieci w świat matematyki w zakresie 
liczenia od 0 – 10 i od 10 – 20.
Dwustronne puzzle w kształcie koła, podzielone zostały na 4 części, z których każda reprezentuje daną liczbę: liczbę 
pisaną, liczbę oczek na kostce, obrazek z daną cyfrą za pomocą palców dłoni oraz zbiór elementów również w odpo-
wiedniej ilości, na odwrocie obraz dużej cyfry z która w danym momencie dziecko się zapoznaje.
Liczny nieparzyste oznaczone kolorem czerwonym, liczby parzyste oznaczone kolorem niebieskim.
W zestawie:11 kół  składających się z 44 elem. wykonanych z grubej, mocnej tektury. 
Śr. koła: 13 cm

22443020 liczby 0 - 10 139 zł
22443019 liczby 10 - 20 139 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Liczbowe drzewko
Dwustronne drzewko do ćwiczeń matematycznych w za-
kresie 1-10. Uczeń  obserwuje jak liczbą 10 rozłożyć na 10 
różnych sposobów. Praktyczna skala łączy ilość zrzuconych 
jabłek z odpowiednią liczbą. Drzewko można otwierać i za-
mykać, co pozwala na zmianę ilości kuleczek w drzewku.
Wym.: 12 x 6 x 1,2 cm

14986700 liczbowe drzewko 13 zł
14985917 50 koralików 12 zł

Liczbowe drzewko - stempel
Stempel do pracy z liczbowym drzewkiem. 
Uczniowie stemplują odbitki i rysują wyniki 
otrzymane na drzewku. 
Wym.: 6,8 cm

14940384 15 zł

Liczbowe drzewko - karty zadań
Karty pracy podziału liczb do 10. Karta uka-
zuje liczbę jabłek i zadaje pytanie ilu jabłek 
brakuje. Na odwrocie karty możliwość 
sprawdzenia odpowiedzi.
W zestawie 44 karty w plastikowym pude-
łeczku, wym.  karty: 6 x 8 cm   

14987226 39 zł

Liczydło służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych 
zadań matematycznych w przedszkolach jak i w szkole 
podstawowej.

Duże liczydło na ścianę
Elementy mocujące w zestawie.
Wym.: 85 x 88 cm

19585809 242 zł

Duże liczydło stojące
Wym.: 85 x 120 cm

19585810 387 zł

100 korali rozmieszczonych na 10 rzędach.
50 szt. korali w 2 kolorach.

Liczydło z tablicą magnetyczną
Liczydło i tablica magnetyczna w jednym. Z jed-
nej strony znajduje się 10 rzędów korali (po 5 w 
każdym kolorze), zaś z drugiej tablica magnetycz-
na suchościeralna.
Wym.: 110 x 134 cm

94520227 399 zł
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Kostki do liczenia 100 szt.
W zestawie przydatny przewodnik.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 4 roku życia.
Wym. kostki: 2 cm 

20607586 46 zł

Liczydło podstawowe - 6 rzędowe
Wym.: 16 x 4,5 x 18 cm

11458518 30 zł

Liczydło podstawowe - 10 rzędowe
Wym.: 16 x 5 x 16,5 cm

11458529 35 zł

Drewniane liczmany z kartami zadań
Liczmany to 102 drewniane sześcienne kostki o 
dł. boku 2 cm w 6 różnych kolorach do liczenia i 
sortowania. Kostki zapakowane są w estetyczne, 
wygodne i trwałe drewniane pudełko.
Do zestawu dołączony jest komplet plansz z przy-
kładowymi zadaniami, które zostały ułożone z 
uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.

30000512 72 zł

Liczymy żetony 100 szt.
Zestaw 100 szt, śr. 2 ,5 cm w 4 kolorach.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 4 roku życia.

19120155 12 zł

Figurki - liczmany - 72 szt.
72 figurki reprezentujące ludzi i zwierzęta.
Wys. 3 -6 cm

20603372 120 zł

Liczymy Misie - 96 szt.
Kolorowe misie w 3 rozmiarach i ciężarach, do 
porównywania masy, liczenia i sortowania.

20600744 155 zł

Liczydło ze statywem
Wym.: 37 x 37 cm

19587613 75 zł

Liczbowe pałeczki
Pałeczki do liczenia, umieszczone w praktycznej 
drewnianej ramie. Kolorowe i różnej długości pałeczki 
pomagają w zrozumieniu liczb. Czy dziesięć jest więk-
sze od trzech? Długość i kolorystyka pałeczek służą do 
wizualnej prezentacji zależności w wielkościach liczb.
W zestawie 19 pałeczek.
Wym.: 17 x 17 x 2 cm

15110847 55 zł

Zestaw aktywności matematycznej - pingwiny na lodzie
Nauka liczenia i wykonywania działań matematycznych nie musi być nudna!
Zestaw 100 pingwinów umieszczanych na podkładkach do nauki podstawowych działań mate-
matycznych, wzrokowo pomagają dzieciom wyobrazić sobie układ dziesiątkowy, dodawanie i 
odejmowanie. Gra rozwija również małą motorykę i rozróżnianie kolorów. 
W zestawie: 100 pingwinów w 10 kolorach oraz 10 lodowych sztabek o wym.30 x 2,5 cm. Na 
każdej zmieści się 10 pingwinów. Sztabki można łączyć ze sobą.

20603311 165 zł
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Abakus dodawanie i odejmowanie
W zestawie: dwustronne liczydło, cyferki w zakre-
sie 1-10, trzy znaki matematyczne: plus, minus, 
znak równości.
Produkt wykonany jest z drewna. Jedynie koraliki 
są plastikowe, natomiast prowadnice, po których 
są przesuwane koraliki, są wykonane z metalu.
Wym.: 12,5 x 16,5 x 34,5 cm

10790220 65 zł

Drewniane liczydło Talesa
Przy pomocy takiego liczydła nauka liczenia będzie 
jeszcze prosta i przyjemna. Drewniana liczarka składa 
się z 55 krążków, 20 klocków z numerami i kropkami, 
1 podstawy i 10 kołeczków. Kolorowe liczydło cieszy 
oko i zachęca do zabawy.
Liczydło zostało polakierowana i pomalowana bez-
piecznymi dla dziecka farbami w żywe barwy.
Wym.: 41,5 x 13 x 7,5 cm

14759072 83 zł

Abakus mały
Wym.: 9 x 8 x 14 cm

15111165 55 zł

Puszki do nauki liczenia 1 - 10
Tekturowe, kolorowe puszki opatrzone cyferka-
mi od 1 do 10 oraz kolorową fotografią owoców i 
warzyw wprowadzają w świat liczenia, rozpozna-
wania liczb i sortowania. Zestaw zawiera: 55 po-
karmów, 10 wytrzymałych kartonowych puszek o 
wym. 8 x 10 cm i instrukcję.

20606800 199 zł

Klocki drewniane - nauka liczenia
Dzięki 10 kolorom (każdy przypisany odpowiedniej cyfrze) oraz symbolom kropek i cyfr – liczenie staje się o wiele 
łatwiejsze. Artykuł przydaje się na zajęciach nie tylko w szkołach ale również w zerówkach i przedszkolach. Dzięki 
nietoksycznym elementom i wysokiej jakości drewna – klocki nadają się już dla dzieciaków od 4 roku życia.
Wym. najdłuższego elem.: 24 x 1,2 x 2,3 cm

11458535 36 elem. 67 zł

Wielkie liczydło
Wykonane z wysokiej jakości drewna i ekolo-
gicznych materiałów liczydło. Posiada aktualne 
europejskie normy bezpieczeństwa użytkowa-
nia. Sprawi, że nauka dodawania i odejmowania 
stanie się świetną zabawą. 
Wym.: 70 x 91 x 30 cm 

97700083 530 zł

Klocki system dziesiętny
W zestawie 300 elem. z drewna o wym.:  1 - 10 cm
Skrzynka: 32 x 18 cm

15101136 119 zł

Liczymy krówki
Zestaw 20 elem. pomocnych do 
opanowania przez dzieci umiejęt-
ności liczenia.
Krówki w połowie łączą się ze 
sobą w bardzo prosty sposób, po-
siadają nadruki cyfr i odpowiada-
jącą im liczbę łatek w 10 różnych 
kolorach.
Wym.: 9,5 x 4,5 x 5 cm

20606707 125 zł
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Odkrywanie długości
Układaj magnetyczne elementy o różnych długo-
ściach i kolorach na kartach pracy.
Pomoc zapoznaje dzieci z pojęciem długości i 
słownictwa (największy, najmniejszy, najwyższy, 
najdłuższy), rozwija zdolności  w porównywaniu 
długości, wysokości i wielkości.
W zestawie: 12 dwustronnych plansz czyli 24 kar-
ty pracy – 6 serie po 4 kart, 32 magnetyczne ele-
menty w 4 długościach i kolorach (8 zwierzątek: 
żyrafa, żaba, jamnik, gąsienica, ryba, ptak, kot, 
krowa), instrukcja.
Elementy magnetyczne posiadają różne długości 
i kolory.
Wym.: planszy : 27 x 18 cm

22442266 295 zł

Metalowe odważniki
W zestawie: 1 x 500 g, 2 x 
200 g, 1 x 100g.

14922068 99 zł

Duża waga metalowa 
Waga wykonana z metalu z płaskimi szalkami. 
Wym.2 kg: 14 x 17 x 40 cm, 5 kg: 16 x 20 x 49 cm

11585169 nośność 2 kg 296 zł
11570102 nośność 5 kg 395 zł

Waga z miseczkami 500 ml
Waga z dwoma pojemnikami o poj.500 ml każdy, w 
każdym można umieszczać różnego rodzaju drobia-
zgi czy materiały sypkie. Estetycznie wykonana waga 
z tworzywa sztucznego.
Wym.: 52 x 25 cm

19120249 69 zł

Waga elektroniczna
Genialna elektroniczna waga, posiadająca duży 
i przejrzysty cyfrowy wyświetlacz. Zasilana dwie-
ma bateriami AA, maksymalne obciążenie to 
5,000 g.

19532016 69 zł

Waga szalkowa metalowa
Wykonana z metalu waga z 7 odważnikami o wa-
dze: 2 x 200g, 1 x 100g, 1 x 50g, 2 x 20g, 1 x 10g
Wym.: 26 x 15 cm

11451891 179 zł

Waga matematyczna duża
Waga ułatwiająca naukę działań matematycznych, 
określania równowagi i jej braku. Odważniki o 
wadze 10 gram każdy, ponumerowane od 1 -10  
należy zawiesić na wadze.
Wym.: 66 x 22 cm

11702647 65 zł

Waga matematyczna - Małpka
Zabawna małpka na łapkach, której należy zawie-
sić banany, wykonując działania matematyczne. 
Gdy ciężar po obu stronach łapki jest inny, małp-
ka ma rozgniewane oczy.
Wys.: 18 cm

11750698 95 zł

Nauka długości - robaczki
Te kolorowe robaczki liczą, sortują i mierzą… 
Zestaw zawiera 72 robaczki w sześciu kolorach i 
czterech długościach od 2,5 cm do 10 cm.
Całość zapakowana w wiaderko.

20600176 115 zł
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Klocki geometryczne - 266 elem.
Wspaniały zestaw elementów do budowania różnych siatek geometrycznych. Doskonale przydaje się w szkole na 
lekcjach matematyki – każdy uczeń może sam od podstaw stworzyć siatkę geometryczną. Do zestawu dołączony jest 
również przewodnik metodyczny, w którym jest wiele pomysłów na stworzenie budowli przestrzennych. 
Zapakowany w praktyczną walizkę.

28503320 711 zł

Geometryczny Tangram
Zestaw podstawowych figur geometrycznych w podstawowej kolorysty-
ce, który pomoże dzieciom w pierwszych krokach klasyfikacji wg. form i 
kolorów.  Elementy dają też możliwość budowania obrazów wg. własnej 
wyobraźni.
Wym. kwadrat: 4,9 x 4,9 cm
W zestawie: 288 elem. wykonanych z tworzywa stucznego w plastikowym 
kuferku.

14941320 150 zł

Mozaika z kartami zadań
Zestaw zawiera 20 dwustronnych kart, 14 róż-
nych figur w 7 kolorach ( 98 elem.) oraz instruk-
cje obsługi. 
Wym. kart.: 20 x 25 cm, gr. elem.: 0,5 cm

20600335 129 zł

Aż 110 kart!!!

Tangram
Gra polega na układaniu figur, przedstawionych 
na kartach, wg. określonych reguł.
Podczas zabawy dzieci ćwiczą: intuicje geome-
tryczne, wyobraźnię geometryczną, właściwości 
figur płaskich.
W zestawie: klepsydra, 4 tangramy, 110 kart.

12801977 45 zł

Klocki Dienesa
Produkt idealny do nauki logicznego myślenia poprzez zabawę. W zestawie znajduje się 60 szt. klocków z wysokiej 
jakości tworzywa,  w różnych kształtach, wielkościach i kolorach, 12 plansz (kart pracy), 3 sznurki, instrukcja. Ponadto 
gra uczy klasyfikacji, segregacji oraz pracy na zbiorach. Klocki Dienesa wprowadzą dziecko w świat figur i geometrii. 
Przeznaczone do pracy z dziećmi w wieku 5- 8 lat. Klocki zapakowane są w drewniane, praktyczne pudełko.
Wym.: 21 x 30 x 5 cm

30000541 99 zł

Pentomino
60 figur wykonanych z wysokiej jakości tworzywa 
w 5 kolorach. Zestaw składa się z płaskich figur 
geometrycznych o tej samej powierzchni, ale 
zupełnie innym kształcie. Układając figury nale-
ży łączyć je ze sobą co najmniej jednym bokiem. 
Układanie może odbywać się na wielu pozio-
mach zaawansowania, najniższy poziom polega 
na układaniu prostokątów.

14909882 100 zł
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Mega domino - Zwierzęta z farmy
28 elem. domina o wym.  14,5 x 29 cm
Wykonane z 100% poliester - sztywne podłoże 
antypoślizgowe.

11311312 220 zł / 121 zł

Mega domino podłogowe
28 elem. domino o wym.: 21 x 10,5 cm. 
Wykonanie z filcu z gumowym, antypoślizgowym podłożem.

11311318 220 zł

Plansze z cyframi i znakami do kostek
W zestawie: 25 plansze z cyframi 0-24, znakami( +, -, x, /, >, <, =)

19500073A 20 x 20 cm 19 zł
19500075A 30 x 30 cm 24 zł

Kostka z kieszeniami
Kostki posiadają transparentne kieszonki, które można wy-
pełnić dowolnej treści kartkami.
Po wyrzuceniu kostki dziecko opowiada co widzi.

19500071 20 x 20 cm 79 zł
19500073 30 x 30 cm 99 zł

Kostki  z cyframi i znakami 
matematycznymi
Wym.: 20 x 20 cm

19585811 A: 0, 1, 2, 3, 4, 5 110 zł
19585812 B: 6, 7, 8, 9, 10, + 110 zł
19585813 C: +, -, /, x, >, < 110 zł

Plansze do kostek
W zestawie 6 plansz z nadrukiem kropek.

19595001 20 x 20 cm 9 zł
19595002 30 x 30 cm 11 zł

Kostka z kropkami
Kostka z nadrukiem kropek.

19500138 20 x 20 cm 97 zł
19500171 30 x 30 cm 108 zł

Kostka z kieszeniami + plansze figury
Kostka posiada transparentne kieszonki, które 
można wypełnić dowolnej treści planszami.
W zestawie plansze figur geometrycznych.
Wym.: 20 x 20 cm

19583141 95 zł

-45%
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om

ocja
 do wyczerpania zapasówPromocja!
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Zagraj w cyfry, kolory i liczby
Gra ruchowa w kształcie okrągłej maty z winylu o 
śr.122 cm z nadrukiem kolorów, kształtów i liczb w 
zakresie 1 – 10 stwarzająca wiele możliwości zabawy.
W zestawie: winylowa mata o śr. 122 cm, 5 dmu-
chanych kostek (12,7 x 12,7 cm), 5 woreczków  z 
grochem ok.8 cm oraz instrukcja.

20601049 189 zł

Mata aktywości matematycznej
Gra ruchowa dzięki której dzieci uczą się dodawania i odejmowania w zakresie 12. 
Zabawa polega na jednoczesnym rzucie dwoma kostkami liczbowymi i jedną kost-
ką ze znakami plus / minus. Dziecko rozwiązuje powstałe w ten sposób równanie 
i układa duży krążek na odpowiednim polu maty. Dzieci uczą się matematyki w 
formie ciekawej zabawy i mają przy tym możliwość ruchu!
Ponadto na dole maty nadrukowano oś liczbową od 1 do 12.
W zestawie: mata winylowa (122 x 152 cm), 1 kostka (12,7 cm) z nadrukami + i -, 2 
kostki (12,7 cm) z nadrukami liczb od 1 – 6 – kostki wykonane z elastycznej pianki, 
28 kartonowych żetonów.
Całość umieszczona w estetycznym kartonowym opakowaniu z rączką.

11500383 193 zł

Liczydło podłogowe - Stonoga
Duża mata podłogowa wykonana ze 
skadenu - przedstawiająca liczydło. Ze 
względu na swój rozmiar umożliwia na-
ukę poprzez zabawę całej grupie dzieci 
w tym samym czasie. 
W zestawie: 100 drewnianych krążków 
o śr. 5 cm do liczenia + mata „liczydło”
Wym.: 140 x 200 cm

19500193 305 zł

200 cm

100 szt.

Skaczące krokodyle - mata 
wczesnej aktywności 
matematycznej
Mata oferuje dzieciom możliwość zabawy w gru-
pie jak i w pojedynkę.
Zabawa na macie wzmacnia szereg umiejętności 
wczesnego uczenia się: rozpoznawania kolorów i 
kształtów, liczb (1 – 10).
W zestawie: 2 nadmuchiwane kostki o wym.12 x 
12 cm, 40 znaczników zwierząt, matę o wym.: 250 
x 75 cm i instrukcja.

20609544 235 zł

Nauka matematyki w ruchu

Materac - Gra w klasy
Pokrowiec wykonany z tkaniny typu „Medi-
tap” - bez szkodliwych ftalanów.
Wym.: 200 x 70 x 4 cm

19500180 505 zł
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Zestaw dużych 
klepsydr
Klepsydry w  prosty spo-
sób zapoznają dzieci z  po-
jęciem „czasu” i  uczą je 
klasyfikacji, np. 3 minuty 
szczotkowania zębów, ćwi-
czenia czytania 10 minut, 
15 minut gry.
5 szt.: 0,5; 1,5; 10; 15 min.
Śr.: 7,3 x 16,3 cm

19120166 279 zł

Małe klepsydry piaskowe
W  zestawie  klepsydry wykonane z  tworzywa 
sztucznego: 30 sekund, 1, 3, 5, 10 minutowa, każ-
da z kolorowym piaskiem.
Wym.:śr.2,5 cm, wys.9 cm

19120048 5 szt. 29 zł

Zegar drewniany
Ruchome wskazówki.
Wym.: 20 x 21 x 8 cm

10084050 50 zł

Zegar wielofunkcyjny
Solidna, drewniana tarcza śr. 21 cm wyposażona 
jest w ruchome wskazówki. Zaletą „zegara” jest 
rozwiązanie techniczne polegające na równo-
czesnym wskazywaniu oznaczeń godzin przed i 
popołudniowych.

24310033 45 zł

Zegar Słoneczko
Zegar wykonane z drewna, ruchome wskazówki. 
Tarcza przedstawiająca godzinę w 2 formatach 
12 oraz 24 godzinnym.
Śr.: 28 cm

11458942 45 zł

Zabawa z czasem – mata
W zestawie: winylowa mata o wym.:137 x 137 cm (z kółeczkami do powieszenia na 
ścianie), 2 dmuchane kostki o wym.:13 x13 cm, 16 kart z poleceniem wykonania 
zadania  oraz instrukcje w języku polskim.

20602981 230 zł

Zegar analogowo - cyfrowy
Zegar do nauki czasu. Dzieci odczytują czas z zega-
ra tarczowego i zapisują go w wersji elektronicznej 
lub na odwrót – odczytując czas zapisany cyframi 
zaznaczają go na tarczy zegara tradycyjnego.
Wysokość tarczy zegara: 23 cm

17222906 78 zł

Poznajemy godziny
Poznajemy godziny to znakomita gra eduka-
cyjna rozgrywana w dwóch wariantach. Oparta 
jest na prostych zasadach, a zwycięzcą zostaje 
ten, kto pierwszy dotrze do centralnego pola 
planszy. W wyścigu do celu towarzyszy gra-
czom wiele emocji, ale jednocześnie gra uczy 
i utrwala wiadomości związane z określaniem 
czasu na podstawie tarczy zegara.
W zestawie: plansza do gry, 2 tarcze zegarowe, 
30 kart czasu, kostka do gry, 4 pionki, 28 żeto-
nów, instrukcja.

12900209 30 zł

klepsydry piaskowe
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Pora i czas - zestaw magnetyczny
Tablica magnetyczna pozwalająca na tworzenie 
25 codziennie wykonywanych czynności  i zabaw 
wykonywanych o różnej porze dnia. 
Zawartość: tablica metaliczna o  wym.: 50 x 70 
cm, 48 kart z  godzinami, 35 kart z  ilustracja-
mi codziennie wykonywanych czynności, 15 
kart przedstawiających zajęcia odbywające się 
w  szkole, wszystkie o  wym.: 6,5 x 6,5 cm, żółte 
i pomarańczowe słońce, księżyc, 5 krajobrazów, 3 
wskazówki, woreczki z magnesami samoprzylep-
nymi, 4 plastikowe torebki do przechowywania 
kart oraz 4 graficzne koła rysunków.

11930255 380 zł

Kalendarz tygodniowy
Prezentowany kalendarz kierowany jest głównie dla bardzo małych dzieci, 
zapoznaje z czasem oraz pojęciami: dziś, jutro, wczoraj, a także pozwala 
dopasować odpowiednią sekwencję do pory dnia.
W zestawie: plansza do powieszenia na ścianę (78 x 43 cm), 83 karty: 7 z 
napisem dni tygodnia, 31 cyfr, 12 plansz z nazwami miesięcy, 12 tabliczek 
przedstawiających pogodę, 18 tabliczek sekwencji czasowych,3 tabliczki z 
napisem: dziś, jutro, pojutrze.

11939000 200 zł

2 0 91
Kalendarz magnetyczny
Tablica magnetyczna jest idealną pomocą do nauki dni ty-
godnia, miesięcy, lat oraz pór roku. Dzieci podczas zabawy 
uczą się wszelkich zagadnień związanych z upływem cza-
su; przemijające dni tygodnia, miesiące, lata, razem z nimi 
zmieniające się pory roku. Odnosząc się do obserwacji 
natury i  zjawisk atmosferycznych, dzieci włączają różne 
zmienne z nimi związane  puzzle. Kalendarz magnet yczny 
umożliwia także naukę liczenia i pisania.
Zawartość: tablica magnetyczna o wym.: 50 x 70 cm, 4 ilustra-
cje z porami roku, 16 ilustracji z puzzlami przedstawiającymi 
przyrodę, 6 strzałek (żółta, czerwona, niebieska), 31 kart z nu-
merami od 1 - 31 (w tym 17 kartoników do ułożenia roku), 10 
kart z zajęciami szkolnymi, 1 woreczek z samoprzylepnymi 
magnesami, przewodnik pedagogiczny oraz plan zajęć.

11930155 380 zł

pora i czas

Magnetyczny zegar edukacyjny
Zestaw w całości wykonany z elementów magne-
tycznych zawiera: tablice magnetyczną (40 x 30 
cm). 24 elementy do oznaczania godzin,12 elemen-
tów do oznaczania minut, opcjonalne elementy  
„am” (przed południem ) , „pm” (po południu).
Wym.: 40 x 30 cm

20100000 75 zł

Która godzina? - puzzle
Która godzina to puzzle przedstawiające codzienne 
czynności za pomocą których dzieci uczą się odczy-
tywać czas w jakim są wykonywane. Po dobraniu 
dwóch odpowiednich części puzzli dzieci utrwalają 
sobie czas w którym są one wykonywane. Układan-
ka pozwala na utrwalanie pamięci dzieci podczas 
zabawy. Dzieci maja do odgadnięcia 17 zagadek.
Wym.: 12 x 6 x 0,5 cm

15110678 51 zł

Mój pierwszy kalendarz magnetyczny
Dziecko zapoznaje się z podstawowymi pojęciami dotyczący-
mi pogody, potrafi nazwać pory roku, dni tygodnia, miesiące. 
Piktogramy umieszczone na magnesach (42 sztuki dostępne 
w zestawie) pomagają nawet najmniejszemu szkrabowi w 
zlokalizowaniu wybranej pory roku czy pogody. Teraz dziec-
ko będzie śledziło dni tygodnia, pory roku, miesiące, każdego 
dnia przypinając nowe magnesy w odpowiednie miejsca.
W zestawie znajduje się zamocowany już sznureczek dzię-
ki któremu możemy wygodnie powiesić nasz kalendarz.
Wym.: 40 x 30 cm

20100001 85 zł
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Lustra

Lustro logopedyczne z podpórką
Lustro ma szerokie zastosowanie w terapii nie 
tylko logopedycznej, ale także innych funkcji po-
znawczych. Jest doskonałe do zabawy dla małych 
dzieci w „śmieszne minki”, pozwala obserwować 
z bardzo bliskiej odległości ruchy celowe aparatu 
mowy, daje możliwość badania 
Wym. bez ramy: 25 x 25 cm

19583110 109 zł

Lustro logopedyczne - ścienne
Lustro w drewnianej ramie (6 cm). Duże rozmiary 
pozwalają na ćwiczenia dziecka wraz z nauczycie-
lem. Lustro  podklejone jest specjalną folią za-
bezpieczającą. W przypadku stłuczenia odłamki 
szkła pozostaną nadal w ramie lustra zmniejsza-
jąc zagrożenie skaleczenia się. 
Lustro posiada możliwosc zawieszenia w pozio-
mie jak i w pionie.
Wym.: 120 x 60 cm (bez ramy).

19583140 275 zł

Lustro logopedyczne - stojące
Lustro w drewnianej ramie (6 cm). Duże rozmiary 
pozwalają na ćwiczenia dziecka wraz z nauczycie-
lem. Lustro podklejone jest specjalną folią zabez-
pieczającą. W przypadku stłuczenia odłamki szkła 
pozostaną nadal w ramie lustra zmniejszając za-
grożenie skaleczenia się.
Wym.: 120 x 60 cm (bez ramy)

19583138 369 zł

Lustro posiada możliwosc 
zawieszenia w poziomie jak i w pionie.

1 szt.

1 szt.

Lusterko 2 w 1
Dwustronne lusterka oferujące lustro na jednej 
stronie i lustro znieksztacające na odwrocie. Lu-
sterka doskonale pobudzają dziecięcą wyobraź-
nię, idealne do ćwiczeń logopedycznych, itp. In-
dywidualne lusterko dla każdego dziecka zachęci 
do samodzielnego poszukiwania i zachęci oraz 
wpłynie na rozwój samoświadomości. 
Wym.: 15 x 10 cm

20603371 1 szt. 33 zł

Zestaw lusterek logopedycznych
Zestaw lusterek przeznaczonych do ćwiczeń lo-
gopedycznych. Zestaw zawiera 1 lusterko dla na-
uczyciela o wym 24 x 14 cm, 24 lusterka o śr.10 
cm i torbę do przechowywania.

28400005 339 zł

Lustro tryptyk
Prezentowane lustro „Tryptyk” składane idealnie sprawdzi się podczas ćwiczeń w terapii logopedycznej. Nieodzowny 
element wyposażenia każdego gabinetu logopedycznego.
Rozmiary lustra pozwalają na pracę dziecka wraz z nauczycielem. Dziecko widząc w lustrze odbicie nauczyciela stara 
się naśladować jego mimikę ćwicząc przy tym mięśnie twarzy. Obserwuje też jak zmienia się jego mimika twarzy pod 
wpływem różnych emocji.
Lustro składa się z części głównej o wym.ok. 44,5 x 49 cm oraz dwóch uchylnych skrzydeł o wym.:ok. 44,5 x 49 cm
Rama lustra wykonana ze sklejki, staranie polakierowanej. 
Uchwyt - praktyczny podczas przenoszenia lustra w inne miejsce.
Lustro podklejone bezpieczna folią, zapobiegająca przez rozsypaniem się szkła w przypadku stłuczenia.
Dł. rozłożonego lustra: ok.133,5 cm, Waga. ok 8 kg.

19583154 350 zł

Lusterko z konturem
Dwustronne, okrągłe lusterka wykonane z wyso-
kiej jakości tworzyw w czterech różnych kolorach. 
Z jednej strony znajduje się tradycyjne lusterko, 
w którym dziecko  za pomocą mimiki wyraża 
uczucia. Na rewersie znajduje się trwale nanie-
siony kontur twarzy, który należy uzupełnić  (uży-
wając flamastra zmywalnego) o konkretne emo-
cje ( smutny, wesoły itp.). Zastosowane materiały 
są wyjątkowo trwałe . Zabawa wpływa na rozwój 
emocjonalny i społeczny dzieci.
Śr. lusterka: 12,5 cm, dł. 22 cm

20603373 1 szt. 33 zł

Komplet bezpiecznych lusterek
Zestaw akrylowych lusterek w miękkiej ramce z 
pianki, miłej w dotyku i łatwej w utrzymaniu czy-
stości. Lusterka można trzymać w ręku jak i uży-
wać w pozycji stojącej. Żółte, niebieskie i fioletowe 
lusterka mają standardowe lustrzane odbicia, 
czerwone jest wypukłe a pomarańczowe - wklęsłe. 
Wym. największego lusterka: 23,5 x 23,5 cm, gr. 
piankowych ramek 3 cm

28372078 249 zł
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Plansza logopedyczna
Plansza przedstawia schematy: układu oddecho-
wego, jamy ustnej, narządów mowy, fałdów gło-
sowych. Idealna do gabinetów logopedycznych.
Dwustronna, laminowana dwustronnie
Wym.:61 x 86 cm

30210001 40 zł

Karty teraupetyczno-logopedyczne
Karty, które ilustrują prawidłowe ułożenie warg, języka, szczęki i podniebienia, są wspaniałą pomocą głównie dla 
dzieci z wadą wymowy, u których występuje obniżona sprawność narządów artykulacyjnych /języka, warg, policzków, 
podniebienia miękkiego. Idealne do ćwiczenia motoryki narządów mowy oraz ćwiczenia prawidłowego połykania.
W zestawie: 72 karty o wym.: 11,6 x 8,3 cm 

11920020 159 zł

Buźki - zabawa logopedyczna
„Buźki” to zabawa logopedyczna dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagająca 
naukę prawidłowej wymowy i usprawnianie narzą-
dów artykulacyjnych: żuchwy, warg, języka, pod-
niebienia, policzków. Zabawa składa się z dwóch 
talii po 48 kart. Awers każdej karty to fotografia, na 
której dziecko prezentuje „buźkę” (określony układ 
logopedyczny), na rewersach znajdują się krótkie 
polecenia. Karty są cenną pomocą dla logopedów, 
pedagogów, nauczycieli, a także rodziców dbają-
cych o prawidłowy rozwój mowy swoich dzieci.

30224848 35 zł

Cmokaj, dmuchaj, parskaj...
Książka zawiera 35 ćwiczeń oddechowych i ar-
tykulacyjnych zróżnicowanych pod względem 
formy (m.in. labirynty, historyjki obrazkowe, ry-
sowanie po śladzie), przeznaczonych dla dzieci w 
wieku od 4 do 7 lat. Ćwiczenia te można wykorzy-
stać nie tylko w pracy indywidualnej z dzieckiem, 
ale także w pracy z grupą podczas zajęć w przed-
szkolu czy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Format A4, 44 strony, 2 gry.

30241649 23 zł

Wysuń język jak najdalej
Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wszystkie za-
proponowane ćwiczenia zilustrowano fotografiami, 
na których dzieci prezentują sposób wykonania 
zadania. Atutem książeczki są polecenia w formie 
krótkich, zabawnych rymowanek, które z pewnością 
zachęcą dzieci do aktywnego wykonywania ćwiczeń 
i sprawią, że zajęcia nie będą stereotypowe i nużące.
Format: A5, 80 str.

30245890 22 zł

Lustra z piankową ramą - Puzzle
Zestaw 4 luster wykonanych z bezpiecznego lustra akrylowego z ramą z twardej pianki.
Lustra mogą być trzymane w ręku podczas zajęć logopedycznych  lub mogą być mon-
towane na ścianie (zawiera podkładki samoprzylepne).
Zestaw 4 luster o wym.: 20 x 20 cm

28372083 156 zł

Okrągłe lustro z piankową ramą 
Okrągłe lustro ścienne, wykonane z bezpiecznego lustra akrylowego, otoczone wytrzy-
małą ramą z twardej pianki.
Lustro może być trzymane w ręku podczas zajęć logopedycznych  lub może być mon-
towane na ścianie (zawiera podkładki samoprzylepne).
Śr.32 cm

28372087 117 zł

39 zł / 1 szt.
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Ładnie mówię głoski K, G, H
W  pudełku znajdą Państwo 70 obrazków (zdjęć) 
podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcję z pro-
pozycjami gier. Głoski: K, G, H w proponowanych 
nazwach przedmiotów, zajmują różne pozycje wo-
kaliczne i mają różne sąsiedztwo fonetyczne. 

10400001 39 zł

Ładnie mówię głoski: S, Z, C, DZ
Ładnie mówię głoski S, Z, C, DZ to 70 obrazków 
podzielonych na trzy zestawy. Podstawowa zasada 
gier, jaką jest dobieranie kartoników w pary, umoż-
liwia wykorzystanie ich do wielu zabaw. Atutem po-
mocy jest wykorzystanie zdjęć przedmiotów, co uła-
twia dziecku bezbłędne ich rozpoznanie i nazwanie.

10400003 39 zł

Ładnie mówię głoski SZ Ż CZ DŻ
Ładnie mówię głoski SZ, Ż, CZ, DŻ – to trzy zesta-
wy odpowiednio dobranych obrazków (razem 70 
sztuk). Na żadnym z obrazków nie ma przedmio-
tu, w którego nazwie występuje głoska R. W pudeł-
ku znajdą Państwo wiele propozycji gier z wyko-
rzystaniem zdjęć wchodzących w skład kompletu.

10400004 39 zł

Ładnie mówię głoskę R
Ładnie mówię głoskę R – to trzy zestawy odpo-
wiednio dobranych obrazków (razem 70 sztuk). 
W pudełku znajdą Państwo wiele propozycji gier 
z  wykorzystaniem zdjęć przedmiotów dobrze 
znanych dziecku.

10400005 39 zł

Ładnie mówię głoski Ś, Ź, Ć, DŹ
Ładnie mówię głoski Ś, Ź, Ć, DŹ to 70 obrazków 
podzielonych na trzy zestawy. Podstawowa zasada 
gier, która polega na dobieraniu obrazków w pary, 
umożliwia wykorzystanie ich do wielu zabaw. 

10400002 39 zł

Widzę Cię, słyszę Cię - Cz. I
Pomoc przeznaczona jest do na-
uki różnicowania w mowie i piśmie 
spółgłosek dźwięcznych i bezdź-
więcznych: s – z, sz – ż, c – dz, cz – dż 
(z uwzględnieniem pozycji głoski w 
wyrazie – nagłos i śródgłos) oraz do 
utrwalania poprawnej wymowy tych 
spółgłosek. Teczka zawiera ponad 
260 obrazków, ilustrujących słowa, 
w których występują ćwiczone głoski. 
Do materiału obrazkowego dołączo-
no karty z etykietami do wycięcia oraz 
przykładowe zestawy ćwiczeń.
Teczka A5, zeszyt 12 stron, 28 kart.

30291100 36 zł

Odszukaj i nazwij 
Odszukaj i nazwij  to zbiór gier logo-
pedycznych utrwalających wymowę 
głosek sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz oraz ś, ź, 
ć, dź, przeznaczonych dla dzieci już od 
3. roku życia oraz młodzieży. 
Do każdego zestawu przygotowano 4 
rodzaje kartoników: 52 kartoniki z ob-
razkiem identycznym jak na planszy, 
52 kartoniki ukazujące powiększony 
fragment obrazka z planszy, 52 karto-
niki z cieniem obrazka, 52 kartoniki z 
kontrastem cienia.
Teczka A4, zeszyt 8 stron, karty.

30291137 42 zł

Rymowanki logopedyczne
W książce umieszczono  po 60 wier-
szyków dla każdego szeregu głosek: 
syczącego (s, z, c, dz), szumiącego (sz, 
ż/rz, cz, dż) i ciszącego (ś,ć, ź, dź) oraz 
100 utworów zawierających wyrazy z 
głoskami ze wszystkich trzech szere-
gów. W rymowankach poświęconych 
danemu szeregowi nie występują 
żadne głoski z pozostałych szeregów.
Format: A5,252 strony.

30245609 33 zł

Widzę Cię, słyszę Cię - Cz. II
Pomoc przeznaczona jest do na-
uki różnicowania w mowie i piśmie 
spółgłosek dźwięcznych i bezdź-
więcznych: f - w, fi - wi, p - b, pi - bi 
(z uwzględnieniem pozycji głoski w 
wyrazie – nagłos i śródgłos) oraz do 
utrwalania poprawnej wymowy tych 
spółgłosek. Teczka zawiera ponad 
260 obrazków, ilustrujących słowa, 
w których występują ćwiczone głoski. 
Do materiału obrazkowego dołączo-
no karty z etykietami do wycięcia oraz 
przykładowe zestawy ćwiczeń.
Teczka A5, zeszyt  12 stron, 28 kart.

30291142 40 zł

Warunkiem prawidłowego 
wymawiania głosek jest sprawne 

funkcjonowanie narządów 
artykulacyjnych: języka, warg, 
podniebienia miękkiego oraz 

żuchwy. Ich ruchy powinny być 
celowe i bardzo dokładne. Dlatego 
też narządy mowy trzeba ćwiczyć, 

aby wypracować maksymalną 
precyzję działania. Gimnastyka 

powinna być każdorazowym 
wstępem do ćwiczeń 

logopedycznych dla każdego 
dziecka z problemami wymowy.
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Gdzie pszczółki mieszkają?
Pomoc logopedyczna, która poprzez 48 zagadek i 
kartoników z ilustracjami Piotra Fąfrowicza zwra-
ca uwagę na istotne cechy takie jak: kształt, kolor, 
proporcje itp. Opracowane na podstawie słów 
Ireny słońskiej. Stanowi urozmaicenie ćwiczeń 
terapeutycznych.

10400010 45 zł

Kto za ogon łapie myszy?
Pomoc stosowana w terapii logopedycznej. Dzięki 
formie zgadywanek rozbudza ciekawość dziecka, któ-
re chętniej przystępuje do ćwiczeń. Zagadki napisane 
są na podstawie słów Ireny Słońskiej oraz zilustrowa-
ne na kartonikach przez Piotra Fąfrowicza. Tematyka 
dotyczy życia codziennego i otaczającego świata, dzię-
ki czemu dziecko poznaje również nowe pojęcia i roz-
wija zasób słownictwa. Porusza także kwestie kształ-
tów, kolorów, proporcji i charakterystycznych cech.

10400009 45 zł

Dlaczego ryba w stawie pływa?
Prawidłowa realizacja głoski R to dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym żmudna praca. 
Jest to zbiór 48 sztywnych kartoników z zagadka-
mi.  Pomoc zawiera propozycje ciekawych zabaw 
indywidualnych i grupowych. Może być wykorzy-
stana do pracy z dziećmi z zaburzeniami dyslek-
tycznymi i słuchowymi. 
Opakowanie: pudełko 18 cm x 27 cm x 3 cm

10403016 45 zł

Gry logopedyczne

MEMO elki
Zestaw Memo Elki to 72 kartoniki z obrazkami o 
wymiarach 6 cm x 6 cm tworząc razem 36 par, któ-
rych atrybuty zawierają w nazwie słowo z głoską „l”.

10400007 36 zł

MEMO szumki
Zestaw MEMO szumki to 72 kartoniki o wym.:6 x 6 
cm (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawiera-
ją w swej nazwie słowo z głoską szeregu szumiące-
go: SZ, Ż, CZ, DŹ.  Jest doskonałym uzupełnieniem 
zagadek logopedycznych: Jak żyrafa szyję myje? 

10403014 36 zł

MEMO kapki
Zestaw Memo Kapki składa się z  72 kartoników 
( razem 36 par ) o wymiarach 6 cm x 6 cm przed-
stawiających ilustracje, których atrybuty zawiera-
ją w nazwie słowo z głoską „k”.

10400008 36 zł

Jak żyrafa szyję myje?
Prawidłowa realizacja głosek szeregu szumią-
cego to dla dzieci w  wieku przedszkolnym 
i  wczesnoszkolnym żmudna praca. Niezmiernie 
ważnym i najdłuższym etapem w terapii logope-
dycznej jest utrwalanie artykulacji  głosek SZ, Ż, 
CZ, DŻ w spontanicznej mowie dziecka. 
Jest to zbiór 48 sztywnych kartoników z zagadka-
mi. Pomoc zawiera propozycje ciekawych zabaw 
indywidualnych i grupowych. Może być wykorzy-
stana do pracy z dziećmi z zaburzeniami dyslek-
tycznymi i słuchowymi. 
 Opakowanie: pudełko 18 cm x 27 cm x 3 cm

10403013 45 zł

MEMO rerki
Zestaw MEMO rerki to 72 kartoniki o wym.:6 x 6 
cm (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawie-
rają w swej nazwie słowo z głoskę R.  

10403015 36 zł

Pacynki logopedyczne - 6 szt.
Pomoc do ćwiczeń logopedycznych. Pa-
cynki jako asystent nauczyciela uatrakcyj-
ni ćwiczenia, zachęci do współpracy i po-
budzi wyobraźnię. Zajęcia są ciekawsze.
Pacynki wykonane z wytrzymałego ma-
teriału, bardzo przyjemnego w dotyku. 
Można prać w pralce w temp. 30 stopni C.
Dł. pacynki: 35 cm

19583123 325 zł
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Terapia logopedyczna - „Czytaj pisz”
Zestaw ten służy do poznawania sylab, wstępnej 
nauki czytania i pisania. Przygotowane zostały para-
dygmaty sylab na obustronnie zafoliowanych karto-
nikach.Z jednej strony sylaby pismem drukowanym, 
a z drugiej strony sylaby pismem „Szkolnym”.Wszyst-
kie sylaby są nadrukowane bez wypełnienia, tzn. sam 
obrys grubą kreską, co umożliwia dziecku swobodne 
pisanie „wewnątrz sylaby”.Do zestawu dołączona jest 
również koszulka foliowa i pisak suchościeralny.
Zestaw zawiera: 202 kartoniki formatu A6, ko-
szulka formatu A5, pisak suchościeralny,  instruk-
cja, pudełko tekturowe.

28708700 82 zł

Su-do-ku 3 w 1
Seria przeznaczona jest dla dzieci: zagrożonych 
dysleksją i dyslektycznych, z trudnościami w na-
uce języka polskiego i obcego, z zaburzeniami 
rozwojowymi, w tym autystycznych, z zespołem 
Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, także dla dzie-
ci zdrowych, którym rodzice i opiekunowie chcą 
pomóc w usprawnieniu systemu językowego.
W zestawie: 26 plansz tekturowych, zafolio-
wanych, formatu A5,  9 plansz puzzlowych, z 
dwustronnie zadrukowanymi elementami (212 
elementów 4 x 4 cm) z grubego materiału tektu-
rowego, instrukcja ćwiczeń, pudełko tekturowe.

28707001 52 zł

Karty ćwiczeń - przeciwieństwa
Zestaw  przeznaczony jest dla wszystkich osób z 
zaburzeniami komunikacji językowej. 
Zawartość:  20 plansz tekturowych formatu A4 z 
kolorowymi rysunkami i okienkami na etykietki, 
dwustronnie zafoliowanych,  80 etykietek z odpo-
wiedziami do układania na planszach.

28706200 59 zł

Leksemki - karty rozwijające mowę 
i język
Karty zawierają materiał obrazkowy, na podsta-
wie którego dzieci wykonują ćwiczenia.
Na odwrocie każdej karty jest napisany wyraz lub 
wyrazy w odpowiedniej formie fleksyjnej. 
Rozpoczynając ćwiczenia na materiale obrazko-
wym, dorosły wyjaśnia symbolikę obrazków.
Idealne do pracy dziećmi mającymi problem z 
dysleksją, dla dzieci z afazją, dzieci z opóźnionym 
rozwojem mowy.
Zestaw zawiera: 83 kolorowe, dwustronne karty 
do gry, instrukcję gry, twarde pudełko tekturowe.

28700108 45 zł

Logokostki - Głoska „SZ” 3 w 1
Pomoc, która wspomaga rozwój mowy dziecka; 
usprawnia artykulację u dzieci i dorosłych; utrwa-
la poprawną wymowę głoski „sz”; rozwija kom-
petencję komunikacyjną i umiejętność narracji; 
doskonali analizę i syntezę wzrokową, słuchową 
oraz pamięć; wspiera rozwój małej motoryki.
W zestawie: 9 kostek z drzewa bukowego 3 x 3 
cm (54 obrazki), 12 kart pracy z ćwiczeniami, me-
mory - 108 kart + woreczek bawełniany.
Grę mogą wykorzystywać w pracy logopedzi, te-
rapeuci, nauczyciele oraz rodzice.
Grać można indywidualnie oraz grupowo, co zna-
komicie poprawia relacje społeczne.

28700134 92 zł

Powiem Ci co widzę
Zestaw składa się 32 plansz z obrazkami przed-
stawiającymi obiekty z najbliższego otoczenia 
dzieci. Dzięki odpowiednio zadawanym pyta-
niom stymulujemy naukę mowy oraz ćwiczymy 
poprawne budowanie wypowiedzi. Zabawka 
pomaga w nauce nazywania rzeczy, czynności, 
określania położenia oraz cech przedmiotów, 
odróżniania liczby pojedynczej od mnogiej oraz 
tworzenia odpowiedniej formy.
W zestawie: 32 plansze z obrazkami na 16 tabli-
cach, instrukcja.
Wiek 1+

12901770 35 zł

Psotne słówka - głoski ciszące
Zestaw zawiera: 56 kart, 36 tafelków, 4 
dwustronne plansze, instrukcję.

12807296 40 zł

Psotne słówka - głoski szumiące
Zestaw zawiera: 56 kart, 36 tafelków, 4 
dwustronne plansze, instrukcję.

12807295 40 zł

Pomoc dla wszystkich, którzy chcą doskonalić prawidłową wymowę trudnych głosek.  Psotne polskie słowa 
często sprawiają najmłodszym wiele trudności.  Dzięki grze ćwiczenia logopedyczne staną się przyjemnością. 

głoski ciszące ś, ź, ć, dź głoski szumiące sz, cz, ż, dż
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Mówiące płytki - 1 szt.
Na płytkach można nagrywać krótkie wiadomo-
ści - 30 sek. ze względu na swoją strukturę można 
po nich pisać mazakiem suchościeralnym i zma-
zywać do woli.
Kolor wybierany losowo.
Wym.:14,8 x 10,5 cm, gr.0,6 mm

18300283 35 zł

Mikrofon
Mikrofon  jest idealnym dodatkiem do prezen-
towanych materiałów logopedycznych. Można 
podłączyć go do radiomagnetofonu,  laptopa, 
odtwarzacza DVD. 

21920263 78 zł

Bezprzewodowy mikrofon MP3
Mały, poręczny mikrofon bezprzewodowy MP3 
z możliwością nagrywania (2h dźwięku wyso-
kiej jakości) i odtwarzania. Wyposażony jest w 
wejście USB, dzięki czemu można go podłączyć 
do komputera, przenieść pliki na dysk oraz na-
ładować urządzenie przed użyciem (za pomocą 
komputera). Idealny do wykorzystania podczas 
zajęć logopedycznych, językowych, muzycznych, 
a także przedstawień. Gniazdo: jack 3,5 mm

14984907 189 zł

Słuchawka WhisperPhone
Praktyczny przyrząd pomocny w terapii logope-
dycznej i nie tylko. Słuchawka zapewnia akustycz-
nie wyraźny odsłuch własnej mowy. Dzięki wyeli-
minowaniu zjawiska „przewodnictwa kostnego” 
oraz wyłączeniu dźwięków otoczenia.
Ćwiczenia z użyciem słuchawki ułatwiają kształtowa-
nie poprawnej wymowy, zwiększają poziom koncen-
tracji podczas czytania i nauki języków obcych.
Słuchawka WhisperPhone wykonana jest z two-
rzywa, co umożliwia mycie i zachowanie higieny.

19500218 89 zł

Echo mikrofon
Mikrofon wydaje ciekawy pogłos, który 
jest kontynuacją słów dziecka.
Wym.: 20 x 6 cm

19130188 22 zł

Panele dźwięków - lustrzany
Karta dźwiękowa umożliwia nagranie dziecku 30 se-
kundowego nagrania i odtworzenia go.Karta dźwię-
kowa posiada wbudowany mikrofon, dzięki które-
mu uzyskujemy wysoką jakość nagrania, 2 klawisze: 
do nagrywania i odtwarzania.
Dodatkowym atutem jest możliwość przegląda-
nie się w lusterku, istnieje także możliwość wło-
żenia obrazka dzięki zatrzaskowym pokrywkom, 
a na tyle znajduje się opcja, by wybrać poziom 
głośności.
Wymagane 3 baterie AAA.
Wym.:12 x 12 cm

28312711 189 zł

Powtarzające pudełeczka
Pudełeczka nagrywają 10 sek. dźwięki i 
odtwarzają je. Nadają się do użytku w 
klasie jak i na świeżym powietrzu.
W zestawie 6 pudełeczek o śr.4,5 cm

18300511 259 zł

film dostępny 
na www.educol.pl

Spinacze nagrywające
Zestaw 6 spinaczy wykonanych z mocnego two-
rzywa sztucznego z funkcja nagrywania 10 sek. 
dźwięków oraz ich odtwarzania.
Załączone baterie.
Dł.10 cm

18303326 319 zł
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mTalent - Zajęcia logopedyczne I
Seria programów multimedialnych dla dzieci z 
wadami wymowy i innymi zaburzeniami spraw-
ności językowej, do wykorzystania na zajęciach 
logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mają-
cych na celu kształtowanie umiejętności języko-
wych i niwelowanie trudności z tym związanych.
Program przeznaczony dla logopedów i pedagogów 
– składa się z blisko dwóch tysięcy ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.

25000014 1431 zł

mTalent - Czytanie sy-la-ba-mi I
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czy-
tania, opartych na zbiorze sylab otwartych, 
do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych 
(np. roczne przygotowanie przedszkolne lub 
wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych, lo-
gopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, 
zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej 
i innych obszarach mających na celu wykształce-
nie u dziecka umiejętności czytania.
Program składa się z ponad 500 ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.

25000016 774 zł

mTalent - Czytanie sy-la-ba-mi II
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czyta-
nia, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazo-
wych, do wykorzystania na zajęciach dydaktycz-
nych (np. roczne przygotowanie przedszkolne 
lub wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych, 
logopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, 
zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej i 
innych obszarach mających na celu wykształce-
nie u dziecka umiejętności czytania.
Program składa się z ponad 500 ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.

25000020 774 zł

Zajęcia logopedyczne I i Zajęcia 
logopedyczne II z serii mTalent 
to jedyne na rynku materiały 
logopedyczne przystosowane do 
działania na większości urządzeń – 
tablicy interaktywnej, komputerze, 
laptopie, tablecie i smartfonie!

mTalent - Zajęcia logopedyczne II
Seria programów multimedialnych dla dzieci z 
wadami wymowy i innymi zaburzeniami spraw-
ności językowej, do wykorzystania na zajęciach 
logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mają-
cych na celu kształtowanie umiejętności języko-
wych i niwelowanie trudności z tym związanych.
Program przeznaczony dla logopedów i pedago-
gów – składa się z ponad tysiąca ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.

25000015 1431 zł

Dźwiękowa kostka
Duża kostka z mocnego tworzywa ze wzmocnionymi narożnikami. Każda ścianka 
kostki umożliwia nagranie dowolnego, krótkiego dźwięku lub tekstu, po rzuceniu 
kostką odtworzy ona nagrany dźwięk który wypadnie na górze  Plastikowe, zdejmo-
wane osłonki umożliwiają umieszczenie rysunku lub zdjęcia. 
Wym. 15 x 15 cm, wymaga 2 baterii AAA (nie są dołączone).

18300068 139 zł

Pudełka do nagrywania
Każde z pudełeczek ma wbudowany mikrofon, dzięki któremu można nagrać 10 se-
kundowa wiadomość, a aby ja odtworzyć wystarczy podnieść pokrywę pudełeczka.
Podczas zabawy nauczyciel może nagrać krótkie polecenia, np. „wyjmij z pudełka 
przedmioty o kształcie owalny i kwadratowym”, lub polecenie:” opowiedz co widzisz 
na obrazu oznaczonym kolorem niebieskim”, itp.
W zestawie: 6 pudełeczek wykonanych z mocnego, kolorowego kartonu z zamykana po-
krywka na magnes na której można pisać flamastrem do powierzchni sucho ścieralnych.
Wym.: 15,5 x 12,5 x 7 cm

18300183 229 zł

Pełna specyfikacja 
programów 
dostępna 
na stronie 
www.educol.pl

Programy z serii mTalent 
zawierają licencje bezterminowe

3 stanowiska: 1 online + 2 offline
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Bajkowe ćwiczenia logopedyczne
Bajki logopedyczne to krótkie historyjki, które urozmaicają ćwiczenia narządów ar-
tykulacyjnych. Pod każdą bajką zamieszczono ćwiczenia rozwijające zmysły dziecka, 
zakres słownictwa, zdolności manualne i spostrzegawczość. Książka może być in-
spiracją do tworzenia własnych opowiadań i kart pracy dopasowanych do potrzeb 
i zainteresowań dziecka, z którym prowadzimy terapię.
Liczba stron: 48, Format: B5

30001748 25 zł

Gra logopedyczna - powalające przygody
Za pomocą gry dzieci mogą trenować intensywność, siłę i kierunek wydmuchu po-
wietrza, dzięki czemu wzmacniają napięcie mięśni narządów mowy, które to zapo-
biegają niedokładnej wymowie wyrazów.
Istnieją 2 różne scenariusze gry (przód i tył): - Dżungla (przeszkodami są kameleon, 
papuga i maska Azteków) oraz Plaża (przeszkodami są rekin, palma i pochodnia).
W zestawie:2 scenariusze gry 28,5 x 20 cm, 8 korkowych kul śr.3 cm, 12 przeszkód 
dostosowanych do scenariuszy, instrukcja jak grać w grę.

11920031 129 zł

Wdech i wydech - gra logopedyczna
Ćwiczenie mięśni jamy ustnej oraz umiejętności motorycznych.
Wzmocnienie stabilności emocjonalnej.
Mięśnie ust są ściśle powiązane z umiejętnością mowy i artykulacji. Wdech i wydech jest 
narzędziem do wzmacniania mięśni szczękowych dziecka. Dziecko ma przesunąć plasti-
kowe kości od startu do mety po planszy gry za pomocą wydmuchiwanego powietrza. 
Poziom gry może być dostosowany poprzez aranżowanie różnych tras lub przez dodawa-
nie większej ilości kości. Dziecko ma kontrolować siłę wydmuchiwanego powietrza, tak aby 
kości poruszały się po trasie. Te ćwiczenie wzmacnia umiejętności motoryczne i rozwija 
mowę. Z drugiej strony głębokie oddechy pomiędzy wydechami pozwalają rozładować 
emocje i uspokoić.
Rozmiar: 23 x 23 cm
Zestaw zawiera: 5 kart planszy (dwustronnych), 5 plastikowych kości.

19521014 133 zł

Logopedyczne Zabawy - zestaw rozszerzony
W pakiecie: 7 programów do terapii logopedycznej - zintegrowane wszystkie części, książki 
i zeszyty ćwiczeń lustro logopedyczne, dyplomy, plany lekcji, fiszki logopedyczne, koloro-
wanka logopedyczna, teczka.

22701104 949 zł

Ćwiczenia - Wdech i wydech
Zestaw ćwiczeń na wdech i wydech pomagają-
cych doskonalić aparat oddechowy. Pakiet za-
wiera 8 plansz tematycznych formatu A4 oraz 
drobne kolorowe elementy do przenoszenia 
za pomocą słomki (min. rybki do morza, krople 
deszczu nad parasolkę, plamki na szyję żyrafy).

21700017 42 zł

Trzymaj język za zębami
Pomoc logopedyczna „Trzymaj język za zębami. Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosekzębowych”  adresowa-
na jest do terapeutów, rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem prowadzo-
nych zajęć jest utrwalenie prawidłowych wzorców artykulacji głosek szeregu syczącego – s, z, c, dz. „Trzymaj język za 
zębami. Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosek zębowych” składa sięz czterech oddzielnych części.
W zestawie: Instrukcję,cztery zestawy kart z tabelami oraz dwa pudełka, w których umieszczone są obrazki.
Całość umieszczona w teczce zapinanej na rzepy.

10400006 93 zł

Pomoc logopedyczna 
„Trzymaj język 
za zębami. 
Kategoryzacje 
z ćwiczeniami 
artykulacji 
głosekzębowych”  
adresowana jest 
do terapeutów, 
rodziców i 
nauczycieli dzieci w 
wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. 
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Graj w dmuchane
Gra rozwija umiejętność kontroli oddechu i mię-
śni warg. Należy przemieszczać piłeczkę podmu-
chem, wprost do bramki przeciwnika.
Wym.: 37 x 25 cm

15106409 85 zł

Flipper logopedyczny
Wyjątkowa gra - pomoc może być skutecznie wykorzystana w treningu oddechowym w celu uruchomienia przepo-
nowego toru oddechowego. Zawartość zestawu: tablica magnetyczna o wym. 45,5 x 33,5 cm, 2 półkule nóżki, 21 
drewnianych elementów magnetycznych w różnych kształtach i kolorach, kulka drewniana, kulka styropianowa, piłka 
do ping-ponga, 20 kolorowych słomek

24310152 239 zł

Dmuchane lotto
Gra rozwijająca umiejętność kontroli odde-
chu i  mięśni warg. Pudełko zawiera podstawę 
z  tworzywa sztucznego  z  wymiennymi kartami 
o wym.: 20 x 20 x 45 cm, 4 dwustronne lotto plan-
sze z obrazkami zwierząt o wym.:  16 x 16 cm,  36 
sztuk żetonów o śr. 3,5 cm oraz piłeczkę.

10302006 149 zł

Turbino – gra oddechowa 
Gra jest wielkim wyzwaniem dla dzieci, gdyż  łatwo jest dmuchać w śmigło, ale nie łatwo to śmigło zatrzymać  na 
w określonym miejscu. W czasie zabawy dzieci uczą się kontrolować siłę i kierunek oddechu.
W zestawie: 2 koła z obrazkami o różnym stopniu trudności, pudełko z trwałej tektury o wym.: 22 x 22 x 10 cm za-
wierające plastikową podstawkę i śmigło, koło z wizerunkami zwierząt na każdej stronie, 2 torebki z 10 szarymi i 10 
pomarańczowymi  gumowymi kapslami.

10302008 95 zł

Dmuchajka
Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu odde-
chowego, artykulacyjnego
i fonacyjnego. Ułatwia kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy wy-
dechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego, 
a ponadto jest wspaniałym sposobem na rozwinięcie umiejętności 
koncentracji, uczy spokoju i ekonomicznego zużywania powietrza 
poprzez zabawę. Drewniana pomoc jest w pełni higieniczna do wie-
lokrotnego użytku, do ćwiczeń w gabinecie logopedycznym i w domu. 
Dmuchajka jest wykonana z drewna bukowego o średnicy 6 cm i wy-
sokości 5 cm.

24310188 1 szt. 46 zł
24310181 4 szt. 131 zł

Ćwiczenia 
logopedyczne

Logopedyczne rybki 1-7 pakiet
W skład pakietu wchodzi 7 zestawów „Logope-
dycznych rybek” zapakowanych w duże plastiko-
we pudełko.
W każdym z zestawów znajdują się magnetyczne 
„rybki” z obrazkami, których nazwy zawierającymi 
głoski, z wymową których dziecko ma problem. 
W każdym z pakietów znajduje się wędka, któ-
ra umożliwia łowienie rybek. Zadaniem dziecka 
jest nie tylko złapanie rybki, ale także poprawne 
wymówienie nazwy znajdującego się na ilustracji 
przedmiotu. „Rybki” podzielone są na grupy, co 
pozwala wybrać obrazki umożliwiające ćwiczenie 
głosek, które dziecko wymawia nieprawidłowo. 
W zestawie 354 magnetyczne elementy - rybki i 7 
wędek, całość zapakowana w plastikowe pudełko.

21700041 399 zł
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4 gry na ćwiecznie oddechu
Gry pomagają we wzmocnieniu mięśni oddechowych. Ćwiczy się je poprzez prowadzeniem podmuchem kulki 
poprzez labirynt aż do celu. 
W zestawie: 4 plansze do prowadzenia kulki (wym.: 33 x 25 x 6 cm), 8 piłeczek ( śr. 3 cm).
Całość zapakowana w poręczną walizkę 

11920030 99 zł

Dmuchawka artykulacyjna
Wykonana z drewna bukowego. 
Wym.: 15 x 5 cm, śr. piłeczki: 3 cm

11415377 10 zł

Wiatraczek - MAX
Śr. 19 cm

12900438 6 zł

Gwizdki logopedyczne
Gwizdki wykonane z drewna z motywem zwierzą-
tek w żywych kolorach. Model wybierany losowo.
Wym.: 6,5 x 3 x 5 cm

15107987 1 szt. 10 zł

Bańki mydlane - 1 szt.
Pojemność: 60 ml

11415053 6 zł

Blaster - ćwiczenia oddechowe
Rewelacyjne ćwiczenie oddechowe, które 
dzieci uwielbiają.  Jest to jedna z niewielu 
zabawek , w której jednocześnie  jest możli-
wość zasysania i wydmuchiwania powietrza. 
Zestaw: tuba z tworzywa sztucznego z 12 
pomponikami wewnątrz z jednej strony za-
kończona ustnikiem.
Dł. : 32 cm, śr. 3 cm

13872201 95 zł

Logopedyczna równoważnia
Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 3- poziomowa równoważnia, gdzie zadaniem użytkow-
nika jest prowadzenie kulki swoim podmuchem po określonym torze działając tak, aby piłeczka nie wypadła 
z toru. Artykuł znakomicie rozwija zmysł koncentracji i doskonale nadaje się do ćwiczeń logopedycznych. 
Wym.:  28 x 25 x 4,5 cm 

19100009 179 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Wibrator logopedyczny - Compact Pro
Wibrator logopedyczny Compact Pro to narzędzie 
do masażu zewnątrzustnego. Wodoszczelny!
W zestawie trzy głowice masujące. Można maso-
wać również trzema kuleczkami nie nasuwając 
żadnej z głowic.
Wibrator posiada atest europejski CE. 
Dł.10 cm, śr. głowicy 2,5 cm

21700010 125 zł

Wibrator logopedyczny Rerek
Wibrator logopedyczny SQ pen REREK to narzę-
dzie szczególnie polecane do terapii rotacyzmu 
(wywoływanie i utrwalanie poprawnej artykulacji 
głoski r)  oraz masażu logopedycznego. Amplitu-
da 0,6 cm, zasilany baterią 1,5 Volt jest skutecz-
nym źródłem rezonansu mechanicznego, dzięki 
któremu można wywoływać głoskę r.  W zestawie 
dwie łopatki: niebieska- miękka i żółta- twarda. 
Kolorystyka wybierana losowo.
Dł.ok.20 cm

21700011 239 zł

Drewniane szpatułki logopedyczne
Do ćwiczeń biernych i wspomaganych, uspraw-
niających motorykę aparatu mowy. 
Rozmiar szpatułki: 15 x 1,8 cm

19500217 100 szt. 30 zł

100 szt.

Wibrator logopedyczny Z-Vibe + 3 końcówki
Zestaw do rehabilitacji aparatu mowy. 
W standardowym zestawie znajdują się nasadki:  „Probe Tip - Mięk-
ka”, „Preefer Tip - Miękka”, „Spoon Tip - Miękka Gładka”
W zestawie znajdują się: wibrator Logopedyczny Z-Vibe, 3 końcówki 
masujące, 1x bateria.

21700030 285 zł

Gryzaki Ark
Profesjonalne narzędzie terapeutyczne dla dzieci 
mających trudności z połykaniem, a także dla tych 
maluchów, które borykają się z bolesnym ząbkowa-
niem. Gryzak idealnie sprawdzi się u dzieci, u któ-
rych występuje wzmożone zapotrzebowanie na do-
starczanie dodatkowych bodźców sensorycznych. 
Produkt medyczny, wykonany z materiału atesto-
wanego, bezpiecznego dla dzieci.
Stopień twardości gryzaka: miękki, bardzo twar-
dy, z fakturą.

13892532 miękki 80 zł
13892531 twardy 80 zł
13892534 z fakturą 80 zł

Gryzaki Ark - Brick
Pomoże uspokoić nerwy podczas stresu, a także 
lepiej skupić się na wykonywanych czynnościach.
Dobra alternatywa zamiast gryzienia palców czy ołówków.
Wym.: 6,5 x 1,5 x 1 cm

13892543 miękki - czerwony 99 zł
13892544 twardy - zielony 99 zł
13892545 bardzo twardy - niebieski 99 zł

Zestaw do ćwiczeń oddechowych
Prezentowany zestaw do ćwiczeń oddechowych  znakomicie wspiera kilka nie-
zwykle istotnych elementów terapii: wydłużenie czasu wydechu, wzmocnienie 
siły przepony, rozwój płuc.
W zestawie: rozwijana tuba (elastyczna), nakładka - lejek o miskowatym kształcie, 
piłeczki, 2 ustniki (standardowy oraz 3/8).
Ustniki wchodzące w skład zestawu można poddawać dezynfekcji.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Produkt atestowany. 

19595095 135 zł

Spirometr logopedyczny
Narzędzie do ćwiczeń oddechowych (wdechu) i głebokiego wdechu.
Odporna na uderzenia jednostka centralna wykonana z kopolimeru i nietoksycznego 
polistyrenu z powłoką antyrefleksyjną, a karbowana rura z ustnikiem z polietylenu.
Trzykomorowa jednostka centralna z oznaczeniami 600/900/1200 cm3/ sek. Wska-
zuje objętość wdechową na sekundę.
Wyposażenie: filtr powietrza, ustnik, karbowana rura.
Urządzenie medyczne CE klasy I.

19533033 69 zł

Wibrator logopedyczny Z-Vibe + 5 
końcówek
Zestaw do rehabilitacji aparatu mowy w którego 
skład wchodzi: wibrator logopedyczny Z-Vibe 
wraz z baterią oraz akcesoria do wibratora w 
postaci 5 nasadek masujących: łyżeczka twarda 
gładka, łyżeczka miękka gładka, probe tip, pre-
efere tip, mini tip.
Całość zapakowana jest w estetyczne pudełko z 
tworzywa sztucznego.

21719000 335 zł
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Topoprimo
Pomoc pomaga w rozwijaniu orientacji prze-
strzennej, rozumieniu i stosowaniu odpowied-
niego słownictwa. Rozwija także umiejętności 
motoryczne i wizualne. 
Układanka kolorowych postaci magnetycznych. 
Podczas zabawy dzieci poznają takie pojęcia jak 
„przed czymś / za czymś”, ”obok”, ”nad”, ”pod”.
Karty zadaniowe ukazują różne możliwości zabawy.
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych: magne-
tyczne elementy ułatwiające chwytanie, zapozna-
nie z przyimkami określającymi miejsce, rozu-
mienie poleceń i ich wykonywanie.
W zestawie: 2 podstawy z magnetyczną przednią 
stroną  (33 x 23 cm), 4 arkusze z różnymi krajo-
brazami: w sadzie, na wsi, w domu, na plaży (32,5 
x 22,7 cm), 16 figurek magnetycznych (4 ludziki, 
3 przedmioty, 9 zwierzątek), 24 karty zadaniowe 
(21 x 18,5 cm), instrukcję.

22443867 325 zł

Dźwiękowe sekwencje
Zestaw 5 plansz (29,7 x 21 cm), które przedstawiają tematykę pt.:”Dzień w szkole” i „Pory roku” wraz z 
36 kartami (15 x 12 cm) , na których przedstawiono scenki odpowiadające tematyce.
Każdemu z tematów przypisano 4 – 5 sceny, które należy ułożyć w odpowiedniej kolejności wg. wskazó-
wek jakie słyszymy z CD (36 min. nagranie).
Instrukcja zawiera liczne działania oparte na poruszaniu się między muzyką, a wizją.
Wspaniała  pomoc do pracy w grupie.

22442347 245 zł

Linia telefoniczna
Linia telefoniczna może być używana przez dzie-
ci w każdym wieku, zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Jest to świetny pomysł na  rozwijanie 
umiejętności  komunikacji dzieci. Poszczególne 
elementy mogą być wykorzystane do komunika-
cji w małej odległości między pomieszczeniami, 
na zewnątrz lub na większe odległości, np. po-
między domem, a podwórkiem. Zestaw zawiera 
2 słuchawki i 3 metry elastycznej rurki w kolorze 
żółtym. Aby korzystać z zabawki wystarczy podłą-
czyć słuchawki do końców rury i gotowe!

28373952 100 zł

Zgadnij kto mówi?
Świetna  zabawa dla dzieci. Przypomina zabawę w głuchy telefon, ale w nowoczesnej wersji. 
W zestawie: 6 rurek, 6 słuchawek  telefonicznych podłączonych do centralnego urządzenia oraz 6 opasek na oczy. Kie-
dy jedno dziecko mówi,  pozostali słyszą jego głos w słuchawce. Idealny do użytkowania wewnątrz jak i na zewnątrz. 
Możliwości wykorzystywania  tej zabawy jest wiele. Przysporzy ona wiele radości dzieciom, jak i dorosłym. 
Dł. rurki :  1,5 m 

28373970 299 zł

Bobo w przedszkolu
Zestaw prostych, 4-elementowych historyjek ob-
razkowych do wspierania rozwoju językowego 
dziecka. Doskonała pomoc zarówno dla rodziców 
jak i terapeutów - do pracy z dziećmi z zaburze-
niami komunikacji językowej. Uczy sekwencjo-
nowania zdarzeń, dostrzegania oraz opisywania 
relacji pomiędzy nimi.
W zestawie teczka A5, 24 zafoliowane karty, 6 
kart z etykietami.

16711222 70 zł
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Opowiem Ci mamo super
Gra zawiera 48 sztywnych, laminowanych kart 
(7,5 x 6,5 cm) z których należy ułożyć 8 logicz-
nych historyjek. Każdą z nich dziecko powinno 
opowiedzieć jak najlepiej potrafi swojemu star-
szemu towarzyszowi. Tym razem opowiadanie 
historyjek wymaga od dziecka większego wysiłku, 
ponieważ każda historyjka składa się, aż z sześciu 
obrazków. Gra rozwija, min. wyobraźnię oraz 
umiejętność wypowiadania się dziecka. 
Wym. opakowania: 24,5 x 20,5 x 5 cm

12900600 22 zł

Jak to było?
Gra edukacyjna polegająca na  zapamiętaniu pra-
widłowej  kolejności zdarzeń. Rozwija wyobraź-
nię, logiczne myślenie i rozumienie ze słuchu.  
W zestawie książeczka z wierszykami i karty do 
układania.
W zestawie 24 karty z obrazkami oraz książeczka.

12806755 35 zł

Historyjki do opowiadania II
Zabawka dydaktyczna zawierająca 40 obrazków 
w  10 seriach tematycznych, polegająca na wła-
ściwym ułożeniu kart tak, aby powstała logiczna 
historyjka. Zabawka uczy rozumienia następstw 
czasowych  i  logicznego myślenia, doskonali 
umiejetność wypowiadania się i  układania opo-
wiadań, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość 
i analizę wzrokową.
Zawartość: 20 dwustronnych plansz z obrazkami 
(13 x 11 cm) + instrukcja.

12903802 19 zł

Odpowiadając na pytania 
dorosłych lub samodzielnie 
opowiadając o tym, co 
przedstawia dany obrazek 
lub co wydarzyło się w całej 
historyjce, rozwija mowę, 
wzbogaca słownictwo. 
Wyobrażając sobie 
przedstawioną sytuację lub 
wymyślając własną wersję 
wydarzeń opartą na jednym 
obrazku, rozwija wyobraźnię.

8-elementowe historyjki
Każda historyjka składa się z 8 ob-
razków, które dziecko ma ułożyć 
w odpowiedniej kolejności i  wło-
żyć do plastikowych kieszonek.

30200601 32 zł

6-elementowe historyjki
Każda historyjka składa się z 6 ob-
razków, które dziecko ma ułożyć 
w odpowiedniej kolejności i  wło-
żyć do plastikowych kieszonek.

30200600 32 zł

4-elementowe historyjki
Każda historyjka składa się z 4 ob-
razków, które dziecko ma ułożyć 
w odpowiedniej kolejności i  wło-
żyć do plastikowych kieszonek.

30200602 32 zł

Historyjki przede wszystkim uczą myślenia przyczynowo - skutkowego. Aby ułożyć obrazki w poprawnej kolejności dziecko 
musi uruchomić procesy myślowe: porównywanie, analizowanie, wnioskowanie. Musi dostrzec szczegóły występujące na 

poszczególnych obrazkach, porównać je, określić, czy są takie same, różne, czy podobne. Uczy się więc spostrzegawczości. 

Kostka - stwórz własną historię
Celem gry jest rozwijanie mowy i struktur języ-
kowych, nabywanie umiejętności rozpoznawania 
upływu czasu za pomocą tworzenia logicznych 
sekwencji czasowych, a także rozwijanie czynno-
ści słuchania.
Wystarczy rzucić kostką i pozwolić wyobraźni 
działać dalej.
W zestawie:10 kostek,72 znaczki z różnymi obiek-
tami oraz instrukcja gry.

11930770 117 zł

Historie z Moe
92 usztywniane karty o wym.: 9 x 9 cm, z nadru-
kiem różnych sytuacji z życia codziennego.
Bardzo popularna pomoc do pracy indywidual-
nej z dzieckiem jak i z całą grupą.
Na podstawie kart można opowiadać historyj-
ki, utrwalając i poszerzając słownictwo, a  także 
próbować przedstawić kolejność zdarzeń z życia 
małej Moe.

14954521 119 zł

Uchwyt do kart 
(1494290)

na stronie 172
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Zdjęcia - rzeczowniki, 
czasowniki, przymiotniki
275 kart z fotografiami o wym.: 11 x 14 cm 
doskonalych do ćwiczeń językowych. Fotogra-
fie przedstawiające przedmioty (rzeczowniki), 
czynności (czasowniki) oraz ich atrybuty.
Dzięki zabawie dzieci poszerzają słownic-
two, rozwijają zdolność formułowania wy-
powiedzi, itp.

28544045 245 zł

Zdjęcia - zwierzęta, przedmioty
227 kart o wym.: 11 x 14 cm przedstawiają-
cych fotografie ze zwierzęami  oraz przedmio-
tami.  Zadaniem dzieci jest łączenie w pary po-
szczególnych kart, np. pizza z szklanką soku, 
wóz policyjny z kajdankami, itp. Doskonała 
gra, pomoc dydaktyczna rozszerzająca słow-
nictwo i umiejętności komunikacyjne.

28544046 219 zł

Krótkie historie dla 3 i 4 latków
Zestaw do układania historii zawiera 36 ramek, 36 
laminowanych kart z obrazkami + instrukcja gry. 
Wym. kart : 5 x 5 cm

23531966 70 zł

Krótkie historie dla 5 i 6 latków
Zestaw do układania historii zawiera 36 ramek, 36 
laminowanych kart z obrazkami + instrukcja gry. 
Wym. kart : 5 x 5 cm

23531967 70 zł

Każdy z zestawów  zawiera ramki i  laminowane karty. 
Rozwija w dziecku  zasób słów, uczy w jaki sposób opowiadać 

o różnych kwestiach  związanych  z otaczającym światem. 
W prosty sposób pobudza wyobraźnię w  dziecku i uczy śmiałości wypowiedzi. 

Zdjęcia - 4 pory roku
Jest to budząca dziecięcą wyobraźnie kolekcja zdjęć 
związana z porami roku, które nawiązują do 6 te-
matów: rodzaju ubrań, warzyw i owoców, zwierząt, 
krajobrazów, zawodów oraz zajęć w czasie wolnym.
W zestawie: 40 usztywnianych zdjęć (15 x 12 cm), 
instrukcja.

22421968 155 zł

Zestaw do tworzenia historyjek
Aktywny zestaw umiejętności czytania i pisania 
przy wykorzystaniu kolorowych zdjęć i kostek 
obrazkowych przedstawiających różne postacie, 
czynności, obiekty i sytuacje. Zestaw pomaga roz-
wijać umiejętności opowiadania historii, pisania 
kreatywnego i opisowego, wzbogaca wyobraźnię i 
słownictwo dziecka, uczy mówienia i słuchania. Ide-
alny do zabaw w grupie jak i pracy indywidualnej. 
Zestaw obejmuje: 18 kostek obrazkowych; po 6 ko-
stek z każdego typu: „kto”, „co” i „jak”, 6 dwustron-
nych kart do układania opowieści, 4 przezroczyste 
karty do tworzenia własnych historii.
Wym. kart: 29 x 21 cm

20607328 220 zł

Historyjki obrazkowe
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Zgadnij kim jestem? - kalambury
Interesujące kalambury idealne do pracy w grupach. Doskonale rozwijają zdolności poznawcze dzieci. Uczą jak moż-
na opisywać  przedmioty, czynności, postacie i zwierzęta, bez użycia słów. 
Zestaw zawiera 40 kolorowych k art z ilustracjami, kolorową kostkę, klepsydrę odliczającą czas (1 min.), instrukcja gry.
Wym. ilustracji: 7,9 x 9 cm

11920543 99 zł

Uchwyt do kart
Małe dzieci często mają trudności z utrzyma-
niem kart, stojak ten znacznie ułatwi korzy-
stanie z mniejszych czy większych kart. Jego 
zakrzywiony kształt uniemożliwia „zerkanie” 
innym graczom w karty.
Dł.35 cm

14942390 25 zł

Opowiadaj historię
Zestaw 12 kart (10 x 10 cm), z których moż-
na utworzyć 4 historyjki, każda składająca 
się z 3 obrazków. Zapakowane w praktycz-
ne pudełko.

14988417 62 zł

Narysuj i zgadnij
Czy to auto? dom? a może pies? Jedna 
osoba  maluje a reszta zgaduje… Ten 
kto odgadnie pierwszy dostaje punkt.
W zestawie: 1 drewniana plansza z tablicą 
(50 x 43,3 x 1 cm), 36 drewnianych tabli-
czek, 6 sztuk lasek kredy, 1 gąbka, 1 ba-
wełniany woreczek do przechowywania.

11625570 220 zł

Moja pierwsza gra językowa
Kolorowa gra językowa zachęcająca do poznawania no-
wych słów, ćwiczy umiejętność logicznego myślenia i 
kojarzenia. Dzieci mają za zadanie opisywać sytuacje i 
przedmioty, które widzą przed sobą w taki sposób aby inni 
gracze mogli je zidentyfikować. 
Zestaw zawiera 16 kart – 4 plansze w 4 seriach ze wzrasta-
jącym poziomem trudności : seria zielona – zabawki, seria 
pomarańczowa - ubrania (nazwa, do czego służy, …), seria 
niebieska - orientacja przestrzenna (w, nad, itp.), seria ró-
żowa - czynności (czasownik, zdanie proste, …)
W zestawie: 4 plansze, 48 małych kart obrazkowych, 4 pla-
stikowe podstawy do kart, książeczka .

22443004 215 zł

Znajdź Mruczka
Celem tej gry jest to, aby wiedzieć, gdzie kot ukrył się ostatnim razem. Dzieci tworzą kryjówkę dla kota 
za pomocą łóżka, poduszki i koca lub poprzez opis słowny, co pozwala wytrenować zmysł przestrzen-
ny i zadbać o rozwój języka. 
Liczba graczy: 2-5
Zawartość: kot, łóżko, poduszka, kocyk, 34 karty z obrazkami, drewniana tablica,  kostka symbolami.

11622411 140 zł
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Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. 
Są doskonałą pomocą podczas nauki języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci.

A

Plansze tematyczne
Wym.: 68 x 48 cm

20700008 A - Plażą 22 zł
20700009 B - Sklep 22 zł
20700010 C - Środowisko 22 zł
20700011 D - Kuchnia 22 zł
20700012 E - ZOO 22 zł
20700013 F - Łazienka 22 zł
20700014 G - Ruch uliczny 22 zł
20700015 H - Łąka 22 zł
20700017 I - U lekarza 22 zł
20700018 J - W parku 22 zł
20700019 K - Plac budowy 22 zł
20700022 L - W salonie 22 zł
20700023 M - Pokój dziecięcy 22 zł

B

C

D E F G H

F G

L

HI J

I J

Plansze są lakierowane, drukowane na kartonie dzięki czemu plansza jest sztywna.

Wieszak na plansze na kółkach
Wieszak na kółkach.
Wym.: 88 x 43 x 100 - 170 cm

18000216 99 zł

Stojak na mapy i plansze na kółkach
Wym.: 40 x 40 x 190 - 250 cm

19585305 standard 160 zł
19585306 regulowany 220 zł / 110 zł

Wieszak na plansze - ścienny
Wym.: 30 x 10 x 12 cm

19585300 74 zł / 37 zł

Możliwość zawieszenia 
dużej ilości plansz

Nie zawsze na ścianach klasowego pomieszczenia jest na tyle wolnego miejsca, 

aby na stałe dało się wyeksponować wszystkie posiadane plansze.

Wieszaki to doskonały sposób na przechowywanie plansz.
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30200009 30253201

30200010

30200008 30200017 30200043

30200044 30200013 30200048

30200049

Plansze tematyczne
Prezentujemy Państwu dwustronne plansze edukacyjne dla przedszkoli i  klas 1–3. Jest to zestaw pomo-
cy dydaktycznych, które przydadzą się w każdej klasie i sali przedszkolnej.  Tematyka plansz jest zgodna 
z programem nauczania i dotyczy rzeczy bliskich dziecku. Dzięki wyrazistym ilustracjom i zdjęciom tablice 
w przyjazny sposób przedstawiają realia naszego świata. Poszczególne wzory sprawdzą się w dekorowaniu 
klasy lub pokoju dziecka, zwłaszcza jeżeli ma już ono swoje zainteresowania.  
Dwustronnie zadrukowane, laminowane plansze Format 150 x 110 cm

30200009 Bezpieczeństwo 40 zł
30200017 Zegar 40 zł
30200010 Dobre wychowanie/Zdrowe Nawyki 40 zł
30200008 Zjawiska pogodowe/ Dbaj o naszą planetę 40 zł
30200043 Zwierzęta hodowlane 40 zł
30200044 Ptaki odlatujące / pozostające na ziemię 40 zł
30200013 Znaki drogowe/Przepisy ruchu drogowego 40 zł
30200048 Po co uprawiamy? 40 zł
30200049 Ssaki pod ochrona/ ptaki pod ochroną w polsce 40 zł
30253201 Wiosna, lato jeśień, zima 40 zł

174 175

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



30200004 30282455

30200011

30200015 30200023 30200016

30200033 30200001 30200047

30200003

Plansze tematyczne
Prezentujemy Państwu dwustronne plansze edukacyjne dla przedszkoli i  klas 1–3. Jest to zestaw pomo-
cy dydaktycznych, które przydadzą się w każdej klasie i sali przedszkolnej.  Tematyka plansz jest zgodna 
z programem nauczania i dotyczy rzeczy bliskich dziecku. Dzięki wyrazistym ilustracjom i zdjęciom tablice 
w przyjazny sposób przedstawiają realia naszego świata. Poszczególne wzory sprawdzą się w dekorowaniu 
klasy lub pokoju dziecka, zwłaszcza jeżeli ma już ono swoje zainteresowania.  
Dwustronnie zadrukowane, laminowane plansze Format 150 x 110 cm

30200011 Alfabet 40 zł
30200015 Instrumenty muzyczne 40 zł
30200023 Drzewa iglaste/ liściaste 40 zł
30200016 Kolory/Nasze urodziny 40 zł
30200033 Owoce 40 zł
30200001 Owoce tropikalne 40 zł
30200047 Po co hodujemy? 40 zł
30200003 Warzywa 1 40 zł
30200004 Warzywa 2 40 zł
30282455 Stroje Europy / Stroje Świata 40 zł
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Klocki literki - kolorowe
Wykonanie: drewno.
W zestawie 100 szt. o wym. 3,5 x 3,5 x 1 cm

16400100 60 zł

ALFABET Z POLSKIMI ZNAKAMI

Piaskowe litery A-Ż - wielkie
Zestaw zawiera: 35 tabliczek o wym.: 12 x 
16 cm z piaszczystym nadrukiem literek.

14987619 220 zł

Piaskowe litery a-ż - małe
Zestaw zawiera: 35 tabliczek o wym.: 12 x 
16 cm z piaszczystym nadrukiem literek.

14987620 220 zł

Połącz w pary literki
Każdy z lizaków jest dwustronny.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wym.10 x 3 x 2 cm

20607345 145 zł

Puzzle „Krokodyl ABC”
Zabawę i naukę w jednym zapewnia ten fajny 
krokodyl z kolorowo pomalowanego drewna. Po-
szczególne części należy dokładnie dopasować 
do siebie, co sprawi, że zarówno krokodyl jak i 
kolejność alfabetu będą prawidłowo ułożone.
Wym.: 56 x 20 x 1,5 cm

15103425 95 zł

Wykonane z drewna

26 lizaków!

Mozaika Literki 180 elem.
W zestawie tabliczka o wym. 14 x 13 cm, gwoździ-
ki i książeczka z wzorami (ok. 180 elem.).
Dla dzieci powyżej 4 roku życia.

12900383 20 zł

Mozaikowe litery i cyfry
Zestaw składa się z kolorowych  120 klocków na 
których nadrukowane są litery, cyfry i znaki spe-
cjalne oraz plastikowej planszy przypominającej 
plaster miodu. Celem gry jest ćwiczenie podstaw 
tworzenia wyrazów i działań.
120 klocków (2,5 cm), plansza - 32 x 23 cm

14811000 120 elem. 45 zł

Literka do literki
Zabawa polega na układaniu z liter wyrazu pasującego do wybranego wcześniej obrazka. 
Dzieci (przy współudziale starszego uczestnika) uczą się rozpoznawania i nazywania liter, 
układania z nich dowolnych wyrazów lub wyrazów odpowiadających zawartym w opako-
waniu obrazkom.
W zestawie: 35 obrazków, 96 liter, 30 żetonów, instrukcja.

12900373 30 zł
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Literkowe ZOO
Układanka edukacyjna ma na celu zaznajomienie 
dzieci z literkami. Na drugiej stronie układanki 
znajduje się wierszyk o każdej z literek. 
Długość układanki to aż 3 metry!
W zestawie: 25 elem. o wym. ok. 13 x 10 cm

12800023 38 zł

Litery drukowane
Drewniane pudełko z 45 przegródkami i pokrywą. W 
każdej przegródce znajdują się 24 plastikowe płytki 
o wymiarach 6 x 3 cm z nadrukowanymi małymi li-
terami drukowanymi po jednej stronie i wielkimi po 
drugiej oraz znakami interpunkcyjnymi. 
Wymiar skrzynki: 40 x 40 x 3 cm

10410005 339 zł

Litery pisane
Drewniane pudełko z 45 przegródkami i pokrywą. 
W każdej przegródce znajdują się 24 plastikowe 
płytki o wymiarach 6 x 3 cm z nadrukowanymi 
małymi literami pisanymi po jednej stronie i wiel-
kimi po drugiej oraz znakami interpunkcyjnymi. 
Wymiar skrzynki: 40 x 40 x 3 cm

10410003 339 zł

Układanka dydatkyczna - Abecadło
Prosta i  sympatyczna układanka dla dzieci uczących 
się alfabetu. Składa się z 30 obrazków podzielonych na 
dwa puzzle. Z jednej strony literka alfabetu, a z drugiej 
odpowiadający jej obrazek (np. P – Pies, itd.).
Elementy są dobrej jakości, estetyczne,  trwałe, 
nie niszczą się. Obrazki bardzo ładne i wyraźne, 
mogą  być  wykorzystane  do skutecznego pozna-
wania alfabetu przez najmłodszych.
Wym.: 9 x 5 cm

12803037 16 zł

Poznaję literki
Poznawanie literek na podstawie skojarzeń graficz-
nych z wykorzystaniem elementów puzzlowych. Na 
połowie z 30 par puzzli znajdują się literki, na resz-
cie są odpowiadające im obrazki - daną literkę moż-
na połączyć tylko z odpowiadającym im obrazkiem 
za pomocą indywidualnych zamków puzzlowych.
Wym.: 9 x 5 cm

12805581 30 zł

Memo od A do Ż
Gra polegająca na odnajdywaniu par. Obrazki przed-
stawiają przedmioty oraz pierwsze litery ich nazw.
W zestawie: 54 kartoniki, instrukcja.

23802492 30 zł

Ruchomy alfabet
Idealna pomoc do pracy z dziećmi -   tych mającymi 
problemy z prawidłowym rozwojem komunikacji ję-
zykowej, jak również   prawidłowo rozwijających się. 
Z pomocy tej można korzystać wszędzie: w przed-
szkolu, w szkole, w gabinecie terapeutycznym czy 
domu. Rozkład liter na tablicy jest odzwierciedle-
niem klawiatury komputera, dlatego też łatwiej-
sze jest później wykorzystywanie komputera do 
komunikacji z osobami, które nie mówią.
Alfabet wykonany z drewna bukowego.
W zestawie 185 kostek z literkami (3 x 3 cm), 33 
literki po 5 szt. oraz 20 szt. dodatkowych. 
Całość zapakowana w drewnianym pudelku.

28700350 430 zł

Zestaw tablic demonstracyjnych A-Z
Załączona tablica z  alfabetem porządkuje zestaw 
i ma skłonić malucha do odtwarzania ciągu alfabe-
tycznego od A do Z. Tablice służą do nauki liter me-
todą skojarzeń: litera - wyraz - obrazek.
W  komplecie znajdują się 32 dwustronne tablice 
o wym.12 cm x 16,5 cm oraz tablica alfabet o wy-
miarach 24,5 cm x 16,5 cm. 

12816007 56 zł

Układamy wyrazy
Drewniane sześciany z pomocą których na podsta-
wie można układać różne wyrazy.
W zestawie: drewniana podstawa o wym. 20 x 20 
cm oraz 145 sztuk sześcianów z nadrukiem liter.
Całość spakowana w drewnianej skrzynce.

15107988 56 zł

Nauka afabetu
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Sylaby w dominie
Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu 
odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały 
poprawne formy wyrazów dwusylabowych.
Zawartość:  56 kostek domina, klepsydra, worek, 
16 żetonów, karty wyrazów, instrukcja.

12900410 28 zł

Sylaby - gra
Układanka służy jako pomoc do nauki czytania 
tzw. metodą sylabową. 
W zestawie: 72 dwustronne kartoniki (144 syla-
by), 48 plakietek o wymiarach 4,8 cm x 4,8 cm
Gra przeznaczona dla 1 do 4 graczy.

12800054 29 zł

Krzyżówkowy zawrót głowy
Gra puzzlowa, układanka towarzyska przeznaczo-
na dla 2-4 osób w wieku od 7 lat. Polega na układa-
niu wyrazów z wylosowanych elementów.
Zestaw gry zawiera: 70 elementów i instrukcję z 
opisem 4 gier.

12800011 29 zł

Układam i czytam 2 w 1
Zestaw zawiera 48 puzzli, z których można ułożyć 
16 wyrazów z ilustracjami. Puzzle są wspaniałą 
pomocą podczas nauki czytania dla najmłod-
szych dzieci. W środku znajduje się instrukcja z 
opisem 2 gier. Zestaw można również wykorzy-
stać jako układankę.
Wym. elem.: 7 x 7 cm

12806618 28 zł

Litery, sylaby, wyrazy - 5 gier
Zestaw zawiera 136 dwustronnych kartoników, z których można wyodrębnić cztery zestawy: 72 kartoniki, z których można 
ułożyć 24 puzzle z trzysylabowymi wyrazami, 64 kartoniki, z których można ułożyć 32 puzzle z dwusylabowymi wyrazami.
Na rewersie 112 kartoników zawiera małe i duże litery, które służą do układania wyrazów oraz 24 kartoniki, które za-
wierają litery i wyrazy ilustrowane obrazkami, mogące służyć do odwzorowywania wyrazów z liter umieszczonych w 
poprzednim komplecie. W środku pudełka znajduje się opis zestawu edukacyjnego wraz z instrukcją przykładowych 
zabaw i ćwiczeń.

12806076 57 zł

Wyrazy i zdania
W pudełku znajdują się 4 plansze przedstawiające 
różne scenki tematyczne. Dzieci podczas zabawy 
wyciągają z planszy bohaterów obrazka i układają z 
liter pasujące do nich wyrazy - podpisy. To świetny 
sposób na stopniową naukę rozpoznawania i zapa-
miętywania liter, układania wyrazów i zdań. 
Zawartość: 4 plansze, 88 liter, instrukcja.

12901319 21 zł

Pakiet - Myślę, czytam, piszę
Zestaw ten uczy dziecko rozróżniania rodzajów 
rzeczowników (męski, żeński, nijaki) oraz roz-
różniania zaimków wskazujących. Wskazywanie 
obrazkiem, etykietką rzeczowników określonych 
zaimkami wskazującymi.
Zestaw zawiera: 1 planszę, 45 elementów obraz-
kowych (czarno-białych),45 etykietek opisowy-
ch,opis przykładowych ćwiczeń.

28780000 89 zł

Układanie zdań
Zabawa polega na układaniu kartoników z obraz-
kami 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 fone-
mowy, doskonali umiejętności wypowiadania się 
i uruchamia dziecięcą wyobraźnię.
W zestaw: 98 kartoników, notes, klepsydra + instrukcja.

12900761 22 zł

Słowna gra - Bananagrams
Podejmij wyzwanie i wykorzystaj wszystkie swoje litery, tworząc z nich krzyżówkę, ale zrób to przed 
rywalami. Do zabawy nie potrzebna jest kartka, ołówek, ani plansza.
Najważniejsze jednak jest, że nie musisz czekać na swoja kolejkę.
Jest to zdecydowanie najszybsza gra słowna, dynamiczna i szalona.
W zestawie: 144 elem. oraz instrukcja.

24015256 98 zł
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Granie w zdanie
Zestaw dwóch gier słownych… Zadaniem graczy 
jest utworzyć jak najszybciej wyraz z wylosowa-
nych liter na plastikowych tabliczkach. Utworzony 
wyraz musi jednak pasować do liter wyrazów uło-
żonych na stole wcześniej. 
Zawartość: 70 tabliczek jednoliterowych, 2 puste 
tabliczki, 10 tabliczek dwuliterowych, 4 tabliczki 
trzyliterowe, 1 tabliczka czteroliterowa, kostka 
do gry, worek, 6 półeczek, klepsydra, instrukcja. 

12901349 39 zł

Scriba Junior
Najatrakcyjniejsza gra słowna dla dzieci w dwóch warian-
tach. Z udziałem i pomocą osób umiejących czytać i pisać, 
najmłodsze dzieci w trakcie zabawy poznają alfabet i stopnio-
wo uczą się czytać. Drugi wariant Scriby Junior adresowany 
jest do dzieci starszych. Dzieci rywalizując ze sobą podczas 
gry uczą się nowych słów, ich poprawnej pisowni, ćwiczą wy-
obraźnię i koncentrację, poznają zasady krzyżówki słownej.
Zawartość pudełka: dwustronna plansza, 106 tabliczek z li-
terkami, 2 tabliczki puste, 45 okrągłych żetonów, notes, dłu-
gopis, worek z tkaniny, instrukcja.

12900098 85 zł

Literkobranie - mata XXL
Gra polega na układaniu żetonów z literkami, tak by z ułożonych w różnych konfigu-
racjach liter – powstał wyraz. Każda z liter posiada inną punktację. Wygrywa gracz, 
który uzyska największą liczbę punktów. Każdy z graczy buduje słowa zawierające jak 
najwięcej punktów, wykorzystując wartości swoich liter umieszczonych już na planszy 
lub liter z wyrazów ułożonych przez innych graczy.
Zestaw składa się z planszy o wym. 140 x 140 cm (12 x 12 pól) oraz 100 żetonów z 
tworzywa sztucznego z nadrukiem liter.

19512145 275 zł

Wybuchowa gra słowna - Junior
Świetnie ćwiczy kreatywność, spontaniczność i słow-
nictwo polskie oraz angielskie. Gracz, który trzyma 
tykającą „bombę”, musi szybko wypowiedzieć sło-
wo kojarzące się z rysunkiem na karcie (jeśli np. na 
karcie widnieje plaża, możliwe słowa to np. „piasek”, 
„leżak”, „wakacje”, „wiaderko”) i przekazać „bombę” 
kolejnemu graczowi. Czy ten zdąży zrobić to samo 
zanim „bomba wybuchnie”? Nikt nie wie, jak długo 
„bomba” będzie tykać: 10, 20, 30 sekund, a może 
całą minutę? Z każdą sekundą napięcie rośnie! Talia 
składa się ze 110 haseł, w wersji angielskiej i polskiej.
W zestawie: 110 kart z obrazkami przedstawiający-
mi różne sceny, 1 elektroniczna bomba, z mechani-
zmem czasowym, instrukcja.

15077484 98 zł

Sowa Mądra Głowa – Rymowanki
Gra polegająca na szukaniu rymów wśród roz-
łożonych na stole obrazków. Wygrywa ten, kto 
znajdzie najwięcej pasujących do siebie par. 
Gra kształtuje percepcję słuchową, umiejętność 
analizy i syntezy sylabowej wyrazów oraz koordy-
nację wzrokowo – słuchowo – ruchową, umiejęt-
ności bardzo ważne w nauce czytania i pisania.
Zawartosć: 72 obrazki, klepsydra, instrukcja.

12900494 26 zł

Sylaby - karty logopedyczne 
Przygotowane zostały paradygmaty (zestawy) 
wszystkich sylab, zgodnie z zasadą maksymal-
nego ułatwiania dzieciom pierwszego etapu czy-
tania. Sylaby zostały zapisane wielkim drukiem, 
czcionką bezszeryfową.
Umiejętność czytania sylab pozwoli dziecku szyb-
ko i skutecznie nauczyć się czytać i rozumieć tek-
sty pisane.
Zestaw zawiera:234 kartoniki formatu A6 zadru-
kowane w kolorze i dwustronnie zabezpieczone 
folią, 25 przekładek z oznaczeniem literowym.
Całość zamykana w drewnianym pudełku.

28705500 125 zł

Puzzle magnetyczne - Sylaby
Puzzle sylabowe umożliwiają naukę prawidłowego 
podziału wyrazów na sylaby, określania liczby sylab 
w wyrazie, klasyfikowania wyrazów w zależności od 
liczby sylab. Kształtuje umiejętność wyszukiwania 
odpo wiedniego elementu do stworzenia całego 
wyrazu, dobierania odpowiednich sylab tak, aby po-
wstał wyraz poprawny gramatycznie.
Zestaw składa się z płaskich elementów o własno-
ściach magnetycznych, z których można ułożyć w 
sumie 40 wyrazów 2,3 i 4 sylabowych. Na puzzlach 
znajdują się sylaby tworzące po złożeniu jeden wy-
raz, oraz fragmenty rysunku, łączące się po złożeniu 
wizerunku przedmiotu, do którego wyraz się odnosi. 

18859110 189 zł

Lotto ortografia
Ortograficzna loteryjka obrazkowa. Polecamy ją 
dzieciom ze starszych klas, mającym kłopoty z or-
tografią i dysleksją. Hazardowy sposób rozgrywki 
wprowadza dodatkowy bodziec do nauki ortogra-
fii. Zarówno w grupach szkolnych, jak i w domu.
Zestaw gry zawiera: 6 dwustronnych, twardych 
plansz, 54 dwustronne, sztywne tafelki, 16 tafelków 
do gry „Szczęśliwa koniczynka” oraz instrukcję gry.

12800012 29 zł
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Rysuj i zmazuj z pszczółką
Zestaw tablic suchościeralnych z mazakiem i 48 
zabawnymi zadaniami, które przygotowują dzieci 
do nauki pisania, pomagają w koncentracji, zachę-
cają je do pracy oraz uczą precyzji. 
Zawartość: 24 dwustronne tablice o wymiarach 
11,5 x 16,3 cm, suchościeralny pisak, ściereczka. 

12801984 31 zł

Zadania z rysowania
Zestaw tablic suchościeralnych z mazakiem i 48 
zabawnymi zadaniami, które przygotowują dzieci 
do nauki pisania, pomagają w koncentracji, zachę-
cają je do pracy oraz uczą precyzji. 
Zawartość: 24 dwustronne tablice o wymiarach 
11,5 x 16,3 cm, suchościeralny pisak, ściereczka. 

12801991 31 zł

Alfabet polski - pisany + cyfry
Przestrzenne litery i cyfry wygrawerowane na drewnia-
nych tabliczkach wprowadzą dziecko w magiczny świat 
wyrazów i znaków.
Zawartość: drewniana skrzynka o wym. 31,5 x 26 x 10,5 cm, 
88 płytek o wym. 11 x 13 cm z wyżłobionymi: 74 sztuk z ma-
łymi i wielkimi literami pisanymi, 10 sztuk z cyframi, 4 sztuki 
z podstawowymi znakami matematycznymi, instrukcja z 
propozycjami zabaw. Całość w drewnianej skrzynce.

24311024 349 zł

Piszę i zmazuję litery
Ćwiczenie to ułatwia suchościeralny marker, któ-
rym można pisać nawet krzywo i nie w linijce, gdyż 
szmatka to wszystko szybko zmaże i znów można  
napisać prostą i piękną literkę. 
Zestaw zawiera: 16 dwustronnych tablic o wym. 11,5 
x 16,3 cm, marker suchościeralny, ściereczkę.

12806564 26 zł

Tabliczki do ćwiczeń oburącz
Na płytce zostały wyżłobione dwa identyczne wzory (jak w odbiciu lustrzanym),a zadanie dziecka polega na „przeprowadzeniu” posadzonego krążka  po wzorze za pomocą oburącz 
jednocześnie. Pomoc kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.
W zestawie:4 płytki ze wzorami o wym.:32,5 x 55 x 7,5 cm oraz praktyczne i trwale drewniane pudełko do przechowywania zestawu.

11623614 500 zł

1 szt. 
135 zł

Świecące tabliczki - Zestaw
Podświetlana powierzchnia panelu przeznaczona jest do pisania po niej pisakiem do tablic sucho-
ścieralnych. Po podświetleniu napis staje się fluorescencyjny i świeci w ciemności oraz zmienia barwę 
po zmianie koloru światła na panelu. Aby wyczyścić panel, należy przetrzeć go suchą ściereczką lub 
chusteczką higieniczną. Panel można używać z kartami pracy 18310079 lub stworzyć własne karty.
6 paneli - 8 trybów koloru światła zmienianych przyciskiem (w tym jeden pulsacyjny).
Wym. 26 x 3 x 18 cm, wymaga 3 baterii typu AAA

18310006  55 zł

Karty do świecaących tabliczek 
- Szlaczki
Karty pracy do panelu świetlnego 18310006 
przeznaczone do ćwiczeń grafomotorycznych. 
Po wsunięciu dowolnej karty w panel i włącze-
niu światła, należy prowadzić pisak po szlacz-
kach w kierunku wskazanym przez strzałki.
20 szt. o wym. 21 x 15 cm

18310079  449 zł
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dla początkujących

Labirynty grafomotoryczne
3 tabliczki z grubej sklejki o wym. 20 x 30 cm z wyfrezowanymi 
szlaczkami o rożnej skali trudności.Do każdej tabliczki przymocowa-
ny został na sznurku drewniany pisak. Zadanie dziecka polega na 
prowadzeniu pisaka po wyznaczonym torze.

11120301 155 zł

3 tabliczki!
Nauka liter
W zestawie znajduje się 26 kart-szablonów z liter-
kami. Zielony punkt oznacza miejsce, w którym 
należy zacząć pisanie literki, natomiast kolejna 
cyfra wskazuje następny ruch. Dzięki tak precyzyj-
nej instrukcji już 4- latki oraz dzieci z trudnościami 
w nauce pisania, nie będą miały z tym problemu. 
Wym. planszy: 11 x 14 cm

28546012 109 zł

Tablice ze szlaczkami - Zestaw
Zestaw zawiera 6 dwustronnych arkuszy czar-
nych tablic z kropkowanym nadrukiem różnych 
wzorów. Tablice są bardzo pomocne przy nauce 
precyzyjnego rysowania, wypracowywania odpo-
wiednich ruchów dłoni. Jest to dobry początek do 
pisania pierwszych liter.
Wym.: 30 x 25 cm

14985555 dla początkujących 104 zł
14985556 dla zaawansowanych 55 zł

Białe ołówki - 12 szt.
Zalecane do zastosowania przy czarnych tablicach.

14985074 24 zł

Tabliczki z liniaturą - 3 linie
Zadrukowane liniaturą z jednej strony (tło czarne, 
linie białe), a z drugiej strony pozostawione puste 
miejsce na własne malunki. 
Do malowania po tablicy przeznaczone są białe 
ołówki (14985074).
Idealne do ćwiczeń grafomotorycznych.
Pomoc do wielokrotnego użytku.
W zestawie 10 tabliczek o wym.: 24 x 20 cm

14985070 80 zł

Czy ręka pamięta?
Kopiowane wzorów i obrazów jest ważnym 
treningiem prawej i lewej półkuli mózgu. Zapla-
nowanie ruchu rączki, czyli dokładne naryso-
wanie zapamiętanego obrazka nie tylko ćwiczy 
precyzję dominującej ręki, ale silnie oddziałuje 
na poprawną artykulację dźwięków mowy. W 
zestawie: 2 plansze demonstracyjne, 2 plansze 
do rysowania wzorów, 27 zestawów kart tema-
tycznych, 27 szt kart matematycznych, pisak 
suchościeralny.

18260007 69 zł

dla zaawansowanych

Piaskownica do nauki pisania
W zestawie: drewniana tacka o wym. 
30 x 22,8 cm, która umożliwia przygo-
towanie do pisania, tablica dwustronna: 
tablica do rysowania kredą oraz tablica 
magnetyczna do rysowania pisakiem 
zmywalnym.
W zestawie: pisak do tablicy zmywalnej, 
3 kredy z gąbką do ścierania, 0,5 kg pia-
sku do tacki, 1 packa do wygładzania 
piasku oraz instrukcja.

11920616 99 zł

180 181

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu- Zeszyty ćwiczeniowe
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 oraz samodzielnego tworzenia ilustracji tematycznych (do 
podanego wzoru należy dorysować różne elementy, tworząc za każdym razem inny obrazek). 
Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń sekwencji słuchowo-ruchowych: 
dorosły rysuje wzór podstawowy i wyjaśnia który obrazek będzie wykonywany. Wydaje 
polecenie, np: oko ,ucho, ogonek. Dziecko realizuje sekwencje i według podane kolejności 
dorysowuje oko, ucho, ogonek, do podstawowego wzoru.
Ćwiczenia te są przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. 
Zeszyt: oprawa miękka, format A4, Strony czarno – białe z perforacją (do wydrapywania).

28700003 Percepcja wzrokowa - 80 str. 22 zł
28700004 Analiza, synteza wzokowa i odwrócenia - 56 str. 20 zł
28700005 Sekwencje - 48 str. 20 zł
28706700 Grafopercepcja - 88 str. 25 zł
28700007 Analiza i synteza wzokowa - m. atematyczny - 88 str. 25 zł

Szlaczki łańcuchowe
Szlaczki zamieszczone w tej książce wyróżniają 
się tym, że dziecko kreśląc je, nie odrywa ołówka 
od kartki. Tego typu szlaczki kształtują płynność 
ruchów ręki oraz koordynację wzrokowo-rucho-
wą, czyli zdolności bardzo potrzebne podczas 
nauki pisania. Na każdej stronie znajduje się 
jeden szlaczek. Uczeń ćwiczy jego rysowanie w 
pięciu stopniowo zmniejszających się liniaturach. 
Na początku kreśli szlaczki łatwe, najbardziej po-
pularne; na końcu książki pisze już wzory litero-
-podobne.
64 strony w oprawie miękkiej.
Format A4 albumowy

30249126  łatwiejsze 20 zł
30249140 trudniejsze 20 zł

Szlaczki 
grafomotoryczne
Publikacja została przygotowa-
na dla dzieci, które rozpoczyna-
ją naukę pisania lub się do niej 
przygotowują. 
Teczka zawiera: 30 dwustron-
nych kart ze szlaczkami, zeszyt 
z instrukcja, 3 folie formatu A4. 
W zestawie: zeszyt 8 stron (A5), 
30 kart, 3 folie do pisania A4.Ca-
łość zapakowana w teczce A4.

30249096  30 zł

Tęczowe literki
Mocne, miękkie i giętkie cyferki z przezroczystego żółtego silikonu. Mogą być używa-
ne podczas zabawy piaskownicy, na podłodze w wodzie czy na panelu świetlnym.
Na każdej z literek strzałki pokazujące odpowiedni kierunek celem napisania danej litery.
26 elem. Wys.: 12 cm

28354505 90 zł

Panele świetlnie dostępne na stronie 199

Lateralizacja
Zestaw Lateralizacja jest niezbędnym narzędziem dla każdego 
nauczyciela w przedszkolu, który dokonuje badań gotowości 
szkolnej. Okaże się także bardzo pomocny dla nauczycieli wcze-
snoszkolnych. Dzięki wciągającej zabawie osoba diagnozująca bez 
trudu oceni lateralizację czynności ruchowych u dziecka. Takie 
badanie jest konieczne w okresie, który poprzedza okres rozpo-
częcia edukacji.
Ocena lateralizacji w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest 
bardzo istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju dziecka. Dzięki 
zestawowi nauczyciel otrzymuje precyzyjne narzędzie, które bardzo 
polubią także najmłodsi.
Zawartość: wprowadzenie merytoryczne, opis prób diagnostycznych 
wraz z instrukcjami dla nauczyciela pomoce do badań (zabawki) wy-
konane z wysokiej jakości drewna, arkusz zapisu wyników, program 
komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego 
dziecka oraz kierunek dalszej pracy.
drewniana skrzynka o wymiarach 27 x 19 x 10 cm

24310108 249 zł
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Sensoryczne szlaczki szorstkie
Samoprzylepna tablica z fakturowym wzorem.
Promuje koordynację ruchu i wzroku oraz roz-
wija zmysł dotyku.
Dziecko śledzi wykres – tor, za pomocą palca 
po szorstkim wzorze.
Tablica jest wyjątkowa prosta w montażu.
Można samodzielnie ją powiesić oraz wielo-
krotnie przyklejać i odklejać.
Łatwy montaż i demontaż – wystarczy przy-
kleić na dowolną gładką powierzchnię: ścianę, 
drzwi, meble… odklejana bez śladów.
Prosty sposób czyszczenia powierzchni klejącej  
ręcznie wodą i mydłem, następnie suszenie na 
wolnym powietrzu.
Wymiary: 75 x 25 cm

22472915 Zygzaczki 105 zł
22472916 Mosty 105 zł
22472917 Prostokąty 105 zł
22472918 Fale 105 zł
22472919 Pętelki 105 zł

Tabliczki grafomotoryczne
Prezentowane tabliczki  pomagają w ćwicze-
niach koordynacji ruchu i wzroku, rozwijają 
precyzję ruchu po torze, stopniowo nabie-
rając łatwości i płynności działań. Uczą spo-
sobu pisania.
Gruba, stabilna podstawa z wyciętym torem, 
w którym można umieścić palec lub ołówek, 
bardzo dobrze sprawdza się podczas ćwi-
czeń z osobami niepełnosprawnymi.
Lakierowane drewno.
Wym.: 35 x 10 x 1,5 cm, śr. ołówka 8 x 1 cm

22475204 Zygzaczki 85 zł
22475205 Fale 85 zł
22475206 Prostokąty 85 zł
22475207 Mosty 85 zł
22475208 Pętelki 85 zł

Zygzaczki

Zygzaczki

Mosty

Mosty

Prostokąty

Prostokąty

Fale

Fale

Pętelki

Pętelki

Tabliczki Magnetyczne Nauka Pisania
Drewniane tabliczki z cyferkami, małymi i wielkimi literkami to świet-
na pomoc przy podstawowej nauce matematyki i pisania. 
Przy pomocy rodziców czy wychowawców a za pomocą pisaka z ma-
gnetyczna końcówką, dziecko nie tylko nauczy się cyferek i łączenia 
ich w liczby a także zaznajomi się z pisownią liter małych i wielkich. 
Trochę wyobraźni wystarczy, by użyć tabliczek również do tworzenia 
podstawowych działań matematycznych, dodawania czy odejmowa-
nia, jak i  pisania prostych wyrazów.
Produkt wykonany z drewna. Przeznaczony dla dzieci już od 3 roku życia.
Literki małe i wielkie: 26 sztuk o wym.:35 x 11,5 x 25,5 cm, cyferki:10 
sztuk o wym.:18 x 11,5 x 20 cm

14750339 Cyfry 185 zł
14750338 Mały litery 449 zł
14750337 Wielkie litery 449 zł
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Żelowa tablica z piaskiem
Elastyczna płytka, wypełniona żelem w środku.
Po płytce do woli można pisać i rymować dołączonym 
do zestawu sztyftem z metalową końcówką.
Aby wymazać część obrazka lub całość wystarczy prze-
trzeć go dłonią.
Wym.: A5

18309066 55 zł

Piosenki do rysowania - Podręcznik
W książce umieszczono 64 scenariusze zajęć i 
tyle samo towarzyszących im piosenek. Do każ-
dego wzoru graficznego opracowano po dwa, 
trzy scenariusze. 
152 strony, format A4

30200037 26 zł

Piosenki do rysowania ćwiczenia
W teczce znajdują się 64 karty ćwiczeń oraz 25 kart ze wzorami graficznymi oraz naklejki. Na kartach ćwiczeń dzieci 
wielokrotnie odtwarzają wzór.

30200036 26 zł

Piosenki do rysowania CD
Na płycie znajdują się 64 piosenki w wersji wokalno-in-
strumentalnej. Piosenki popularne i ludowe oraz wybra-
ne z repertuaru dziecięcego, w niektórych przypadkach 
nieco przetworzone w celu rytmicznego dostosowania 
ich do przyporządkowanych im wzorów graficznych.

30200034 20 zł

Zdjęcia do ćwiczeń grafomotorycznych
Zestaw przedstawia karty ze wzorami graficznymi (li-
nie, gniazda, spirale, mosty, koła, pętle, itp.)
Zabawa polega na dokładnej obserwacji kształtom i 
naniesionej grafice oraz próby odtworzenia na kar-
tach wzorów przedstawionych na karcie. 
W zestawie: 55 kart o wym.: 29,7 x 21 cm i książeczka 
ze wskazówkami gry dla nauczyciela.

22442340 187 zł

Magnetyczne rysowanie - 1 szt.
Za pomocą magnetycznego długopisu można 
przyciągnąć ukryte kuleczki tworząc z nich pięk-
ne prace artystyczne, a żeby zacząć tworzyć nowy 
obrazek, wystarczy potrząsnąć tablicą.
W zestawie: magnetyczna tablica 21 x 17 x 1,5 cm 
z 380 kuleczkami oraz 10 kart z 20 wzorami.

11621090 65 zł

Nakładka CLAW
Nakładka C.L.A.W. jest zabawnym, niedrogim i 
skutecznym sposobem, aby nauczyć małe dziecko, 
prawidłowo trzymać kredkę, ołówek czy długopis.

96304182 mała - od 3 lat 14 zł
96304183 średnia - od 6 lat 14 zł
96304184 duża - od 8 lat 14 zł
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Angielskie słówka - English Words
Gra rozwija pamięć, uczy koncentracji, zbliża do 
siebie  graczy i uprzyjemnia wolne chwile. W trak-
cie zabawy maluch ma okazję poznać aż 35 an-
gielskich słówek. Ponadto w opakowaniu znajdu-
je się mini słowniczek z popularnymi angielskimi 
słówkami z zapisem wymowy.
Zestaw zawiera 70 kartoników pogrupowanych 
w pary.

12805628 40 zł

Tablica edukacyjna Kalendarz z 
zegarem po angielsku
W zestawie znajduje się 75 magnetycznych tabli-
czek, dzięki którym dziecko pozna daty, dni, mie-
siące, pory roku, oraz rodzaje pogody i wykony-
wane aktywności. Wskazówki zegara są ruchome.
Do zabarwiania drewna używane są wyłącznie 
nietoksyczne farby i tusze.
Wym.: 45 x 45 x 1,2 cm

14750377 98 zł

Drewniana Układanka Alfabet
Puzzle do nauki alfabetu zaprojektowane przez 
cenionego producenta zabawek drewnianych  
dla dzieci od 3 roku życia, doskonały do przed-
szkola jak i do domu.
Wym.: 29,5 x 29,5 x 2 cm

14758543 25 zł

Lis w pudełku
Zabawna gra dla dzieci, która uczy dziecko okre-
ślania położenia różnych przedmiotów w języku 
angielskim. Zapoznaje z takimi pojęciami jak: na, 
pod, za, przed… Dzieci za pomocą spinnera losu-
ją, gdzie umieścić karty graficzne - na drzewie, w 
kapeluszu, na krześle czy np. w pobliżu pudełka. 
W zestawie: 20 kart graficznych, 40 dwustron-
nych kart aktywności, dwustronna tarcza, prze-
wodnik aktywności.
Wym. największego el. ok. 7,5 cm

20603201 169 zł

Angielski dla dzieci - 100 
pierwszych słówek 3 - 6 lat
Angielski dla dzieci 100 pierwszych słówek to 
wyjątkowy zestaw dla młodszych dzieci przezna-
czony do nauki języka angielskiego w domu, w 
przedszkolu i szkole. Zakres słownictwa dotyczy 
najbliższego otoczenia dziecka, obejmuje takie 
zagadnienia jak: kolory, części ciała, ubrania, pory 
roku i dni tygodnia, zabawki oraz ulubione smaki.
Pakiet zawiera: książkę z pomysłami na gry i zabawy, 
pomocniczymi zadaniami, transkrypcją słów i tek-
stów piosenek - z myślą o rodzicach i nauczycielach 
oraz zagadkami i kolorowankami przygotowanymi 
dla dzieci, 104 kolorowe, dwustronne karty z za-
bawnymi ilustracjami przykuwającymi uwagę dzieci, 
płytę CD z nagraniami wszystkich słówek i piosenek.

24986212 50 zł

Zagadki obrazkowe. Angielski
104 różnorodne zagadki (o różnym stopniu trud-
ności) uczą języka angielskiego przez zabawę, roz-
wijają spostrzegawczość i pamięć wzrokową oraz 
stanowią świetną rozrywkę.
Dzięki nim dzieci nie tylko ćwiczą i utrwalają znane 
już słówka i zwroty, lecz także poznają nowe.

24986342 30 zł

Angielski dla przedszkolaka 3-5 lat
Pakiet zabaw z językiem angielskim przedstawia 
104 różnorodne zagadki obrazkowe, które poma-
gają utrwalić słownictwo.
W zestawie kolorowa 24 – stronnicowa książecz-
ka z zadaniami: rebusy, kolorowanki, itp. Słówka 
dotyczą przedmiotów i zjawisk z codziennego oto-
czenia, np. zabawek czy jedzenia.
Polecenia do zabaw występują w dwóch wersjach 
językowych: angielski i polski.

24989948 40 zł

Angielski dla najmłodszych
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Konstrukcje liter i cyfr - zestaw 
magnetyczny
Twórz litery i cyfry za pomocą kolorowych, ma-
gnetycznych elementów! 
Proste jak i  wygięte elementy mogą wyć wyko-
rzystywane do tworzenia wielkich i małych liter.
W zestawie: 262 sztuki w pojemniku.

20608551 136 zł

Magnetyczne literki box
89 szt. drewnianych, magnetycznych literek i 
cyferek o wym.: 5,5 cm w drewnianej skrzynce z 
pokrywką.
Wym.: 25 x 16 cm

11458955 95 zł

Magnetyczne literki z tablicą
Zestaw zawiera: tablicę, 48 liter + 8 elem.
Wym. opakowania: 37 x 27 x 5 cm

13005181 66 zł

Uchwyty ergonomiczne
Wykonane z miękkiej, elastycznej gumy.
Dł.3 – 4 cm

19120008 1 szt. 5 zł

Kolorowe magnesy
Śr.: 4 cm

19583142 6 szt. 12 zł

Mazaki suchościeralne
4 mazaki suchościeralne z gąbką.

19595000 30 zł

Magnetyczne literki, cyferki 
Zestawy zawierają po 48 znaków.
Z przeznaczeniem do tablic magnetycznych.

13005460 małe literki 27 zł
13005461 wielkie literki 27 zł
13005463 cyferki 27 zł

Tablice korkowe w drewnianej ramie
W zestawie elem. mocujące.

28030100 60 x 100 cm 59 zł
28030120 80 x 120 cm 87 zł
28030150 90 x 150 cm 118 zł

Tablice suchościeralne w aluminiowej ramie
W zestawie elem. mocujące.

28050050 30 x 50 cm 69 zł
28050100 60 x 100 cm 159 zł
28050120 80 x 120 cm 229 zł
28050150 90 x 150 cm 279 zł

Możliwość wykonania tablicy 
na dowolny wymiar.  

Wycena po wcześcniejszym 
zapytaniu z BOK.

186 187

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ks
zt

ał
ce

ni
e 

i w
yc

ho
w

an
ie

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Magnetyczne kieszenie
Praktyczne kieszenie do przechowywania 
drobnych elem. przydatnych podczas 
pracy przy tablicy.
Przyczep magnetyczne kieszenie na tabli-
cy i miej zawsze wszystko co potrzeba do 
pracy w zasięgu ręki!
Wym.:9,5 x 5,5 cm

20606447 135 zł

Karty demonstracyjne magnetyczne
Każda tablica wyposażona jest w dużą po-
wierzchnię do pisania o rozmiarach 11 x 17 cm.
Jej magnetyczna podstawa umożliwia „przymo-
cowanie” do ,np. tablicy i zademonstrowanie 
całej klasie naniesionego na niej rozwiązania za-
dania, wyjaśnienia własnych obliczeń, itp.
Kolorowa rama każdej z tablicy pozwala na sper-
sonalizowanie jej z daną osobą.
W zestawie: 4 szt.

20606370 129 zł

Kolorowe  haczyki - magnetyczne
Kolorowe magnetyczne haczyki przydadzą się do 
prezentacji plansz czy zawieszenia dekoracji !
Haczyki można przyczepić na metalowych tablicach, 
metalowych szafach na dokumenty i innych metalo-
wych powierzchniach, zwalniając miejsce na ścianie.
Zwolnij więcej miejsca na ścianie i tablicy ogłoszeń, 
przechowując materiały na metalowych szafkach na 
dokumenty i innych powierzchniach magnetycznych.
Zestaw 4 haczyków w 4 kolorach.
Śr. 4 cm

20602694 76 zł

Dwustronna tablica demonstracyjna
Tablica dwustronna o magnetycznej powierzchni do 
wycierania na sucho - z jednej strony i magnetycznej 
tablicy po której można pisać kredą – z drugiej strony.
Rama wykonana z drewna sosnowego, solidna 
podstawa dla utrzymania stabilności tablicy.
Powierzchnia robocza: 80 x 100 cm
Wym. całkowite: 100 x 121 x 10 cm

28506000 574 zł

Licznik czasu - Manualny
Idealny przyjaciel, który pomoże dziecku kontro-
lować czas podczas wykonywanych czynności.
Minutnik posiada dwie tarcze, jedna do ustawie-
nia całkowitego czasu, druga do wcześniejszego 
ostrzeżenia. Do każdego z tych alarmów istnieje 
możliwość ustawienia indywidualnej sygnalizacji 
dźwiękowej i świetlnej.
Wymagane 3 baterie AAA. Wym.:12 x 8 cm

20606909 143 zł

Wskaźnik ręczny - Junior
Zestaw 3 wskaźników w kolorach: czerwony, zie-
lony, niebieski.
Wym.:14 x 17 cm

20602655 68 zł

Dzwonki odpowiedzi - 4 szt.
Dzwonki wydające różne dźwięki urozmaicą każ-
dą lekcję. Zachęca dzieci do zdrowej rywalizacji, 
aktywności podczas dyskusji, sprawiając przy 
tym wiele radości.
Każdy z uczniów dostaje dzwonek i kto pierwszy chce 
udzielić odpowiedzi na zadane pytanie – naciska go.
Zailanie: 2 baterie AAA (brak w zestawie).
Śr.: 9 cm

20603774 121 zł

akcesoria 
edukacyjne
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Zestaw tabliczek - Literki, cyfry i 
znaki
Do Makatki z kieszeniami.
Zestaw zawiera: samogłoski, spółgłoski, cyfry, 59 
znaków matematycznych i interpunkcyjnych.

12800086 583 elem. 45 zł

Tablica magnetyczna na ścianę - zwijana
Zmazywalna tablica do zawieszenia lub przyklejenia elementów. Idealna pomoc 
edukacyjna w każdej klasie. Może być zawieszona lub przymocowana do ściany. 
W zestawie: 1 tablica oraz 4 samoprzylepne paski magnetyczne.
Wym.: 50 x 70 cm

11930959 145 zł

Makatka z  44 kieszeniami
Wym.: 80 x 90 cm

13800022 140 zł

Makatka z kieszeniami - Domek
Duża, atrakcyjna plansza z materiału z kieszon-
kami wykonanymi z przezroczystego tworzy-
wa dzięki, której będzie można uporządkować 
umieszczone w kieszonkach literki.
Wym.: 120 x 138 cm

13221001 207 zł

Otwory do 
zawieszenia 
na ścianie

64 kieszonki
o szerokości
10 cm

Magnetyczne makatki z kieszeniami
Kieszenie można połączyć ze sobą w pionie luz w 
poziomie za pomocą haczykowo – pętelkowych 
łączników i rzepów.
Każda makatka posiad 5 rzędów przezroczystych 
kieszeni na karty.
Na odwrocie każdej z makatki, 2 duże kieszenie 
służące do przechowywania kart.
Wym. każdej makatki:14 x 17 cm

20602384 159 zł

Kostki wielokrotnego użytku
Zestaw 3 kostek ze suchościeralną powłoką oraz pisakiem pozwala 
na dowolne ich wykorzystanie. Zapakowane w plastikowy słoiczek.
Wym. kostki: 3,5 cm
Wym. opakowania: 12 x 7 cm

11933103 60 zł

Paski magnetyczne - samoprzylepne
W zestawie: 9 magnetycznych pasków o wym. 11,5 x 2 x 0,15 cm

11930957 22 zł
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INTEGRACJA SENSORYCZNA

Iglo terapeutyczne
str. 190 3099zł

Materac składany - Kontrasty
str. 205 279zł Iluzoryczne koło

str. 209 319zł

Ścieżka zdrowia
str. 232 1335zł

Kostka - 5 zmysłów
str. 223 99zł

Panel świetlny
str. 199 390zł

Zjeżdżalnia rolkowa - łukowa
 str. 242 2750zł

Stolik do zabaw z kuwetami
str. 202 349zł

Tunel przestrzenny
str. 192 109zł

Roller - trener równowagi
str. 227 430zł

285złŚcieżka wałków
str. 216

Zgadula
str. 211 120zł

189189



Iglo terapeutyczne
Duży biały domek – Iglo przeznaczone do zajęć integracji sensorycznej. Panujący w nim półmrok 
pomaga wyeliminować bodźce zewnętrzne i stwarza warunki do zabaw z udziałem wybranych 
zmysłów. Eksperymenty ze światłem, dźwiękiem i dotykiem pozwalają łatwiej się skupić i nauczyć 
doświadczać świat w inny sposób.
Dach z tkaniny PCV z oknem z siatki o wymiarze 70 x 70 cm, gr. ścian 10 cm
Wym.: 140 x 140 x 130 cm

19500198 3099 zł

Kostka ciemności
Przenośna jaskinia ciemności. Ma podwójne, 
nylonowe ściany, aby uzyskać zupełną ciemność 
wewnątrz. 
Dł.: 4, 5 m

23412248 399 zł

Świecąca konstrukcja  - 12 elem.
Zestaw 12 klocków budowlanych w dwóch rozmiarach, które rozświetlają i zmienia-
ją kolor po obróceniu. Idealna pomoc do nauki sekwencjonowania. Każda kostka 
wymaga baterii 2xAA (brak w zestawie).
4 kostki o wym. 15 x 15 cm, 8 kostek o wym. 7,5 x 7,5cm

18306793 699 zł

Świecące rolki - 6 szt.
Zestaw sześciu metalowych cylindrów z podświetlaną zawartością do toczenia, 
wytrząsania, układania w stosy i obracania. Świecące „shakery” zapalają się po włą-
czeniu i zapewniają wciągające i multisensoryczne wrażenia. Atrakcyjna stacja do-
kująca do ładowania cylindrów w zestawie. Pełne naładowanie w 4 godziny – czas 
użytkowania po naładowaniu 5-6 godzin.
Adapter 1 x 5V 1A, cylindry o wym.: 14 x 7 cm

18307202 879 zł

6 sztuk w zestawie

Sala doświadczeń

Świecące elementy
Zestaw 6 miękkichfigur, z kolorowym światłem LED. 
Każda z figurek posiada na spodzie przełącznik po 
którego załączniu swieci się lampka, zmeiniając kolory.
Wym. : 6 cm

23412249 119 zł
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Lampka UV - średnia
Lampka UV z możliwością położenia na podło-
dze/stole lub też przymocowania do ściany. 
Posiada włącznik / wyłącznik i stały przewód zasilający, 
wiele otworów na śruby dla różnych opcji montażu.
230 Volt - 50 Hz - 15 wat 
Wym.: 46 x 10 x 4 cm

20800046 159 zł

Latarka UV - duża
Duża, łatwa w obsłudze latarka LED UV. 
Absolutnie niezbędne do zabaw w ciemności. 
Do użytku z 3 bateriami AAA (nie załączone w 
zestawie).
Dł.: 15 cm

20800047 69 zł

Lampka nocka - ścienna
Lampka nocna z wtyczką sieciową z wbudowaną 
funkcję automatycznego zmierzchu. W zaciemnio-
nych pomieszczeniach dioda LED zaczyna się auto-
matycznie świecić, gdy zrobi się jasno automatycz-
nie się wyłączy. Emituje siedem różnych kolorów.
Moc: 5W, wym.: 9,7 x 5,6 x 8,2 cm

19110427 79 zł

UV - zestaw duży
Duży, wszechstronny zestaw UV zawiera szeroką gamę zabawnych i ekscytujących zabawek do użycia w ciemno-
ściach. Po wystawieniu na działanie światła UV w ciemności, zabawki będą świecić, tworząc stymulujący efekt wizual-
ny, dając dzieciom zupełnie nowe zrozumienie światła i koloru. 
W zestawie: torba, lampa UV, duża i mała latarka, kryształowa kula, 2 miękkie paski z pierścieniami, wędrujące pier-
ścienie, 6 dinozaurów, wąż, zestaw gadów, „spaghetti”, zestaw księżyc i gwiazdy, 2 ściereczki z mikrofibry, zielona 
piłka , mini aquarium, 4 woreczki z grochem, 2 piłeczki gniotki, 3 tęczowe wstążki, 2 gumowe dyski, 2 różdżki ze 
wstążkami, mała rurka, miękka wielobarwna kulka.

20800001 969 zł

UV - zestaw mały
Podstawowy zestaw startowy zawiera zabawne i 
ekscytujące zabawki do użycia w ciemnościach. 
Po wystawieniu na działanie światła UV w ciem-
ności, zabawki będą świecić, tworząc stymulujący 
efekt wizualny, dając dzieciom zupełnie nowe 
zrozumienie światła i koloru.
W zestawie: m.in. torba, 2 rękawice, 2 woreczki z 
grochem, mała latarka, piłeczki, drążki, wędrują-
ce pierścienie. 

20800003 239 zł

W zestawie 
torba

Lamkpa światłowodowa - lodowa
Lampka wykonana z włókien światłowodowych, 
daje relaksujące, delikatne światło. Zdalne stero-
wanie fazami kolorystycznymi i oświetleniowymi, 
16 różnych kolorów i 4 tryby oświetlenia, możli-
wość stawienia jasności i przyciemnienia, pod-
stawa wypełniona kryształkami.
Wym.: 10 x 10 x 36 cm

20800005 59 zł

Zestaw światłowodowy
Specjalnie dobrana gama światłowodów i źródeł światła wykorzystujących światło LED, zmieniają kolor 
za pomocą dołączonego pilota. 
W zestawie 100 „ogonów” 1,5 m, źródło światła 16W, pilot.
Wym.: 30 x 30 x 12 cm

20800087 1095 zł
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Lampka nocna / projektor
Wspaniała lampka, która „rzuca” na ściany i sufit piękne 
morskie motywy w 9 kolorach lub w kolorze białego światła.
Idealna do pokoiku dziecięcego, głównie dla dzieci, które 
boją się zasypiać w ciemności.
Lampka posiada timer, który po 60 min. wyłącza ją automatycznie.
W zestawie: osłona, kopuła, soczewki rozpraszające.
Wym.: 15 x 15 x 16 cm

19110323 149 zł

Tęczowa lampka
Za pomocą tej lampki możemy stworzyć cudowną i realistyczną tęczę, zarówno w ciemnych jak i jasnych pomieszcze-
niach. Posiada funkcję automatycznego wyłączania. Zasilana na baterie (w zestawie).
Wym.: 13 x 24 cm, kolor biały

20800006 79 zł

Plazmowa kula
Kula generująca pioruny reagujące na do-
tyk. Dotknięcie punktu na szklanym korpu-
sie powoduje silniejsze rozświetlenie go, 
zasilacz sieciowy w zestawie.
Wym.: ok. 20 cm, śr. kuli ok.15 cm

20800088 149 zł

Tunel przestrzenny
Przedstawiamy iluzję tunelu świateł! Światła są 
sterowane za pomocą włącznika / wyłącznika. 
Produkt wymaga 3 baterii AA 1,5 V (nie zawiera).
Złudzenie nieskończoności światła tunelu tworzy 
uspokajającą, relaksującą atmosferę.
Śr. 23 cm

20823231 109 zł

Fale oceanu - projektor z głośnikiem
Urządzenie wyświetla na ścianach i suficie po-
mieszczenia, całkowicie realistyczne, oceaniczne 
fale, oddające poczucie głębi oceanu. Posiada gło-
śniki i może być podłączony do telefonu, kompute-
ra lub tabletu lub odtwarzać pliki muzyczne z karty. 
Wym.: 12,6 x 12,6 x 0,5 cm

20800008 149 zł
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Terapia światłem

Świetlne i dotykowe piłki
Piłki  te zmieniają kolor, mrugają. W zależności 
od kąta uderzenia w podłogę zmienia się także 
intensywność ich świecenia. 
Wym.: 10 cm

28372207 89 zł

Piłka gwiazda UV
Ta efektowna piłka UV jest idealna do zabawy 
w ciemności. Świeci, gdy jest wystawiona na 
działanie promieni UV. Zapewnia niekończącą 
się zabawę i wizualną stymulację dla dzieci.
Śr.: 8 cm

18422002 22 zł

Kolumna wodna - interaktywna
Interaktywna kolumna wodna jest niezastąpionym urzą-
dzeniem w salach doświadczalnych, gabinetach terapeu-
tycznych, salach wyciszeń  do zajęć z dziećmi jak i dorosły-
mi. Kolumna dostarcza także bodźców dotykowych, osoba 
dotykająca kolumny odczuwa drgania i wibracje.
Urządzenie posiada 5 trybów działania, m.in. migotanie 
i błyskanie i 16 możliwości wyboru koloru- sterowane za 
pomocą bezprzewodowego pilota.
Wolnostojąca kolumna posiada mocną i wytrzymałą, wy-
konaną ze stali nierdzewnej  podstawę oraz 5 trybów dzia-
łania: min. migotanie i błyskanie i przygaszanie.
W zestawie 15 plastikowych rybek.

20800180 wys. 183 cm, śr. 15 cm 2190 zł
20800181 wys. 120 cm, śr. 10 cm 639 zł

Zestaw muzyczny Party
W zestawie kula z 3 diodami LED(czerwony, zielony, niebieski). Zestaw posiada złącze USB i 3 metrowy przewód który 
można podłączyć do gniazda ładowania laptopa lub telefonu.
Pilot pozwala na wybieranie prędkości obrotowej, oświetlenia stroboskopowego. 3 tryby aktywacji dźwiękiem i wybór kolorów.
Przyrząd można przymocować na ścianie, suficie lub na oknie za pomocą przyssawki.

19519540 229 zł

Zestaw z kulą lustrzaną
Profesjonalna kula lustrzana - idealna zarówno do klubów, lokali, jak i do mieszkania. Świetna jako klimatyczna deko-
racja. Po skierowaniu na nią źródła światła (najlepiej skupionego) uzyskamy klasyczny efekt kuli lustrzanej, czyli setki 
refleksów świetlnych w całym pomieszczeniu, które będą wirować po sali dziesiątkami odblasków.
W zestawie: kula lustrzana o śr. 20 cm, reflektor o mocy 5W, napęd kuli.

20800009 199 zł

Świetlne eksperymenty
Fascynujący eksperyment… 
Dotknij końcówek w miejscu owinięcia srebr-
nymi foliami, a małe lampki zaczną świecić ko-
lorami, a z tuby będzie wydobywał się dźwięk.
Działa to również z większą liczbą osób, które 
trzymają się za ręce, jeśli dwa z nich „zamykają” 
obwód z tubą  energii.
Śr.3 cm, dł.17,2 cm

19120318 45 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Klepsydry olejowe

Sensoryczne fasolki z cieczą
Wym.: 13 x 7 cm

28392084 4 szt. 109 zł

Sensoryczne klepsydry z cieczą
Wym.:  11 x 5 x 16 cm

20800016 4 szt. 59 zł

Tuleje skupienia
Tuleje wypełnione nietoksycznym  płynem, gdzie 
można zaobserwować jak mini kulki sączą się z góry 
na dół zgrabnej klepsydrze przez ok. 4 minuty.
Produkt wykonany z przezroczystego akrylu.
Kolory dobierane losowo.
Wym.:11,5 x 6,5 x 2,5 cm

19130164 25 zł

Tuleje z kolorową cieczą
Wym.: 13 x 9,5 cm

28392090 3 szt. 95 zł

Spiralne tuby
Wym.: wys. 15 x  śr. 5 cm

28392082 3 szt. 109 zł

Sensoryczna tuba z brokatem
Olśniewające, brokatowe pyłki unoszą się w 
transparentnej tubie.
Kolorystyka wybierana losowo.
Wys.14,7 cm, śr.5 cm

19120533 45 zł

Sensoryczna Tuba - Gigant
Przewróć tubę i ustaw w pionie, a bę-
dziesz mógł zaobserwować wyciek gala-
retowatego płynu z góry do dołu. To cie-
kawe zjawisko zawsze wprowadza dzieci 
w chwile zadumy…
Wym.: 21 x 8 cm

28392094 79 zł

Percepcyjne kształty - 8 szt.
Powiększające kolorowe półkule, które zainteresują nawet 
najmłodszych milusińskich, a zapewni to ciepło, jakie poczuje 
maluch przy dotykaniu kuli. Starsze natomiast, będą miały moż-
liwość obserwacji świata w powiększeniu gdyż artykuł posiada 
niezwykłą cechę – powiększa przedmioty, na które się patrzy.
Śr.: 5 cm

28372602 półkule 239 zł
28372604 kule 259 zł

Mieszaj kolory i oglądaj
Wygląd umieszczonego obiektu zmienia się w za-
leżności od koloru puszeczki w jakiej został umiesz-
czony. Puszki można otwierać i napełniać dowolny-
mi obiektami  układając,  np. jeden na drugim.
W zestawie: 18 puszek 6 kolorach w zamykanym 
pojemniku z tworzywa sztucznego.
Wym.elem.4,2 x 4,2 x 5,5 cm

19120577 18 elem. 119 zł
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Te fascynujące maty pozwalają na tworzenie fantazyjnych wzorów. Maty nie są toksyczne, szczelnie 
wypełnione płynem kosmetycznym, posiadają antypoślizgowe dno. 
Warstwa ochronna jest odporna na zarysowania i ścieranie, a każda mata wytrzymuje nacisk do 90 kg.

Płyta do mocowania
Obrotowe mocowanie ścienne pozwala obser-
wować jak ciesz przemieszcza się w środku maty, 
dzięki sile grawitacji. W zestawie 4 gumki do zamo-
cowania po bokach płyty, 8 metalowych kołków. 
Wym.: 55 x 55 x 6 cm

19110335 179 zł

Żelowe maty XL
Zestaw zawiera 6 sztuk mat w kolorach.
Wym.: 50 x 50 cm, wysokość 7,5 mm

19110310 999 zł

Żelowe maty  - 4 szt.
Wym.: 30 x 30 cm

13892455 329 zł

Żelowe sensoryczne okręgi  - 5 szt.
Sensoryczne maty dzięki, którym można ćwiczyć równowagę 
i koordynację ruchów, a także wykorzystać podczas zajęć w 
gabinecie terapii i integracji sensorycznej.
Płyn kosmetyczny, gęsty i zarazem kolorowy dodaje atrak-
cyjności matom.
Maty nie są toksyczne i posiadają antypoślizgowe dno.
Warstwa ochronna jest odporna na zarysowania i ściera-
nie, a każda mata wytrzymuje nacisk do 90kg
W zestawie: 5 dużych mat o śr.40 cm każda w kolorach: 
pomarańczowy, błękitny, różowy, fioletowy, zielony.  
Grubość mat: 7,5 mm

19110374 959 zł

Fascynujące wrzeciono
Wykonany z wysokiej  jakości materiału . Dzięki 
temu wrzecionu zabawa z bańkami mydlanymi 
już nie będzie taka jak kiedyś! 
Wym.: 24 x 21 cm

19130168 15 zł

Kalejdoskop tradycyjny
Dł.: 21 cm, śr. 5,3 cm

11415030 1 szt. 17 zł

Okulary do mieszania barw
Okulary wykonane z tworzywa sztucznego, w 
których w bardzo łatwy sposób można dokony-
wać wymiany  kolorowych soczewek. Soczewki 
w kolorach: 2 x transparentne, 2 x czerwone, 2 x 
niebieskie, 2 x żółte. Po każdej stronie okularów 
można umieścić maksymalnie po 2 soczewki. Do-
datkowo jedno szkło zniekształcające.

20602446 45 zł

Obrotowy panel do żelowych 
sensorycznych okręgów
Okrągły, obrotowy panel pozwala na szersze za-
stosowanie sensorycznych okręgów. Dzięki nachy-
laniu płytki dzieci obserwują ruchy cieczy, mogą 
również używać dłoni lub stóp, aby wywierać do-
datkowo nacisk na maty. Panel może być używany 
na stole lub podłodze, nadaje się także do montażu 
na ścianie (wymagane 4 śruby).
Wym.: 45 x 45 x 23 cm

19110407 599 zł
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Świecące wiaderko
Poprzez położenie na świecącym wiaderku różnych kształtów i materiałów prze-
zroczystych oraz zmianę światła można tworzyć różne obrazy. Wiaderko nadaje 
się także jako taca do rysowana przy pomocy piasku, ryżu lub mąki. Ponadto ryso-
wania na piasku przy pomocy palców, szczotek lub szpatułek rozwija umiejętność 
koncentracji oraz podnosi umiejętności motoryczne. Ramka wokół sprawia, że 
wszystko pozostaje na powierzchni wiaderka.
Świecące wiaderko może być używane do zabawy lub jako lampka nocna. Prosty 
pilot zdalnego sterowania pozwala wybrać pomiędzy kolorami podświetlenia, lub 
pozwala ustawić żądaną jasność. 
Świecące wiaderko posiada przewód o długości 180 cm oraz energooszczędne i 
trwałe oświetlenie LED o mocy 14,4W.
Śr. 47 cm , wys. 15 cm

19110236 829 zł

Statyw do świecącego 
wiaderka - regulowany
Statyw do pracy ze świecącym wiadrem, 
kopułą i misą. Statyw regulowany do 4 
różnych wysokości: 50, 59, 65 i 70 cm. 
Łatwy w przechowywaniu – rozkłada 
się. Materiał: drewno bukowe

19110364 279 zł

Kopuła do świecącego wiaderka
Kopuła przeznaczona do  świecącego wiaderka. 
Po nałożeniu kopuły można na niej malować, 
oklejać ja plasteliną, oblewać farbą. Po odwróce-
niu staje się misą. Wykonana z tworzywa.
Śr. 49 cm, wys. 20 cm

19110340 265 zł

Półprzezroczysta misa do 
świecącego wiaderka
Misa przeznaczona do  świecącego wiaderka. 
Można na niej malować, oklejać ja plasteliną, ob-
lewać farbą, wypełnić materiałami plastycznymi: 
piaskiem, masą solna itd. Posiada specjalnie pro-
filowany rant pomagający zachować wokół niej 
czystość. Wykonana z tworzywa.
Śr. 45 cm, wys. 5 cm, szer. 56 cm

19110341 259 zł
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Eksperymenty w wodzie
Transparentna taca wykonana z poliwęglanu do wyko-
nywania eksperymentów z wodą, płynem lub farbami. 
Taca posiada wysoką krawędź co pozwala na bez-
pieczne korzystanie i zapobiega wyciekaniu płynów. 
Wym.: 56 x 44 x 10 cm

19120366 345 zł

Świecąca sztaluga
Wykonana ze specjalnego szkła, po którym możemy malować palcami, farbkami po 
obu stronach. W podstawie wbudowane światło, które oświetla malunki na szkle. 
Zaokrąglone narożniki szyby i drewnianej podstawy, zapewniają bezpieczeństwo 
podczas korzystania ze sztalugi.
Prosty demontaż szyby zapewnia łatwóść czyszczenia, poprzez spłukanie po-
wierzchni wodą.
W zestawie: pilot, wtyczka sieciowa z transformatorem oraz torba do przechowywania. 
Moc: 14,4W, waga: 4 kg
Wym.: 55,7 x 46,7 x 4,5 cm

19110298 829 zł

Taca z piaskiem
Dzieci rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie, jednocześnie zabawa z piaskiem korzystnie 
wpływa na wypracowanie płynności palców, rozwój motoryki rąk, ćwicząc koordynację wzro-
kowo – ruchową. Rama wykonana z drewna bukowego – lakierowanego. Do zabawy można 
użyć również drobną kaszę.
Grubosć ramy: 2 cm, wys.: tacy 4 cm  
W zestawie: 2 kg piasku oraz listwa wyrównująca.
Wym.: 69 x 56 cm

19500029 165 zł

Dodatkowe kontrasty do tacy z piaskiem
Kontrasty wykonane z brystolu. 
Wym.: 69 x 56 cm

19581110 zielony 8 zł
19581113 niebieski 8 zł

Piasek do tacy - 1kg
Suchy, drobny piasek przezna-
czony do pisania po nim.

19500030 10 zł

Indywidualnego tace z 
piaskiem dla całej grupy
Na piasku można nanosić też określone 
kształty: powtarzać rysunek narysowa-
ny na tacy przez nauczyciela lub też do-
kończyć rysunek zaczęty przez nauczy-
ciela, dorysowując kotkowi, np. ogonek 
czy oczko. Tacę można wykorzystywać 
do zabaw w kalambury, np. do ilustro-
wania wierszyków.
W zestawie 4 tace - każda z innym ko-
lorem dna.
Wym.: 23,5 x 32 x 4 cm

24310130 4 szt. 129 zł
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Półprzezroczyste kolorowe bolki
W zestawie 36 elem. wykonanych z tworzywa.

14941313 119 zł

Półprzezroczyste kolorowe moduły
W zestawie 90 elem. wykonanych z tworzywa.

28373081 179 zł

Półprzezroczyste kształty
W zestawie 36 elem. wykonanych z tworzywa.

28373075 199 zł

Piasek kinetyczny 5 kg
To co wyróżnia Kinetyczny piasek od innych mas to właściwość cią-
głego poruszania się grudek masy. Zabawa wpływa niezwykle relak-
sująco, wręcz hipnotyzująco zarówno na młodsze jak i starsze dzieci.
Prezentowany piasek  składa się w 98 % z czystego piasku, pozosta-
łe 2% to nietoksyczny polimer, nadający piasku plastyczność. Sekret 
poruszania się masy jest opatentowaną technologią mającą swoje 
źródło w składniku łączącym piasek.
Piasek klei się tylko do siebie łatwo się kształtuje, modeluje i wycina, zupeł-
nie jak mokry piasek, choć w przeciwieństwie do niego, piasek ten ten nie 
pozostawia śladów na powierzchni. Nawet jeśli grudka piasku spadnie na 
dywan lub wykładzinę, wystarczy wziąć większą grudkę i zebrać nią masę z 
dywanu. Małe kawałki wchłaniają się do większych!  I koniec z bałaganem! 

15705005 149 zł

Masa sensoryczna
Sensoryczna masa sprawi dziecku wiele frajdy 
podczas zabawy. Masę (galaretkę) uzyskuje się 
poprzez mieszanie niebieskie proszku z ciepłą 
wodą. 1 łyżeczka wystarczy na 1 litr wody. Bez-
wonna kompozycja pozwala na kształtowanie 
różnych struktur. Gdy dodamy białego proszku 
konsystencja zmienia się na płynną.  
Zestaw zawiera instrukcję. 
Śr. wiaderka 19,5 cm, wys. 14 cm, waga 1 kg 

19120386 195 zł

Puszysty piasek
Puszysty piasek doskonale nadaje się stymulowa-
nia wrażliwości zmysłowej. Jest puszysty, formo-
walny i elastyczny. Zabawa piaskiem rozwija dzie-
cięcą kreatywności i twórcze eksperymentowanie. 
Zestaw składa się z 4 opakowań po 380gramów.

19110287 135 zł

Sensoryczne kulki
Kulki sensoryczne wykonane są z hydrożelu. Po 
zamoczeniu kulek w wodzie zwiększają swoja 
objętość sześciokrotnie. Opakowanie zawiera 
230 gramów kulek o śr. 2,5 mm. Kulki do zabawy 
wyłącznie dla dzieci powyżej 3 roku życia.

19120597 transparentne 33 zł
19120598 kolorowe 33 zł

Zestawy kolorowych, transparentnych bloków, paneli i kształtów 
z przeznaczeniem do pracy w parze z panelem świetlnym.
Zabawa dostarczy niezwykłych wrażeń dotykowych i 
wzrokowych, jednocześnie może być wykorzystywana w 
technikach relaksacji i wyciszania.
 Pomoc terapeutyczna powinna stanowić wyposażenie każdej 
pracowni integracji sensorycznej.
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Okrągły panel świetlny 70 cm
Śr. panelu: 70 cm, 
Śr. obszaru roboczego: 62,8 cm

28373052 1175 zł

Podświetlany panel A3
Wym.: 46 x 34 x 1 cm, waga: 2,5 kg
Wym. obszaru roboczego: 41x 28,5 cm

28373004 539 zł

Podświetlany panel A2
Wym.: 63,5 x 46 x 1 cm, waga: 3 kg
Wym. obszaru roboczego: 58,5 x 41 cm

28373048 780 zł

Stolik do paneli świetlnych
Stolik do zabawy, wykonany ze sklejki. Łatwy w prze-
chowywaniu – po skończonej zabawie wystarczy go 
złożyć: nogi chowają się do wewnątrz, przez co zo-
staje praktycznie sam blat.
Wym.: 57 x 40 x 28 cm

19521005 265 zł

Panele Ultra Bright Light to najwyższej technologii LED, 
pobierające mało energii, a dające czyste, jasne oświetlone tło.
Te przenośne panele polecane są jako świetna pomoc 
do badania i odkrywania wzorów, kształtów, kolorów, 
przezroczystości i przejrzystości.
Możliwość umieszczenia paneli podczas pracy na podłodze 
bądź na stole.
Estetycznie wyglądające panele o smuklej sylwetce wraz 
z zaokrąglonymi krawędziami są łatwe do utrzymania w 
czystości, a powierzchnia nie nagrzewa się podczas pracy. 
Urządzenie całkowicie bezpieczne dla dzieci.
Typowa żywotność źródła światła to ok. 50 000 godzin.

Panel świetlny
Świecąca skrzynka do zabaw z ziarnami ryżu lub piasku. Jest 
niezwykłym doświadczeniem dla każdego dziecka. Światło 
działa uspokajająco, a różnego rodzaju wypełnienie pobu-
dza umiejętności motoryczne, koncentrację i kreatywność. 
W zestawie: 2 kg piasku oraz listwa wyrównująca, pilot 
zdalnego sterowania do wyboru jednego z kolorów świa-
tła. Szybkość zmiany światła również podlega regulacji. 
Energooszczędne oświetlenie  LED. 
Kabel z zasilaczem o dł. 150 cm
Wym.: 71 x 58 x 6,5 cm

19591111 390 zł

Stolik z panelem świetlnym
Atrakcyjny stół z litego drewna z jasnym pa-
nelem świetlnym LED. Dzięki regulowanym 
nóżkom stół można łatwo ustawić na 4 róż-
nych wysokościach, dzięki czemu dzieci w 
różnych rozmiarach mogą usiąść, stanąć lub 
można użyć go jako pulpitu świetlnego.
Regulacja wysokości: 2 cm, 12 cm, 30 cm, 42 cm. 
Blat stołu 60 x 60 cm. 
Podświetlany panel 50 x 50 cm.

28373038 1095 zł

Panele świetlne

film dostępny 
na www.educol.pl
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Magiczna symetria
Kontynuacja fascynacji i zabawy lustrami. Zabawa pełna walorów edukacyjnych i rozwojowych.
Wykonanie: sztywna pianka.
Wym.: 45 x 35 x 30 cm

28372424 515 zł

Kostka lustrzana
Na 4 powierzchniach bocznych znajdują się „lu-
strzane”, geometryczne kształty (koło, kwadrat, 
sześciokąt i trójkąt), w których dzieci widzą swoje 
zmienione lustrzane odbicia.
Kostka pokryta miękkim, winylowym materiałem.
Wym.: 31 x 31 cm, waga 1,2 kg

29401039 330 zł

Tacka z lusterkiem
Akrylowe, nietłukące się lusterko do zabaw sen-
sorycznych.
Wym.:38 x 28 x 4 cm

28372436 115 zł

Efekty lustrzane

Lustrzane tabliczki
Zestaw 4 lusterek oprawionych w piankowej ramie.
Lusterka w kształcie: koła, trójkąta, kwadratu i prostokąta.
Lusterka posiadają wygodne uchwyty z obu stron, które zapewniają ich pewny chwyt.
Wym.:35 x 22 cm

18426040 145 zł

Klocki z lustrami - 6 elem.
Sześć kolorowych elementów w  żywych barwach, wypo-
sażonych w bezpieczne lustra o powierzchniach odkształ-
conych na różne sposoby. Poszczególne części mogą być 
łączone ze sobą jako konstrukcje płaskie lub przestrzen-
ne. Żywe kolory i moc wrażeń płynących z obserwowania 
rzeczywistości w  (krzywym) zwierciadle wręcz zachęcają 
dzieci do zabawy przy pomocy takich elementów. Zestaw 
jest pomocny w rozwoju wyobraźni (także przestrzennej), 
odkrywaniu świata złudzeń optycznych i przy okazji pozna-
waniu podstawowych praw fizyki.
Zestaw zawiera: 1 element z lustrem płaskim,  1 element 
z  lustrem wypukłym,  1 element z  lustrem wklęsłym, 1 
element z lustrem prostokątnym wypukłym (a la „Beczka 
śmiechu”),  1 element z  lustrem prostokątnym wklęsłym 
(a la „Beczka śmiechu”), 1 element z 4 lustrami okrągłymi: 
2 wypukłymi i 2 wklęsłymi.
Wym. elem.: 40 x 40 x 5 cm

19101002 1188 zł
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Dywan światłowodowy
Dywany światłowodowe jako odmienny element do przeżywania Sal Doświadczania Świata.
Wykonany z gęstej wykładziny dywanowej, na której umocowane są bezpieczne, elastycz-
ne włókna światłowodowe.
Zróżnicowane funkcje generatora pozwalają uzyskaćciekawe efekty świetlne na dywanie.
Zestaw aktywny sterowany za pomocą pilota radiowego, ze zmianą barw, funkcje płyn-
nego przejścia kolorów.
Moc 5W, zailanie: 230VAC

18401218 120 x 180 cm 3108 zł
18401520 150 x 200 cm 3839 zł

Lustro z poręczą
Lustro w drewnianej ramie z drewnianą porę-
czą (regulacja poręczy na trzech wysokościach) 
umożliwiającą najmłodszym dzieciom łatwiejsze 
wstawanie i wykonywanie pierwszych kroków.
Lustro może być zamocowane poziomo jak i pionowo.
Wym.: 127 x 69 cm

19519550 509 zł

Stolik powiększający z wielką lupą
Stolik powiększający z wielką lupą to zabawka edukacyj-
na, która działa na zmysł wzroku maluchów. Cieszy się 
ogromną popularnością, ponieważ dzieci uwielbiają, gdy 
przed ich oczami dzieją się dziwy. Dlatego stolik z blatem 
powiększającym jest tak świetną zabawką. Maluch może 
kłaść pod wielką lupą ulubione zabawki i patrzeć na to, jak 
się powiększają przed jego oczami.
Wym.: 23 x 31,7 x 29 cm

14710117 308 zł

Wycieczka w podwodny świat - 
Ośmiornica
Sensoryczna Ośmiornica emitująca niebieskie, 
aksamitne fale na ściany i sufit. Powolny ruch 
światła LED tworzy uspokajającą atmosferę. 
Doskonale sprawdzi się w pokojach do relak-
sacji oraz kącikach percepcji sensorycznej. Nos 
Ośmiornicy to włącznik i wyłącznik. Automatycz-
ne wyłączanie po 30 min. Wymagane 3 baterie 
AA (brak w zestawie).
Wym.: 15 x 15 x 11 cm

19110426 129 zł

Podświetlany stół
Podświetlany stół w jednym z 16 kolorów do wyboru, doskonały do sali sensorycznej, zapewnia odpowiednie oświe-
tlenie do zajęć światłem i kolorem. Dzięki 8-godzinnemu cyklowi ładowania można je stosować zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz zapewniając średnio 5-10 godzin światła (w zależności od ustawienia programu). Wodoodporny, 
wytrzymuje obciążenie do 80 kg.
Wym. : 70 x 70 x 40 cm

28375557 1099 zł

Sala Doświadczania
Świata

film dostępny 
na www.educol.pl
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Klocki z kolorowymi perełkami
Zawartość 16 elementów: 4 x trójkąty (12,5 x 12,5 x 
12,5 cm), 4 x kwadraty (6 x 6 cm), 4 x półkola (13 x 
6,5 cm), 4 x prostokąty (13 x 6 cm). Grubość 2,5 cm

19120157 349 zł

Klocki z kolorowym piaskiem
Zawartość 16 elementów: 4 x trójkąty (12,5 x 12,5 x 
12,5 cm), 4 x kwadraty (6 x 6 cm), 4 x półkola (13 x 
6,5 cm), 4 x prostokąty (13 x 6 cm).Grubość 2,5 cm

19120158 349 zł

piasek brokatperełki

Zabawa klockami ma ogromne zalety, nie tylko stymuluje rozwój wielu zdolności u 
dzieci, ale również pobudza wyobraźnię poprzez umieszczone pomiędzy szybkami:  
perełki, piasek, brokat czy kolorowe szybki.
Drewniana obudowa sprawia, że klocki są szczególnie wytrzymałe. Dodatkowo 
podczas układania dzieci poprawiają koordynację wzrokową i zdolności manualne 
oraz uczą się rozpoznawania kształtów i kolorów.

Klocki z kolorowym brokatem
Zawartość 16 elementów: 4 x trójkąty (12,5 x 12,5 x 
12,5 cm), 4 x kwadraty (6 x 6 cm), 4 x półkola (13 x 
6,5 cm), 4 x prostokąty (13 x 6 cm). Grubość 2,5 cm

19120159 349 zł

Tęczowe bloki
Klocki wykonane z pięknego drewna kauczukowego z ko-
lorowymi przezroczystymi akrylowymi wstawkami. 
Zestaw zawiera 24 duże i 12 małe klocki z zaokrąglonymi 
rogami i kolorowymi wstawkami (czerwona, zielona, nie-
bieska, żółta, przezroczysta i lustro). 
Rozmiar dużej cegły: 20 x 7,5 x 7,5 cm. 
Rozmiar małej cegły: 10 x 7,5 x 7,5 cm.

28373380 36 elem. 699 zł

Zabawne odbicia lustrzane
Tworzenie grymasów i wykonywanie różnych kształtów rękami.
Lusterka można w prosty sposób zamocować za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej lub za pomocą śrub 
(brak w zestawie).
W zestawie 4 lustra akrylowe bez ramek, każde o wym. 40 x 30 cm

19120399 359 zł

Kolorowe i lustrzane panele
Prezentowany zestaw zawiera 6 różnorodnych paneli: 
z przezroczystym bezpiecznym szkiełkiem w kolorze: 
czerwonym, niebieskim i żółtym, soczewkę z 3-krot-
nym powiększeniem, dwustronne, wypukłe / wklęsłe 
lustro i płaskie lustro. Panele służą do rozwoju percep-
cji wzrokowej – pomagają oglądać świat przez koloro-
we szkiełka i widzieć zniekształcenia w lustrach i szkle 
powiększającym. Panele można na siebie nakładać, co 
zwiększa ilość możliwych zniekształceń.
Wym.: 18,5 x 12 cm

28373382 6 szt. 195 zł
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Lustrzane kule 4 szt.
Zestaw lustrzanych  kul przedstawiających obraz rozciągniętej rzeczywistości.  Dzie-
ci będą  zafascynowane obrazkami jakie znajdują  się na kulach. Kule pokryte są 
warstwą ze stali nierdzewnej co zapewnia bardzo dużą wytrzymałość przy bardzo 
niskiej wadze. Mogą być używane wewnątrz jak i na zewnątrz. Odbijając zniekształ-
cone otoczenie są świetnym narzędziem do rozwijania wyobraźni dziecka.
Śr.: 6, 8, 10, 15 cm

28372201 145 zł

Lustra wykonane z nietłukącego się, rysoodpornego akrylu są lekkie i bezpieczne. Można mocować je zarówno 
w salach, jak i na wolnym powietrzu. Wypukłe koła zniekształcają odbicie,  co przyciąga i fascynuje dzieci. Seria 
dostępna w dwóch wielkościach, a także z różną liczbą/wielkością wypukłych kół w danym panelu - materiały 
montażowe w komplecie. 

Lustro małe -  1 perspektywa
Wym.: 49 x 49 cm

28372404 329 zł

Lustro duże -  1 perspektywa
Wym.: 78 x 78 cm

28372412 579 zł

Lustro małe - 4 perspektywy
Wym.: 49 x 49 cm

28372406 329 zł

Lustro duże - 9 perspektyw
Wym.: 78 x 78 cm

28372414 579 zł

Lustro małe - 9 perspektyw
Wym.: 49 x 49 x 2,5 cm

19110299 419 zł

Lustro małe - 16 perspektyw
Wym.: 49 x 49 x 4 cm

19110301 419 zł

Lustrzane kamienie
Zestaw gładkich, lustrzanych kamyków zafascynuje dzieci podczas ich układania lub 
przeglądania się i odkrywania zabawnego, lekko zakrzywionego odbicia. Kamieni do-
stępne w 3 wersjach kolorystycznych: srebrnej, złotej i kolorowej, w zestawie w rozm.: 
5 - 6,5 - 8 - 9,5 – 11-12,5 i 14 cm. Doskonale nadają się do użycia w piasku lub w wodzie.

28372217 srebrne 239 zł
28372219 złote 239 zł
28372223 kolorowe 239 zł
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Sensoryczne kule - kontrasty
W zestawie: 4 szt.
Śr.: 7,5 cm, 6,2 cm, 6,5 cm, 6,4 cm

12600461 35 zł

Sensoryczny koszyk - kontrasty
W zestawie: 11 elem.
Śr. koszyka: 20 cm

18305085 265 zł

Sensoryczne kostki - kontrasty
W zestawie: 6 szt.
Wym.: 14 x 14 x 14 cm

18304664 315 zł

Zestaw miękkich kontrastowych artykułów dla najmłodszych dzieci stanowi silny 
bodziec dla ich wzroku. Czarno-białe kontrasty oraz geometryczne wzory to pierwsze 
elementy jakie zaczyna rozróżniać dziecko. 
Różnego rodzaju faktury i wypełnienia wspomagają również zmysł dotyku i 
słuchu, dzięki czemu są doskonałe w terapii integracji sensorycznej.

Gra kontrastów

Grafitki
Grafitki stymulują zmysł wzroku, rozwijają analizę wzrokową, uczą rozpo-
znawania szczegółów i dopasowania obrazów do siebie. Zabawa Grafitka-
mi pobudza do pracy rozległe obszary lewej i prawej półkuli mózgu.

18200008 Cienie - 30 x 21 cm 35 zł
18200009 Zwierzaki - 30 x 21 cm 35 zł
18200010 Wzorki - 30 x 21 cm 35 zł
18200011 Paski i Kratki - 21 x 21 cm 35 zł
18200012 Paski i Rozetki - 21 x 21 cm 30 zł
18200013 Biało - Czerwone - 21 x 21 cm 30 zł

mTalent - Percepcja 
wzrokowa
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspo-
magających usprawnianie i rozwój per-
cepcji wzrokowej, a także wspierający 
koncentrację uwagi opartej na anali-
zatorze wzrokowym, do wykorzystania 
na zajęciach korekcyjno-kompensacyj-
nych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wy-
równawczych i innych, mających na celu 
kształtowanie i usprawnianie percepcji 
wzrokowej.
Program składa się z blisko 600 ekra-
nów interaktywnych oraz zestawu 
materiałów dodatkowych w jednym 
pudełku.

25000012 1748 zł

Białe czy czarne?
Zadaniem dzieci jest ułożenie danego wzoru z klocków  na podstawie  karty od lewa 
do prawa i linijka w linijkę. Zadania maja na celu rozwiania pamięci, analizowania 
wzoru od strony lewej do prawej i linijka w linijkę, logicznego myślenia oraz naśla-
dowania i tworzenia sekwencji. 
W zestawie: 16 kwadratowych dwustronnych elementów tekturowych, 2 prostokąt-
ne dwustronne elementy tekturowe, 4 nieregularne dwustronne elementy tekturo-
we, książeczka- 61 stron, instrukcja, woreczek na elementy.

28700102 76 zł
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Kreatywna mata 3D czarno-biała
Wykonana z wysokiej jakości pianki, bezzapachowej, lekkiej, nietoksycznej i całkowicie bezpiecznej.
Elementy zachęcają dzieci di kreatywnego tworzenia w wymiarze 3D.
Ze względu na dużą powierzchnię na macie można siedzieć, spacerować, czołgać się, itp.
W zestawie 9 elementów.
Wym.elem.50 x x50 cm, gr.1,5 cm

19118011 330 zł

Sensoryczna piramida XXL
Wieża wykonana jest z tkanin o różnorodnej tek-
sturze, zawiera także gryzak I shaker.
Wym.: 21 X 28 cm

18425105 190 zł

Edukacyjne hantle - 2 szt.
Stymulujące obciążeniowe hantle mają bezpiecz-
ne lustro, grzechotkę oraz różne faktury i jasne, 
kontrastowe wzory, aby wspomóc aktywność 
dziecka. Waga każdego to: 45 gramów.
Wym. pudełka: 19 x 11 x 26,5 cm

18475003 115 zł

Wibrujący wałek
Wałek ma wszyty mechanizm wibracyjny - wy-
starczy pociągnąć za sznurek a wałeczek zacznie 
wibrować. Wykonany jest z tkaniny w żywych 
kolorach, dodatkowo ma nietłukące lusterko, w 
którym maluch może się przeglądać.
Wym. pudełka: 15 x 11 x 26 cm

18475004 120 zł

Sensoryczny dywan
Pierwszy dywan, mata sensoryczna dla dziecka. Miękka i kolorowa, z bezpiecznym dla dziecka 
lusterkiem, które promuje podnoszenie głowy, szyi i górnej części ciała. Dzięki uszyciu maty z 
różnych materiałów rozwija sensorycznie dziecko. Wysoka jakość wykonania.

18475001 270 zł

Materac składany - Kontrasty
Wym rozłożonego materaca.: 120 x 120 x 4 cm

19522510 1 szt. 279 zł

Mata piankowa - 10 elem.
Wykonane z miękkiej pianki, miłe w dotyku i całkowicie bezpieczne puzzle z których 
można złożyć matę do zabaw i ćwiczeń. Dodatkowo wyjmowane elementy posłużyć 
mogą jako puzzle.
Wym. zmontowanej maty z 10 elem.: 90 x 90 cm

18406160 105 zł
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Kontury i cienie
4 drewniane plansze o wym.: 15  x 15 cm, 36 
tafelków przedstawiających różne obrazki od-
powiadające cieniom na planszach. Tafelki o wy-
miarach 5 x 5 cm
Opakowanie - drewniana skrzynka o wymiarach 
17 x 17 x 4 cm

10084170 60 zł

Domino farma cieni
Gra uczy spostrzegawczości i logicznego myślenia.
12 elem. wykonanych z drewna.
Wym. elem.: 5 x 5 cm

20424009 35 zł

Dopasuj kształty - puzzle
W zestawie 32 elementy zapakowane w worecz-
ku. Doskonale nadaje się do pracy z maluchami 
oraz dziećmi niedowidzącymi.
Wym. elem.: 6 x 6 cm

11456968 45 zł

Gra - Czego brakuje?
Przesympatyczna zabawa na spostrzegawczość, 
rozwijająca pamięć. W grze może wziąć udział od 
2 do 6 graczy. 
W zestawie: 6 plansz ze zdjęciami, 16 tabliczek z 
obrazkami, 12 żetonów kolorowych, 60 czarnych 
żetonów, instrukcja.

12901340 30 zł

Czyj to cień?
Towarzyszy przez cały czas ludziom, zwierzętom, 
roślinom, drzewom i budynkom. Gdy biegniesz, on 
biegnie razem z Tobą, gdy zamierasz w bezruchu 
i on staje nieruchomo... Czy wiesz o czym ta opo-
wieść? Tak, to cień, Twój nieodłączny towarzysz.

12800038 33 zł

Kostka we wzory
26 drewnianych tabliczek – szablonów, które wska-
zują kolor, kształt figur, należy odszukać na kost-
kach i ułożyć zgodnie ze wzorem.
Wym.: 8 x 8 x 4 cm

11458649 42 zł

Figury i kontury
Zestaw barwnych plansz oraz figur wyko-
nanych z drewna jest nowym sposobem 
na zaznajomienie dziecka z geometrią. 
Dzięki uproszczonym ilustracjom pojaz-
dów, roślin, zwierząt, dziecko dostrzega 
w otaczającym świecie wspólnotę, po-
wtarzalność, obecność ograniczonych 
płaszczyzn i powtarzalność.
Wym.: 28 x 28 x 8 cm

10790605 130 zł

Sekwencje figur geometrycznych
Przy pomocy tego zestawu dzieci odkrywają właściwo-
ści 4 kształtów geometrycznych. Dzięki dołączonym 
kartom zadań uczą się powtarzania sekwencji, kopio-
wania wzoru, analizy kształtów (symetrii) i kolorów. 
Zawartość: bukowe pudełko z wieczkiem, a w nim: 7 
plastikowych kart z 14 zadaniami, 4 serie 4 kart z 32 
zadaniami oraz 4 zestawy drewnianych kształtów w 
różnych kolorach.
Wym.:  planszy: 26,5 x  41 x 7 cm

16803216 459 zł
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Zwierzątka i ich ubrania
Loteryjka jest wykonana z  drewna i wciąga mło-
dego odkrywcę w przyrodniczą przygodę poprzez: 
zdobywanie wiedzy, uważne patrzenie i kojarze-
nie, przyjemność odkrywania barw i kształtów na-
tury, budzenie ciekawości, która pozwoli dziecku 
na nieustraszoną i rozważną podróż.
W zestawie: 30 drewnianych płytek o wymiarach 
8 x 4 cm z kolorowymi obrazkami z jednej strony 
a z drugiej z kropkami do samokontroli.

24310087 85 zł

Kolormania
Wylosowany tafelek należy umieścić na odpo-
wiednim miejscu na planszy.
Zawartość: 4 drewniane plansze o wym.: 18 x 18 x 
0,5 cm i 36 drewnianych tafelków o wym.: 6 x 6 cm

20423047 145 zł

Gra z cukierkami
Gra promuje zdolność wykrywania i odróżnianie 
kolorów. Gracz rzuca 3 kostkami na raz, a potem 
próbuje „na słodko” odnaleźć odpowiednią kom-
binację kolorów. Gra jest przeznaczona dla 1 do 8 
dzieci. Śr. planszy: 45 cm, 41 drewnianych cukier-
ków o wym. 7 x 3 cm i 3 kolorowe kostki.

11622408 130 zł

Skarpetkowy potwór
W szafie z ubraniami panuje potworny bałagan: 
wielki skarpetkowy potwór strasznie wszystko 
pomieszał! Wszyscy gracze na raz próbują odszu-
kać pary w olbrzymim stosie skarpetek. Nie jest 
to wcale takie proste, bo skarpetki wyglądają bar-
dzo podobnie. W zestawie: 1 skarpetowy potwór, 
48 skarpetek, 13 klamerek oraz instrukcja.

29104465 89 zł

Dopasuj kolor - Zwierzęta
Zestaw 5 plansz z ilustracjami zwierząt  oraz ko-
lorowych krążków, które należy kolorystycznie 
dopasować do zwierząt. Podczas zabawy maluch 
uczy się rozróżniać kolory oraz liczyć do pięciu. 
Plansze wykonane z utwardzonego naturalnego 
tworzywa, barwnie powlekanego. 
Wym. planszy: 23 x 23 x 5 cm, śr. krążka: 5 cm

29131059 139 zł

Witrażyki
W zestawie: ramka do układania wzorów, 21 elementów drewnianych, 6 kart – wzorów.
Zestaw pozwala na złożenie sześciu różnych układanek z elementów ciętych w liniach prostych.
Ramka o wym.: 12 x 12 cm

18260003 Poziom I 105 zł
18260004 Poziom II 105 zł

Magnetyczne kształty - Magna
Gra polega na ułożeniu na magnetycznej planszy 
kombinacji kolorów i kształtów. Na planszę pod-
stawową należy najpierw dopasować planszetki z 
kolorami, a następnie nałożyć na nie odpowied-
nie ramki magnetyczne z wycięciem w kształcie 
kół, trójkątów, kwadratów i gwiazd. 
W skład zestawu wchodzą: 4 tablice magnetycz-
ne (24 x 24 cm), 16 kolorowych tablic magne-
tycznych (11 x 11 cm), 64 magnetyczne ramki z 
wyciętymi kształtami, 24 szablony.

23010176 259 zł

Percepcja wzrokowa
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Sylabowe okienka
W teczce znajduje się dwustronna gra planszowa 
wraz z zestawem kartoników, plansz z materiałem 
obrazkowo-sylabowym oraz opisem zasad. 
Do gry dołączony jest również zbiór ćwiczeń 
usprawniających analizator wzrokowy.
Format A4, teczka, zeszyt 12 stron, 20 kart 

30246187 33 zł

Rysujemy lustrzane odbicia
W książce znajduje się zbiór 46 zadań polegają-
cych na narysowaniu lustrzanych odbić przedsta-
wionych kształtów, figur i prostych rysunków. Ćwi-
czenia te służą usprawnianiu percepcji wzrokowej, 
orientacji przestrzennej, sprawności manualnych 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej, których odpo-
wiedni poziom rozwoju jest czynnikiem warunku-
jącym sukcesy lub niepowodzenia szkolne ucznia. 
Książeczka zawiera 96 strony w formacie A4.

30245944 22 zł

Percepcja wzrokowa
Dzięki ćwiczeniom dziecko doskonali: dostrzeganie 
różnic, dokonywanie syntezy obrazów, obroty w 
przestrzeni, umiejętność linearnego porządkowania 
z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, koordy-
nację wzrokowo-ruchową, planowanie ruchu.
Zawartość: 48 kart czarno białych dwustronnie 
foliowanych, 1 formatka A4 z elementami do 
układania, 1 gruba folia A4(ofertówka) + pisak 
sucho ścieralny, instrukcję z trudniejszymi odpo-
wiedziami, tekturowe opakowanie.

28707900 79 zł

Geogram - drewniana układanka
Drewniane płytki w kształcie plastra miodu z wy-
drukowanymi figurami geometrycznymi, zapako-
wane w drewniane opakowanie.
Zestaw zawiera 20 elementów.

20500011 98 zł

Łańcuszek - układanka logiczna
Drewniane puzzle w kształcie sześciokątów, z nadrukowanymi wzorami, które należy połączyć w 
mozaikę (ilość połączeń jest nieograniczona).
Zestaw zawiera 76 elementów.
Wym.: 35 x 31 x 9 cm

20500010 289 zł

Bystre oczko
Mądra, atrakcyjna graficzne i starannie wykona-
na przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Gra 
wyrabia spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwi-
czy analizę wzrokową i słuchową; naucza rozróż-
niać kolory i nazywać przedmioty.
Zestaw gry zawiera: 210 twardych dwustronnie 
zadrukowanych plakietek, 4 duże sztywne dwu-
stronne plansze, szczegółową instrukcję z propo-
zycjami 7 gier.

12800001 59 zł

76 
elementów

Cienie, kształty, formy
Gra edukacyjna polegająca na dopasowywaniu, 
wspomaga zapamiętywanie, oraz pomaga rozwi-
jać zdolności obserwacji i rozpoznawania przed-
miotów po kształcie. Gra dla 1 - 5 graczy. 8 drew-
nianych kształtów, plansza, 32 karty drewniane, 3 
worki bawełniane.

11622396 150 zł
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Iluzoryczne koło
Drewniana, okrągła tablica, zakryta 
szybka z pleksi.
Po wprowadzeniu koła w ruch, można 
zobaczyć obraz, w który to układają się 
elementy za pleksi.
(rybki na planszy Woda, ptak na planszy 
Powietrze, mrówki na planszy Ziemia).
Śr.39,6 cm x 3,6 cm

11623820 Ziemia 319 zł
11623800 Woda 319 zł
11623810 Powietrze 319 zł

Ziemia

Woda Powietrze

Toporama - układanka przestrzenna
Układanka pozwalająca dziecku zapoznać się z pojęciami jak: za, przed, obok, na 
prawo, lewo, itp. pozycje przestrzenne można łatwo zrozumieć za pomocą kart w 
zestawie. Karty przedstawiają postacie w rożnych pozycjach, które mają być sko-
piowane na planszę.
Gra rozwija zmysł przestrzenny i wyobraźnię.
W zestawie: 24 karty (13 x 19 cm), 14 szt. drewnianych figurek (konie, drzewo, chłopiec, 
dziewczynka, koty, kurczaki, ogrodzenie o wym. 12 x 10 x 7 cm), 2 podstawy (24 x 9 cm) 
z wyżłobionymi rowkami, 6 transparentnych podkładek, przewodnik dla nauczyciela. 

22442863 240 zł

Kształty i cienie
W zestawie teatrzyk oraz 24 
elementy, które możesz łączyć, 
by stworzyć ciekawą opowieść. 
Zabawka zachęca do gry w role 
aktorskie, tworzenia własnych 
opowiadań. Uczy kreatywności, 
umiejętności budowania i wiele 
innych.
Wym.: 30 x 29 cm

18425040 90 zł

Dopasuj figury do wzoru I
W skład zestawu wchodzą 24 klocki w czerwonym kolorze , 12 plansz do dopasowania elementów.. 
Wym. plansz : 21 x 28 x 9 cm 

28251208 165 zł

Zabawa w cienie
Zabawa polega na właściwym 
dopasowaniu obrazków oraz ich 
ciemnych sylwetek (cieni). Produkt 
doskonale stymuluje analityczny 
zmysł obserwacji. Jest świetnym 
treningiem spostrzegawczości i 
kojarzenia dla najmłodszych.
W zestawie 48 puzzli.
Wiek 3+

12901829 25 zł
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Ramki z fakturami
Zestaw składa się z 8 estetycznie wykonanych drewnia-
nych ramek. Każda wypełniona jest różnego rodzaju faktu-
rą poprzez powierzchnie gładkie, szorstkie, zimne, ciepłe, 
twarde, miękkie, pokryte sztucznym włosiem, specjalnymi 
wypustkami, prążkami i wystającymi wzorami. Doskonale 
nadaje się w celach rehabilitacyjnych poprzez stymulację 
stóp oraz rąk.
Wym.: 35 x 35 cm

19511123 240 zł

Połącz w pary poduszki - gra 
sensoryczna
Gra polega na odnajdywaniu par poduszek, które 
różnią się kolorystycznie, pod względem faktury i 
wzornictwa. Wymiary poduszek idealnie dopaso-
wane są dla małych rąk. 
W zestawie: 20 poduszek. Można prać w pralce w 
temperaturze 30 stopni.
Wym.: 12 x 12 cm

18307515 233 zł

Budka sensoryczna - kości
Spróbuj zabrać pieskowi z jego budy kość i 
odgadnij fakturę! 20 sztuk kość (10 par) wy-
konanych z różnych struktur i  faktur: gładkie, 
szorstkie, jedwabiste, miękkie, twarde, gumo-
we, itp. Buda wykonana z tworzywa sztuczne-
go, piesek z pluszu.
Wym.: budy: 14 x 14 x 17 cm, kości dł.: 5 cm

20609079 220 zł

Domino faktur
Drewniana gra domino, wykonana z dużych żeto-
nów o różnych fakturach. Zasady gry obowiązują 
takie same jak w klasycznym dominie z tą różni-
cą, że pasujące do siebie żetony rozpoznajemy 
dotykiem. Dzieci rozwijają w ten sposób percep-
cję dotykową, uwagę i koncentrację. Gra zawiera 
28 elem. (9 x 4,3 cm), każdy z dwoma teksturami; 
użytych zostało 7 różnych faktur.
Wym. podstawy: 11 x 32 cm

28250312 145 zł

Sensoryczna szczoteczka
Sensoryczna szczotka jest idealna do pracy z dzieć-
mi jak i z dorosłymi podczas masaży pobudzają-
cych i uspakajających. 
Wym.: 8 x 5 x 4 cm

13892383 12 zł

Zmysł dotyku

Kształty sensoryczne
Gra, która uczy rozpoznawać kształty i struktury za pomocą dotyku i 
wzroku. Wyszukują w worku kształty i za pomocą tylko dotyku okre-
ślają ich kształt i fakturę, umieszczając je na odpowiednich podsta-
wach, na których wycięto wzory każdego z kształtów.
Zabawa rozwija wrażliwość dotykową.
W zestawie:16 kart pracy (28 x 8,5 cm), 2 podstawy plastikowe z 4 
wyciętymi wzorami kształtów (28 x 9,3 cm), 32 plastikowe elementy 
w 4 strukturach (paski, małe kropki, duże kropki, kratka), 1 wore-
czek z tkaniny i podręcznik edukacyjny.

22443000 200 zł
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Zgadula
Drewniana skrzynka posiadająca otwory, przez 
które dzieci wkładają ręce i odgadują, jaki przed-
miot trzymają w dłoni.
Wym.:50 x 35 x 27 cm

19501010 120 zł

Pudełko zmysłów
Odkrywaj świat przy wykorzystaniu wszystkich 
swoich zmysłów. 2 otwory z zasłonami ukrywają 
to, co znajduje się wewnątrz skrzynki. Dodatko-
wo pudełko wyposażone jest w 2 pryzmaty oraz 
rurkę, które z pewnością pobudzą wyobraźnie.
Wym.: 40 x 25 x 31 cm

15106968 245 zł

Krążki dotykowe - worek
Bawełniany worek, a w nim 32 elementy z różny-
mi fakturami, z których należy utworzyć 16 par. 
Krążek o śr. 4 cm

11459004 159 zł

Odgadnij. Jaki to kształt?
Zadaniem dzieci jest umieszczenie obu rak w wo-
reczku jednocześnie i za pomocą dotyku odgad-
niecie jaki kształt trzymają w dłoni.
W zestawie 12 kształtów o wym.7 – 12 cm oraz 
worek ze ściąganymi gumkami po obu stronach.

11459009 95 zł

Poduszeczki dotykowe
Szorstkie, gładkie czy miękkie? Poduszeczki o róż-
nych fakturach są doskonałą pomocą w nauce roz-
poznawania faktur za pomocą zmysłu dotyku. 
W zestawie: 10 poduszeczek z różnych materia-
łów (owłosiona, szorstka, twarda, śliska, gładka, 
miękka, puszysta, zamszowa, itp.).
Wym.: poduszeczki : 6 x 8 cm

11503049 125 zł

PanTastino
24 okrągłe drewniane krążki z wyfrezowanymi geometrycznymi kształtami. Dotykiem dziecko bada 
kształt wgłębień i próbuje opisać ten kształt. Krążki wykonane z twardego piaskowanego drewna 
bukowego, z płócienną torbą do wygodnego przechowywania.
Śr. 6 cm, gr. 1,5 cm

23000310 Zestaw A 265 zł
23000311 Zestaw B 265 zł

Zestaw A

Zestaw B

Dotknij i zgadnij
Gra jest przeznaczona, by rozwijać u dzieci zmysł 
dotyku. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie fak-
tury na tafelku i przypisanie jej do odpowiednie-
go zdjęcia. Gra składa się z 16 kart dotykowych 
(8 par) + 16 kart ze zdjęciami reprezentującymi 
różne wrażenia dotykowe + 2 chusty do zasłonię-
cia oczu w  czasie zabawy. Gra zawiera również 
własny system korekcji na odwrocie karty. 
Całość w praktycznej plastikowej skrzynce z rączką.

11920611 169 zł

210 211

In
te

gr
ac

ja
 s

en
so

ry
cz

na

In
te

gr
ac

ja
 s

en
so

ry
cz

na

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Sensoryczna układanka - Tetris
Jasno kolorowe klocki o różnych ciekawych 
kształtach, przypominających np. literę „C”, „T „ 
czy „L” dzięki czemu będziesz mógł tworzyć na-
prawdę ciekawe konstrukcje. Dodatkowo klocki 
pokryte są delikatnymi wypustkami. W skład 
układanki wchodzi 18 elementów.
W zestawie: 18 elem.
Wymiary pudełka: 30x9,5x30 cm

18416167 90 zł

Miękkie klocki z fakturami
Klocki sensoryczne mają wyraźnie teksturowa-
ny przód i tył. Zabawa nimi zapewnienia rozwój 
umiejętności motorycznych i są przystosowane 
do użytku przez dzieci ze specjalnymi potrzebami. 
Dzieci na początku mogą tworzyć płaskie budowle 
a następnie bardziej zaawansowane projekty 3D.
Największy elem. o wym.: 14 x 7 cm, najmniejszy: 
3 x 3 cm, gr. 2 - 2,5 cm

18416030 30 elem. 117 zł
18416080 80 elem. 166 zł

Dotykowe tacki
Zabawa uczy identyfikować różnego rodzaju tek-
tury i kształty poprzez dotyk, rozwijając przy tym 
umiejętności motoryczne.
W zestawie: 20 płytek z tworzywa sztucznego wy-
posażonych w 5 kształtów i faktur, 10 kart do gry 
ze wzorami. Torba do przechowywania.
Wym.:elem.5 cm

20609075 109 zł

Opaska na oczy
Dwuwarstwowe opaski, w jaskrawych ko-
lorach, aby pomóc dzieciom skupić  się i 
skoncentrować na danym zajęciu. Elastycz-
ne paski z tyłu zapewniają jeden rozmiar 
dla wszystkich. Doskonały dla wszystkich 
rodzajów zabaw  sensorycznych i nie tylko. 

28373972 6 szt. 75 zł

Krążki dotykowe - Senso
Wym.: 26 x 10 cm, śr. krążka 4 cm

15102064 100 zł

Sensoryczne ksztaty
Maluchy uwielbiają sortować, układać i odkrywać 
nowe formy. Ta zabawka jest do tego idealna. Ko-
lorowe, fakturowe kształty. Dopasowanie ich do 
siebie jest zabawne ponieważ istnieje tak wiele 
wariantów. To mała łamigłówka do rozwiązywa-
nia i czerpania z tego przyjemności.
Wym. klocka: 11,5 x 11,5 x 11,5 cm, najmniejsze-
go klocka: 6 x 6 x 6 cm

18425011 115 zł

Sensoryczna symteria
16 dużych elementów z drewna 
bukowego z uchwytami. Każdy 
element zawiera sensoryczną 
„połówkę”, którą należy dopa-
sować do drugiej tworząc odpo-
wiedni kształt lub figurę. Każdy 
wzór wykonany jest z innego ma-
teriału. Doskonała pomoc sen-
soryczna zarówno dla dzieci jak 
i osób o ograniczonych funkcjach 
chwytania, ćwiczy koordynację 
oko-ręka, umiejętności motorycz-
ne, rozróżnianie kolorów, mate-
riałów i kształtów. 
Wym.  elem.: 18 x 9 cm

23010359 419 zł
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Duże walce dotykowe
Jedyne w swoim rodzaju ogromne walce dotyko-
we. Dziwięć różnych tekstur do dopasowywania 
na odpowiednie miejsce. Zabawka świetnie wy-
konana z bardzo trwałych materiałów.
Idealna pomoc do zabaw sensorycznych czy tra-
dycyjnego memo.
Wym. planszy: 35 x 30 cm, śr. krążka: 7,5 cm

18405077 207 zł

Dotykowe memory 
W zestawie: 34 kartoniki o wym.: 9 x 9 cm 
wykonane z twardej i odpornej tektury, co 
gwarantuje trwałość i wysoką jakość gry 
oraz instrukcja gry.

11920410 życie codzienne 115 zł
11920411 nasze otoczenie 115 zł

Sensoryczny sorter
Sorter z miękkimi figurami geometrycznymi to rewelacyjna zabawka dla dzieci początkujących, która pozwala po-
znawać figury, rozwija zmysł koncentracji, kreatywność, pobudza wyobraźnię przestrzenną oraz rozwija zdolności 
motoryczne najmłodszych.
Wym.: 27 x 23 x 11 cm

18452505 85 zł

Formierz kolorowy
Zabawka daje możliwość odtwarzania różnych 
form poprzez odciskanie np. dłoni na powierzchni 
pałeczek. Formierze w trzech kolorach (pomarań-
czowy, fioletowy i zielony). Kolor wybierany losowo.
Wymiary: 19,5 x 13,5 x 6,8 cm

19120254 39 zł

Zapoznaj się z teksturą każdego kartonika...

Klocki stymulujące dotyk
Pomoc stymuluje dotyk, wydłużenie koncentracji, 
rozwój planowania ruchowego i wizualizacji ruchu.
Dziecko bada paluszkami klocki i za pomocą 
dotyku wybiera odpowiednie klocki i układa tak 
samo jak ułożony wcześniej dowolny wzór.
W zestawie: 16 drewnianych klocków z wypukły-
mi kształtami, 4 klocki gładkie, opaska na oczy.

18260002 99 zł

Sensoryczny labirynt
Małe dłonie prowadzą walce dotykowe po labiryn-
cie, dopasowując je do wzorów odpowiadających 
im kwadratowych klocków. Kwadratowe klocki 
można dowolnie układać tak aby tworzyć nowe za-
danie. Zabawka uczy maluchy rozwiązywania pro-
blemów i dopasowywania oraz ćwiczy umiejętności 
motoryczne, ciekawa pomoc sensoryczna. 
Wym planszy: 38 x 28 cm, klocek kwadratowy: 6 x 6 
cm, śr. krążka: 5 cm

18405079 185 zł

Pomoc rozwija umiejętności 
obserwacji i spostrzegawczości, 
ćwiczenie pamięć wzrokową i 
dotykową. 

Ćwiczy rozpoznawanie kształtów 
za pomocą różnych tekstur, 
wzbogaca słownictwo związane z 
przedmiotami życia codziennego.
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Naciskowo - pamięciowe kostki
Ekscytująca gra dająca wiele radości i rozwijająca 
zdolność obserwacji i koncentracji, rozwija zmysł 
dotyku. Gra pamięciowa niesie ze sobą wyzwa-
nie. Sekretem jest poznanie właściwości sprężyny 
umieszczonej w każdym z sześcianów poprzez jej 
naciśnięcie i właściwe dobranie pary. Kostki naci-
skowo-pamięciowe, są bardzo cenną i pomysłową 
zabawką pozwalającą na regulację siły nacisku. 
Mogą być wykorzystywane jako cenny element 
terapii u dzieci z trudnością z napięciem mięśnio-
wym. Ponadto kostki rozwijają zmysł dotyku oraz 
zdolność obserwacji i koncentracji. Pozwalają roz-
wijać się pod względem manualnym, ćwiczą per-
cepcję ruchów oraz regulują napięcie mięśniowe.
W zestawie: 6 par drewnianych kostek z przyci-
skami o różnym stopniu sprężystości, na ich od-
wrocie znajduje się 6 par różnych wzorów, które 
służą do sprawdzenia poprawności wybranej 
pary pod wpływem nacisku, drewniana skrzynka 
o wymiarach 27 x 10,5 x 5,5 cm, instrukcja.

24310013 265 zł

Wibrująca ośmiorniczka - kocyk
Ośmiorniczka ma miękką miłą w dotyku twarz, deli-
katne packi i sprężyste włosy. Kocyk jest mięciutki i 
sprawi ze dzieci będą chciały na nim siedzieć, który 
po pociągnięciu sznureczka zaczyna wibrować.
Wykonana z przyjemnego w dotyku ficlu.
Wym.:34 x 60 cm

13892465 159 zł

Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując 
informację ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregacji, 
interpretacji i integracji.
Mózg dziecka pobiera informacje płynące z receptorów: dotykowych, 
proprioceptywnych (czucie głębokie), przedsionkowych (zmysł równowagi), 
wzrokowych, smakowych i słuchowych.
Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców 
sensorycznych w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją adekwatną do 
zastosowanego bodźca.
Najlepszą formą ćwiczeń jest zabawa z naszymi uczniami.

Wibrujący wąż
Miły w dotyku pluszowy towarzysz .Każda z 6 
odrębnych sekcji na które został podzielony wąż 
daje inne doznania dotykowe.Wypełnienie sekcji 
takie jak : pianka, pianka pamięciowa, koraliki, 
wibracje, kulki i cicha grzechotka. Zróżnicowane 
wypełnienie zachęca dzieci do dotyku i manipu-
lacji pozwalająca na trening dłoni. Wykonany ze 
100% poliester

13892474 145 zł

Sensoryczne kule
Zestaw zawiera trzy  piłki. Każda z piłek ma inną 
fakturę zewnętrzną oraz zróżnicowane wypełnienie.
Dodatkowo w każdej z piłeczek ukryty jest waż co 
„zmusza” dzieci do dodatkowego nacisku, mani-
pulacji piłeczką, by wyczuć go palcami.
Śr.10 cm, waga 260 g

13881925 159 zł

Piramidy ciężaru
Każda z piramid ma inną wagę. Zadaniem dziec-
ka jest połączyć piramidy w  pary kierując się 
wagą piramid. Pomocnym w  odnajdowaniu par 
jest umieszczony od spodu znaczek kolorystycz-
ny służący jako system do samokontroli. Gra ta 
pobudza umysł oraz dodaje wiele emocji.
Zestawy 12 piramid wykonanych z drewna.

11456684 120 zł

Ringi o różnej sprężystości do ściaskania
Zestaw 6 ringów w 3 kolorach o wielkości mieszczącej się w dłoni. Mogą być stosowane w rehabilitacji, ćwiczeniach 
siłowych i odstresowujących. Każdy kolor ringu występuje w rożnym stopniu oporu, w zależności od potrzeb wybiera 
się odpowiedni stopień sprężystości.
Śr.6,5 cm, gr.1,3 cm

19130026 99 zł

Piłka do przytulania
Luki w piłce ze specjalnym przeznaczeniem do 
umieszczenia rąk i ramion wewnątrz piłki, dają 
dodatkowe poczucie komfortu i ciepła.
Pomoc pomaga w wyciszeniu, zmniejsza niepo-
kój, zapewniając uspokojenie u dzieci nadpobu-
dliwych. Śr.: 27 cm

20897820 159 zł
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Mata korekcyjno – masująca „Jeżyk” umożliwia 
leczniczy masaż stóp podczas codziennych 
czynności domowych. Podczas masażu 
punktów   reflektorycznych  znajdujących 
się w stopach, mata  uaktywnia siły witalne 
organizmu i poprawia krążenie krwi we 
wszystkich narządach, a także reguluje 
zaburzenia przemiany materii.

Mata sensoryczna z kamykami
Mata do masażu stóp stymuluje stopę, poprawia metabo-
lizm i krążenie krwi co przyspiesza regenerację organizmu, 
łagodzi nerwobóle i zmęczenie mięśni. Idealna do ćwiczeń 
korekcyjnych stóp. Wytrzymała zarówno w pomieszcze-
niach jak i na zewnątrz, łatwa do czyszczenia oraz przeno-
szenia w dowolne miejsce (łatwo zwijana i lekka).
Wym.:35 x 175 cm

19500141A 105 zł

Mata Jeżyk - długa
Stożki rozmieszczone są nieregularnie.
Wym.: 100 x 30 cm, wys. stożków 1 - 2 cm

16001084 zielona 99 zł
16001247 kolorowa 99 zł

Mata Jeżyk - krótka
Wym.: 30 x 33 cm, wys. stożków 1 - 2 cm
Istnieje możliwosć wyboru koloru: zółty, zielony, czerwony, 
niebieski).

16001248 45 zł

Comprimo - kostki naciskowe
Za pomocą rąk lub stóp dziecko naciska prostopadłościan i dostrze-
ga, że mają różne poziomy oporu. Każde z 2 prostopadłościanów 
ma taką samą odporność na nacisk rąk lub stóp. Zadaniem dziecka 
jest znalezienie odpowiedniej pary, które są oznaczone zamkami w 
tych samych kolorach. Comprimo może być wykorzystywane jako 
cenny element terapii u dzieci z trudnością z napięciem mięśnio-
wym. Ponadto Comprimo rozwija zmysł dotyku oraz zdolność ob-
serwacji i koncentracji. Pozwalają ćwiczyć percepcję ruchów oraz 
regulują napięcie mięśniowe.
W zestawie: 10 prostopadłościanów z pianki o 5 różnych stopniach 
nacisku ze zdejmowaną poszewką z bardzo wytrzymałej tkaniny. 
Tkanina ma małe gumowe wypustki, które zapobiegają przesuwa-
niu się Comprimo po gładkim podłożu. Można je prać w tempera-
turze 60°C, dlatego jest bardzo higieniczna i doskonale nadaje się 
nawet do pracy z osobami niepełnosprawnymi, instrukcja.
Wym.: 16 x 24 x 10 cm

24320033 569 zł

Mata Nopex
Faktura maty składa się z wypustek doskonale sty-
mulujących poprzez bodźce zewnętrzne. Stosowana 
głównie w fizykoterapii. Doskonała również na do-
mowe sposoby na poprawę krążenia krwi.
waga maty standard: 4000 g

24700410 standard - 120 x 60 cm 499 zł
24700411 mini - 60 x 40 cm 235 zł

Koc obciążeniowy
Koc wewnątrz umieszczony ma materiał obciążeniowy, który odpowiada za na-
cisk, nie zwykły nacisk, a tzw. nacisk głęboki. Działa on bezpośrednio na mięśnie 
i ścięgna. Odpowiedzialny jest za prawidłową integrację sensoryczną organizmu.
Koc działa bezpośrednio na to co jest przyczyną dolegliwości pacjenta. Głęboki 
nacisk, powoduje że układ pro receptywny się reguluje, a pacjent jest bardziej 
spokojny i skupiony. Koc stosuje się głównie w terapii zaburzeń psychofizycz-
nych takich, jak zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm czy ADHD.
Kocyk (100 % bawełna) przepikowana w kwadraty, w których znajdują się mi-
kro kulki szklane.

19512460 90 x 120 cm - 2 kg 259 zł
19512461 100 x 150 cm - 3 kg 299 zł
19512462 130 x 200 cm - 4 kg 359 zł

Przyjmuje się, że koc obciążeniowy maksymalnie powinien stanowić 10% - 15 %  wagi ciała dziecka i nie być dłuższy niż. ok. 20 cm od jego 
wzrostu. Zbyt duży, albo za mały koc sensoryczny po prostu nie będzie spełniał swojej roli. Dlatego koc musi być szyty na zamówienie.

O wycenę indywidualną zapytaj BOK
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Ścieżka wałków
Kolorowe ścieżki idealne do ćwiczeń śródstopia, korygują-
ce płaskostopie, łatwe do zwijania, rozwijania i utrzymania 
w czystości.
Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Maks. obciążenie 60 kg. 
Zaznacz kolor na zamówieniu, lub będzie wybrany losowo.
Wym.: 148 x 36 x 3 cm

19110006 1 szt. 285 zł

Ścieżka sensoryczna - 7  poduszek
Zestaw składa się z 7 poduszek wypełnionych różnymi materiałami: linami, piłkami, granulatem, kamykami, itp. Stą-
pając po przygotowanej z poduszek ścieżce dzieci ćwiczą równowagę i rozwijają zmysł dotyku oraz wrażliwość sen-
soryczna stóp. 
Pokrowce poduszek można prać w 30°C.
Wym.: 35 x 24 cm

23010565 975 zł

Dotykowe plastry miodu
Złap równowagę i rozwiń swoje zmysły dzięki tym sensorycznym plastrom miodu. Na każdym z plastrów znajduję się inna nawierzchnia. Istnieje również możliwość samodzielnego 
stworzenia danego podłoża.  Skład zestawu : 6 kamieni , 3 torby do napełniania.
Wym.:  48,8 x 26,0 x 11,0 cm

19179526 995 zł
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Sensoryczne gąbki
Każda faktura gąbki zapewnia satysfakcjonujące 
doznanie zmysłowe.
Zaleta prezentowanego zestawu jest duża różno-
rodność materiałów, kolorów i faktur.
Zestaw 14 gąbek zapakowany w bawełnianą torbę.

20800018 159 zł

Sensoryczne rękawice - 1 para
Kiedy ręce dzieci wędrują do ich ust, wsuń im na 
raczki rękawice sensoryczne – odwioda one dzie-
ci od drapania i gryzenia.
Stosowane w celu styumulacji ukladu dotykowego.
Rekawice dzieki uniewersalnym kształtom dopa-
sowuja się do dloni osoby dorosłej jak i dziecka.
Rękawice dostarczają bardzo przyjemnych wra-
żeń, pomagają także w rozładowaniu napięcia.
Dł. 16,5 cm, szer. 8,9 cm

13892377 39 zł

Rękawice dotykowe
Rękawice do gry w dotyk mają różną teksturę po-
wierzchni. Trenują zmysł dotyku i uczulają zmysł 
dotyku. Aktywna dyskryminacja dotykowa i bier-
ne odczucie są promowane, aby podobieństwa i 
różnice były świadomie postrzegane (np. twarde, 
miękkie i szorstkie). Słownictwo i ekspresja języko-
wa budowane są w opisie uczucia. Dzieci uczą się 
poznawać własne emocje i emocje innych graczy i 
odpowiednio reagować.
Wiele wariantów gry dla 1-6 graczy opisano w 
szczegółowej instrukcji gry. Szczególnie zachęca się 
do interakcji społecznych. Od 3 lat.

24320032 302 zł

Dłonie i stopy sensoryczne
Antypoślizgowe  dłonie i stopy idealne do zabaw 
sensorycznych. W zestawie znajduje się 6  par 
stóp i dłoni w intersującej kolorystyce. 

19102008 349 zł

Stopy z fakturami
Zestaw 8 stóp z różnymi fakturami, które pobu-
dzają czucie głębokie.
Wym.: 49 x 30 cm

28400139 185 zł

Ścieżka sensoryczna - 10 paneli
Zestaw 10 paneli imitujących strukturę różnych 
powierzchni występujących w naturze. Stąpa-
nie po nich przypomina chodzenie boso np. po 
szyszkach, gałęziach czy kamykach co stymuluje 
i wzmacnia mięśnie stóp. Panele wykonane z pvc 
lub gumy, można ze sobą łączyć. 
Wym. poj. panelu 25 x 25 x 3,2 cm

19110430 649 zł

Ścieżka sensorycznych kieszeni
Zestaw składa się z 8 kieszeni zamykanych na 
rzep zszytych ze sobą. Wykonane z bawełny 
w jednolitych kolorach. W kieszeniach można 
umieszczać różne wypełnienia, np. kamyki, szysz-
ki, fasolę, piankę, itp.
Stąpając po ścieżce dzieci ćwiczą równowagę i rozwi-
jają zmysł dotyku oraz wrażliwość sensoryczna stóp. 
Ścieżka umieszczona w worku ze ściągaczem. 
Można prać w niskiej temperaturze.
Wym. pojedynczej kieszeni: 28 x 28 cm.

19520519 140 zł
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Okrągłe, wykonane z kauczuku 
poduszki - masażery antypoślizgowe, 
wypełnione powietrzem,masujące na 
całej powierzchni pobudzają receptory 
nerwowe w dłoniach i stopach, co wpływa 
pozytywnie na pracę układu nerwowego. 
Stosowane w rehabilitacji, treningu 
równowagi i orientacji w przestrzeni, a 
także w ćwiczeniach poszczególnych grup 
mięśniowych.

Dyski dotykowe - zestaw II
W zestawie: 5 dużych (śr.27 cm) i 5 małych (śr.11 cm) 
dysków , worek oraz opaskę na oczy.
Maksymalne obciążenie: 100 kg

10302118 349 zł

Dyski dotykowe - zestaw I
W zestawie: 5 dużych (śr.27 cm) i 5 małych  (śr.11 cm) 
krążków, worek oraz opaskę na oczy.
Maksymalne obciążenie: 100 kg

10302117 349 zł

Dyski dotykowe - duży zestaw
Duże dyski można położyć na podłodze 
i  stopą wyczuwać jaka to faktura, małe 
dyski dziecko może trzymać w dłoni.
Zestaw zawiera 10 dużych dysków (śr.27 
cm) i 10 małych dysków (śr.11 cm), worek 
oraz opaskę na oczy.
Maksymalne obciążenie: 100 kg.

10302116 655 zł

Maty silikonowe
Maty są wykonane z mocnego silikonu, a ich an-
typoślizgowy spód zapewnia bezpieczeństwo w 
trakcie zabawy.
Łatwe do utrzymania w czystości, wystarczy prze-
myć je wodą.
Zestaw składa się z 5 dużych mat i 5 małych krąż-
ków silikonowych zapakowanych w torebce.
Śr. krążka: 8 cm, śr. dużego krążka 35 cm

28354517 219 zł

Podstawa Jeż mała
Wykonane z miękkiego elastycznego tworzywa, wy-
pustki poprawiają ukrwienie kończyn.
Śr. 14 cm

13700008 19 zł

Terapia sensoryczna dłoni i stóp

Sensoryczne obłoczki 4 szt.
Różna faktura obłoczków dostarcza dzieciom 
wielu doznań dotyku. Antyposlizgowe. W zalweż-
ności od potrzeb można dopompować dyski, aby 
zwiększyć ich twardość.
Zawartość: 2 x zielony, 2 x niebieski. 
W zestawie torba.
Wym.: 23,7 x 31,5 x 4,5 cm

19100011 805 zł

Wysokość w zależności od napompowania
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Zestaw fikuśnych piłek
Świetne podczas zabawy w rzucanie, toczenie, ła-
panie czy podskakiwanie, ponieważ nieregularne 
kształty piłki powodują ,że poruszają się one w 
nieprzewidzianym kierunku.
Zestaw 4 nadmuchiwanych piłek o niezwykłych 
kształtach, różnych fakturach i kolorach: niebie-
ski nie transparentny  rugby o dł.25 cm, zielona 
przezroczysta piłka „piramida” o dł.18 cm, fiole-
towa nie transparentna wielostronicowa piłka o 
śr.22 cm, transparentna piłka o śr.15 cm

28375043 4 szt. 159 zł

Piłki sensoryczne - zestaw
Miękkie, wyposażone w dodatkowe, sensoryczne 
wypustki na powierzchni zapewniające dodatkową 
stymulację. W rehabilitacji wykorzystywane jako 
trenery dłoni, do stymulacji dotykowej oraz masażu 
stymulującego lub rozluźniającego napięte struktury.
Śr.12 cm

12608071 6 szt. 139 zł

Sensoryczne piłki i kształty
Zestaw: 9 piłek z wypustkami lub bez - do masażu 
i ćwiczeń.
Śr.: 8 - 16 cm

18405199 209 zł

Zestaw sensorycznych piłek
Zestaw 20 piłek o różnych fakturach, kolorach, 
wielkościach. Idealnie sprawdza się w zabawach 
sensorycznych. Dodatkowo do zestawu dołączona 
została torba do przechowywania piłeczek. 
Wym.:  5 cm

28372446 219 zł

Piłki z fakturą
Zestaw zawiera 6 kolorowych piłek wykonanych  
z miękkiego tworzywa sztucznego. Piłki te ideal-
nie nadają się, by poznawać rozmaite kształty, 
struktury i dźwięki. Dodatkowo można używać te 
piłki do tworzenia wzorów na piasku.
Wym.: 11 cm

28372448 159 zł

Transparentna piłka
Nadmuchiwana przezroczysta piłka zawierająca 
cylinder z wielobarwnymi kształtami z pianki, 
które toczącą się od jednego końca do drugiego, 
gdy piłka jest w ruchu. 
Śr.32 cm, waga 110 g

13870200 59 zł

Piłka meteor
Duża piłka wraz z 6 mniejszymi  kulkami o róż-
nych fakturach.
Śr.18,5 cm

28374056 112 zł

Sensoryczne piłki (elastyczne)
Zestaw 6 szt. elastycznych piłek w różnych kolo-
rach wykonanych z bezpiecznego tworzywa.
Śr.: 10 - 21 cm

13881815 379 zł

Piłki sensoryczne
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Zgadywanka słuchowa
12 drewnianych pojemników z zakręcaną pokryw-
ką i zawartością. Służy w rozwijaniu zdolności za-
pamiętywania! Należy odgadnąć co jest w środku 
poprzez porównanie dźwięków jakie wydają! 
Drewniane kółka brzmią inaczej niż ryż, czy mały 
dzwoneczek, a małe kamyczki inaczej niż perełki 
szklane - czy słyszysz różnicę?
Śr.5 cm

15106766 155 zł

Piramidy dźwięku - połącz w pary
Każda z  piramid, po potrząśnięciu wydaje inny 
dźwięk Zadaniem dziecka jest połączyć pirami-
dy w pary. Pomocnym w odnajdowaniu par jest 
umieszczony od spodu znaczek kolorystyczny 
służący jako system do samokontroli. 
Zestawy 12 piramid wykonanych z drewna.

11456683 109 zł

zmysł słuchu

mTalent - Percepcja słuchowa
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających 
usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także 
wspierający koncentrację uwagi opartej na anali-
zatorze słuchowym, do wykorzystania na zajęciach 
korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycz-
nych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu 
kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej.
Program składa się z ponad 600 ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.

25000011 1748 zł

mTalent - Percepcja słuchowa II
Produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. mTalent Percepcja słu-
chowa cz.2 może stanowić uzupełnieniem pierwszej 
części programu mTalent Percepcja słuchowa, ale 
także może być odrębnym programem służącym 
do stymulacji wyższych funkcji słuchowych. Propo-
zycja uzupełniona została o zestaw dodatkowych 
materiałów i publikacji autorskich rozszerzających 
spektrum możliwości zastosowania tego produktu.

25000061 1950 zł

Poznaję świat - dźwięki
Gra składa się z CD, na której zareje-
strowano 36 dźwięków pochodzących z 
dnia codziennego,  12 sztywnych kart z 
obrazami przedmiotów, wydających te 
dźwięki oraz plastikowych czerwonych 
żetonów, które służyć mają do zazna-
czenia na planszy przedmiotu, którego 
dźwięk w danej chwili słyszymy.
Celem gry jest ćwiczenie koncentracji, 
rozwój słownictwa oraz zmysłów.
Wym. karty: 25 x 9,5 cm, żeton śr. 3,5 cm

22472239 155 zł

Dźwiękowe poduszeczki
Poduszeczki są ręcznie haftowane. Dzięki 
nim dziecko nauczy się poprawnego roz-
poznawania literek. Każda poduszeczka 
reprezentuje inną literkę. Dodatkowym 
uatrakcyjnieniem są ciekawe odgłosy 
wydobywające się nich. W skład zestawu 
wchodzi: 17 dwustronnych poduszeczek  
z obrazkami oraz laminowane karty pracy 
pomocne przy zabawie.  
Wym. poduszeczki : 9 x 9 cm 

20603044 280 zł
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Gry polegające na zidentyfikowaniu prezentowanych dźwięków i kojarzeniu ich z obrazem. Pomoc umożliwia dzieciom rozpozna-
wanie odgłosów zwierząt, instrumentów muzycznych oraz odgłosów słyszanych w mieście i w domu. 

Seria gier, z których każda zawiera płytę CD z odgłosami oraz 25 dwustronnych plansz przedstawiających przedmiot lub zdjęcie 
sytuacji  kojarzone z tym dźwiękiem. Każda z gier zawiera 150 czerwonych, plastikowych żetonów. Zadaniem dziecka jest określić 
jaki dźwięk słyszy i zaznaczyć żetonem na planszy odpowiedni obrazek. 

Gra uczy koncentracji, identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz rozwija słownictwo. Może być wykorzystywana do pracy 
indywidualnej i grupowej. Jednocześnie bawić się może 25 dzieci. 

Odgłosy zwierząt
Wymiar karty : 13,5 x 19,5 cm

11920620 155 zł

Odgłosy miasto i dom
Wymiar karty : 13,5 x 19,5 cm

11920621 155 zł

Odgłosy instrumenty muzyczne
Wymiar karty : 13,5 x 19,5 cm

11920622 155 zł

Bawię się ,uczę i śpiewam
To zbiór piosenek i zabaw, które uczą w sposób 
dyskretny, przyjemny dla dziecka. 
Zawartość: książka B5-100 stron,2 CD

30246705 58 zł

Piosenki - perełki
Zbiór 10 piosenek i zabaw zarówno przeznaczonych 
dla przedszkolaków jak i dzieci w wieku szkolnym. 
Utwory mają prostą melodię i łatwe do zapamiętywa-
nia słowa, a zabawy są krótkie i lubiane przez dzieci.
Format B5,24 kol. strony, 1 płyta CD

30283719 22 zł

Pląsy z długą brodą CD + teksty kpl.
Na 4 płytach CD znajdują się 82 pląsy i piosenki 
znane od bardzo dawna – stąd nazwa Pląsy z długą 
brodą. W książce znajdują się  teksty i propozycje za-
baw. Każdy utwór nagrany został w dwóch wersjach: 
wokalno-instrumentalnej oraz instrumentalnej. 
Książeczka o formacie A5, 92 str.

30222194 82 zł

Co to? - Kto to?
Pomoc składa się z płyty CD z nagraniami:  odgłosów 
zwierząt domowych, odgłosów na spacerze, odgło-
sów w domu, odgłosów zwierząt z ZOO, itp oraz 37 
obrazków uzupełniających ćwiczenia i zabawy. 
Do zestawu dołączona instrukcja dla prowadzą-
cego z zestawem nagrań.

24000313 75 zł

Świat dźwięków
Ćwiczenia polegają na zapamiętywaniu dźwięków, 
kojarzeniu ich z obrazkami (20 sztuk dwustronnie 
foliowanych kart z 60 ilustracjami obiektów generu-
jących nagrane dźwięki) oraz sekwencyjnym zapa-
miętywaniu trzech dźwięków i ich rozpoznawaniu.
Wym. kart: 13 x 32 cm

16705162 85 zł

Zwierzaki  - zabawa z dźwiękiem
Materiał zawarty na płycie ma na celu rozwija-
nie: uważnego słuchania, różnicowania i  identi-
fikowania bodźców wzrokowych i  słuchowych, 
koncentrowania uwagi na sygnałach dźwięko-
wych, porównywania ich i naśladowania  pamięci 
i wrażliwości słuchowej i wzrokowej  wyobraźni, 
koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

24000437 68 zł
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Dźwięki naszego otoczenia
W tej publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda 
składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze 
zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Zagadki 
dotyczą rzeczy znanych i bliskich dziecku, takich 
jak czynności higieniczne czy odgłosy z ulicy. W 
zestawie: 20 kolorowych kart, zeszyt A5 – 8 stron, 
CD, plastikowe kieszonki + teczka.

30244107 36 zł

Dyslektyczne ucho
Zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój percep-
cji słuchowej i  funkcji językowych. Wykonując 
zadania, uczeń pracuje na słowach lub pseu-
dosłowach oraz ćwiczy pamięć słuchową. Wiele 
ćwiczeń wykonuje tylko ustnie. Część poleceń ko-
jarzy się ze znanymi zabawami, np. gra memory, 
łączenie kropek tworzących rysunek. W ostatnim 
rozdziale znajdują się opisy zabaw grupowych.
Zeszyt ćwiczeń 44 str. oraz książka dla nauczycie-
la 76 str.

30200041 39 zł

Historyjki słuchowe i dźwięki
Materiał pomocny w terapii i profilaktyce percepcji 
słuchowej, w tym wrażliwości, pamięci i koncentracji 
słuchowej. Publikacja skierowana jest do dzieci w 
różnym wieku, młodzieży, a także do osób dorosłych. 
W zestawie: 2 płyty CD oraz 10 plansz obrazko-
wych A4 przeznaczonych do pocięcia z ilustracja-
mi odpowiadającymi 16 historyjkom słuchowym 
i 12 miniaturkom dźwiękowym, zeszyt 8 str. A5.  

30208198 42 zł

Sensorycznie wszystko gra!
Książka i 2 płyty CD. W książce znajdują się teksty 
piosenek, propozycje zabaw oraz zapisy nutowe. 
Na płytach są piosenki w wersjach: wokalno-in-
strumentalnej i instrumentalnej.
Format:A5, 120 str.

30208389 52 zł

Rozpoznajemy odgłosy
Publikacja ma pomóc dzieciom poznać i zapamiętać 
odgłosy ptaków: bociana, drozda, dzięcioła, gawro-
na, jaskółki, kanarka, kukułki, łabędzia, mewy, papu-
gi, pawia, skowronka, sowy, wilgi, wróbla i żurawia. 
W jej skład wchodzi książeczka(32 strony) z ilustra-
cjami ptaków oraz płyta CD z ich odgłosami.

30246071 ptaki 20 zł
30246088 zwierzęta domowe 20 zł
30246231 transport 20 zł

Rozpoznajemy odgłosy
Gra umożliwiająca umiejętności mówienia, słucha-
nia i odkrywania świata dźwięków. Przy słuchaniu 
dziecko skupia się na dźwiękach które rejestruje i 
spróbuje je rozróżnić. Polega to na zapisywaniu na 
plakacie odczuć podczas słuchania utworu.
W zestawie : 1 plakat ( 60 x 75 cm),40 kart magne-
tycznych – 25 z symbolami, 15 ze zdjęciami instru-
mentów muzycznych(8 x8 cm),1 książeczka pedago-
giczna, 1 płyta CD ( 26 min.) -11 utworów.

22488445 219 zł

Zwierzęta - rzuć kostką i wydaj 
dźwięk...
Kostka o wymiarach 20 x 20 cm z nadrukiem 
zdjęć zwierząt leśnych,dzikich i domowych. Po-
wierzchnia kostki została wykonana ze skadenu, 
dzięki temu łatwo można utrzymać jej czystość.
Wym.: 20 x 20 cm

19500159 domowe 109 zł
19500160 leśne 109 zł
19500161 dzikie 109 zł

Gra - Dźwięki w otoczeniu
Gra składa się z 48 dźwięków nagranych na CD ( 54 minuty ) oraz 6 sztywnych plansz przedstawiających różne miejsca 
( ogród, kuchnia, ulica, plaża, las, plac zabaw). Zadanie polega na dopasowaniu usłyszanych dźwięków do ilustracji 
poprzez zaznaczenie ich plastikowym, czerwonym krążkiem. Celem gry jest ćwiczenie koncentracji, rozwój słownic-
twa oraz zmysłów.
W zestawie: 1 płyta CD (54 min.), 6 obrazków tematycznych, 60 plastikowych krążków i 1 przewodnik dla nauczyciela.
Wym. kart: 33 x 22 cm, śr. krążków 3 cm

22471317 159 zł
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Sensoryczne tuby
Zestaw to 4 sztuki tub, które można wypełnić wybranymi przez siebie przedmio-
tami. Dzięki wentylowanym pokrywkom dzieci mają możliwość także zapoznania 
się z zapachem danego obiektu.
Wym. : 12  x  2,5 cm 

20602445 145 zł

Rozpoznaj zapach
Zestaw 10 plastikowych pojemników, każdy po-
siada otwory w pokrywkach. Zabawa polega na 
umieszczeniu wewnątrz pojemnika żywności po 
to, by inny uczestnik mógł odgadnąć po zapachu 
rodzaj produktu. Rozwija zmysł węchu i poszerza 
słownictwo.
Wym.: śr. 3,5 cm, wys. 10 cm

28350301 27 zł

10 szt.

Zapachowe butelki
Zestaw składa się z sześciu par buteleczek 
umieszczonych w drewnianej podstawce. Jeden 
komplet buteleczek ma kolor jasnoszary, drugi 
ciemnoszary. Do każdej pary buteleczek wkłada 
się jednakową substancję zapachową np.: anyż, 
cynamon, kawę, goździki, wanilię itp.  Dziecko do-
biera w pary buteleczki w których są substancje o 
tym samym zapachu. 
Wym.: tacki : 33 x 10 x 2,5 cm

10401500 269 zł

Zestaw buteleczek smakowych
Zestaw składa się z czterech par szklanych bute-
leczek z zakraplaczami w kolorze białym i czar-
nym, umieszczonych parami w drewnianej pod-
stawce. Do każdej pary buteleczek wlewa się płyn 
o smaku: słodkim, słonym, kwaśnym, gorzkim. 
Dziecko dobiera w pary buteleczki, w których są 
substancje o tym samym smaku. 
Wym.tacki: 30 x 10 x 2,5 cm

10401510 209 zł

Kostka - 5 zmysłów
Rzuć kostką i wskaż przedmiot w otoczeniu, który 
widzisz, słyszysz czy możesz dotknąć za pomocą 
wylosowanego zmysłu.
Wym.: 20 x 20 cm

19500192 99 zł

Jaki to zmysł?
Gra składa się z 50 fotografii, w tym 
5 kart przedstawiających 5 głównych 
zmysłów: węchu, dotyku, słuchu, wzro-
ku i smaku oraz 45 kart przedstawiają-
cych sytuacje z życia codziennego. 45 
kart o wymiarach 9 x 9 cm należy od-
powiednio zidentyfikować i połączyć je 
z jednym spośród 5  głównych zmysłów. 
Karty wykonane z grubej lakierowanej 
tektury odpornej na zagięcia przecho-
wywane w praktycznej plastikowej 
skrzyneczce z uchwytami.

11920610 119 zł

Zestaw do treningu 
węchowego z filcowymi 
krążkami
W skład zestawu wchodzi 10 za-
pachów. 5 zapachów wyciszają-
cych oraz 5 zapachów pobudza-
jących oraz 10 filcowych krążków 
obrazujących rodzaj zapachu. 
Wszystko umieszczone w ładnej 
drewnianej skrzynce. 

18400022 130 zł

Odgadnij zapach
Gra mająca na celu rozwój zmysłów, głównie zmysł zapachu. 
Zestaw obejmuje 12 rurek, w których „zamkniętych” jest 12 
różnych zapachów, 12 rodzajów owoców, łącznie 24 zdjęcia 
owoców całych i ciętych. Włączenie do zabawy zdjęć pomaga 
dzieciom w rozszerzaniu wiedzy na temat owoców. Na odwro-
cie każdej karty jest numer oraz taki sam numer znajduje się na 
poszczególnych rurkach, w których ukryte są zapachy jako sys-
tem samokontrolny. Karty wykonane z kartonu, laminowane. 
Wym. kart: 7 x 7 cm

11920600 149 zł
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Równoważnia S
Dziecko utrzymując równowagę musi stale kon-
trolować piłkę, która porusza się zgodnie z ru-
chem, jakie wykonuje dziecko. Zadaniem dziecka 
jest nadawać taki ruch, aby piłka płynnie poru-
szała się w wytłoczonym tunelu.
W zestawie znajdują się 2 piłeczki. 
Maksymalne obciążenie: 40 kg
Wym.: 50 x 23 x 9 cm

13601001 179 zł

Pasy pomocniczne do 
„Równoważnie wymienne”
Wykonane z poliestru.

10302942 139 zł

Deska Ślimak
W zestawie 3 piłki.
Maksymalne obciążenie: 80 kg
Wym.: 54 x 40 x 2,5 cm

13600001 155 zł

Równoważnie wymienne
Pomoc rehabilitacyjna do zabaw, treningu sportowego i rehabilitacji. Równoważnia stymuluje funkcje psycho  - 
sensomotoryczne jak: koordynację, mobilność, koncentrację i poprawę postawy.
Równoważnia jest dostępna w dwóch poziomach trudności. Każdy zawiera 3 łatwo wymienne plansze z różnymi 
wyzwaniami.
Max.  obciążenie 120 kg
postawy. Balanco jest dostępny w dwóch poziomach trudności. Każdy zestaw zawiera 3 łatwo wymienialne wkładki 
z różnymi wyzwaniami. Maksymalne obciążenie 120 kg.

10302142 Zestaw I 435 zł
10302143 Zestaw II 435 zł

10302142 10302143

platformy do balansowania

Wieloryb  - deska do balansowania
Uniwersalny, ergonomiczny kształt pozwala w 
wieloraki sposób na korzystanie z urządzenia.  Pły-
ta przypomina kształtem wieloryba, jego struktu-
ralna powierzchnia korzystnie wpływa na rozwój 
dziecka. Nadaje się również do ćwiczeń równowa-
gi. Maksymalnie obciążenie to 60 kg. 
Wym.: 62 x 39,5 x 17 cm

19131005 pomarańczowa 349 zł
19131005 błękitna 349 zł

Deska do balansowania
Drewniana układanka z cylindrycznymi klocka-
mi pozwala na rozwijanie koordynacji ruchowej, 
równowagi, wyobraźni i logicznego myślenia. 
Zabawa polega na balansowaniem deską tak 
aby przetoczyć kolorowaną kulkę po wytyczonej 
ścieżce. Utrzymuje dziecko do 50 kg.
Wym.: 45 x 30 x 5 cm

14750668 123 zł
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Równoważnia
Wyjatkowo estetycznie wykonana równoważnia z miękkiego, synte-
tycznego materiału. Dzięku zastosowanym kształtom równoważnie 
cechuje się wysoką dynamicznością jak również zminimalizowanym 
ryzykiem połamania bądź poniszczenia podłoża. Na powierzchni 
pokryta materiałem antypoślizgowym.
Max obciążanie: 75 kg

10302169 230 zł

Balansująca deska
Wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Zapewni 
super zabawę ucząc równowagi.
Wym.: 52 x 22 cm, śr. rolki 7,5 cm

19170259 145 zł

Mini topek
Produkt stworzona z myślą o najmłodszych dzieciach już od 0-4 lat, tak by zachęcić 
dzieci do balansowania, kołysania się i samodzielnego obracania. Od pierwszych 
dni życia topek daje maluchom odczucie kołysania, które zbliżone jest do kołysania 
w łonie matki. Wyprofilowane boki i jego geometryczny kształt zapobiega przewró-
ceniu się na główkę czy przykleszczeniu paluszków.
Do topka można dokupić, miękką poduszkę, która wypełnia wnętrze, zapewniając 
dodatkowy komfort (10302098).
Śr.68 cm, gł.26,5 cm, max. obciążenie 50 kg

10302099 topek 175 zł
10302098 poduszka 197 zł

Topek - gigant
Całkowicie bezpieczny, olbrzymi, przyjazny dla dziecka stożek, który rozwija koor-
dynację podczas zabawy idealny w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. 
Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Krawędź została tak zaprojektowana, 
by zapobiec przygnieceniu ręki dzieci podczas ćwiczeń. Podniesiony, zaokrąglo-
ny brzeg chroni głowy dzieci przed urazami. Niezastąpiony przyrząd do ćwiczeń 
wszystkich partii ciała, także dzieci zdrowych. 
Śr. 80 cm, głębokość 45 cm

10302101 229 zł

Balansująca misa
Wspaniała pomoc podczas rehabilitacji 
oraz ćwiczeń funkcji motorycznych i koor-
dynacji. Falowane krawędzie zapewniają 
bezpieczeństwo i dostęp powietrza gdy 
kołyska znajduje się do góry nogami.
śr. 72 cm, dł. 32 cm.
Max pojemność: 40 kg

19112004 zielona 620 zł
19112014 transparentna 827 zł

Karuzela
Przenieś zabawę na karuzeli do domu ! Specjalna konstrukcja karuzeli umożliwia 
kręcenie się przy pomocy balansu ciałem. Młodsze dzieci będą jednak w stanie krę-
cić się odpychając się stopami. Wyprofilowane siedzisko zapewnia stabilną pozycję 
oraz pewny chwyt w trakcie zabawy. Solidna metalowa konstrukcja oraz gumowe 
podstawki zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność.
Maksymalne obciążenie: 75 kg
Wym. 56 x 25 x 25 cm

10302167 659 zł
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Nogi wielkiej stopy
Stopy wycięte są z pianki, posiadają mocne nylo-
nowe linki wygodne rączki.
Wym.: 55 x 23 x 3 cm

13804021 100 zł

Szczudła na piach
Wykonane z odpornego plastiku szczudła do ćwi-
czeń balansu ciałem i zajęć psychomotorycznych.
Do użytku na twardej nawierzchni jak i do cho-
dzenia po piachu.
Kolor wybierany losowo.
Wys.11 cm

23545222 45 zł

Piłka do balansów
Prezentowana piłka z podstawą pozwala treno-
wać równowagę.
W zestawie nadmuchiwany pierścień, który stabi-
lizuje piłkę (ułatwiający jej wyważenie).
Idealna dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
Śr. 30 cm

13803500 180 zł

Labirynty rehabilitacyjne
Panele ścienne rozwijają sprawność mięśni ciała, 
poprawiają motorykę nóg, rąk oraz ćwiczą koor-
dynację. Labirynty o różnym stopniu trudności po-
zwalają na ćwiczenia dzieciom na różnym etapie 
rozwoju. W połączeniu z poduszkami bez poślizgu 
gra w innej pozycji spowoduje nową zabawę, a 
poza tym trenuje płynny przebieg ruchu. Nadaje 
się również dla dzieci niepełnosprawnych.
Wym.: 60 x 50 x 3 cm

11623621 Motyl 305 zł
11623623 Fale 305 zł
11623622 Góry 305 zł

Uśmiechnięte szczudła
Max. obciążenie 75 kg, wys. 6,5 cm

19130005 20 zł

Wykonane z wysokiej jakości drewna.

Mega Go-Go
Pojazd z chromowanymi prętami, bez ostrych 
krawędzi. Doskonale sprawdza się przy rehabili-
tacji dzieci z porażeniem mózgowym.
Maksymalne obciążenie 70 kg.
Z przeznaczeniem dla dzieci od 4 roku życia.
Wym.: 31 x 29 x 15 cm

19170207 159 zł
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Roller - trener równowagi
Bezpieczny przyrząd do treningu równowagi, 
stymulowania wrażeń sensorycznych i ćwiczeń 
motoryki.
Wykonany z gumy, która pod wpływem ucisku 
pod ciężarem ciała redukuje prędkość, chroniąc 
jednocześnie podłogę przed zarysowaniami.
Wnętrze przyrządu wypełnione 2,5 kg piasku, co 
również redukuje prędkość. Wypustki rollera sty-
mulują receptory na stopie.
Dl.35,5 cm, śr.29,5 cm

10302266 430 zł

maksymalny nacisk 200 kg

Kołyska terapeutyczna
Kołyska umożliwi przeprowadzenie ćwiczeń reha-
bilitacyjnych w zakresie: równowagi, koordynacji 
i sensoryki w pozycji leżącej, stojąc oraz w klęku.
Jest to doskonała pomoc do terapii grupowej jak 
i indywidualnej.
Kołyska znajdzie zastosowanie w przedszkolu, 
szkole, ośrodkach rehabilitacyjnych jako przy-
rząd do terapii oraz może być elementem wy-
korzystywanym jako element toru przeszkód lub 
ścieżki do ćwiczenia równowagi.
Powierzchnia kołyski wyłożona pianką gr.0,5 cm, 
obszyta skadenem (łatwym w utrzymaniu czystości).
Wym.:45 x 130 cm, wys. 12 cm

19583117 325 zł

Masażer Maxi
Napełniony powietrzem, pokryty wypustka-
mi - pełni funkcje ruchowe i rehabilitacyjne.
Wym.: 58 x 6 cm

20465026 180 zł

Balansująca poducha
Balansująca poducha wypełniona powietrzem wy-
konana jest z hipoalergicznych i ekologicznych ma-
teriałów dzięki czemu jest całkowicie nietoksyczna. 
Służy głównie rozwijaniu równowagi.
Kolor wybierany losowo.
Śr.: 35 cm

23430510 85 zł

Platforma na kółkach
Nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość wykonania i funkcjonalność jaką zapewnia prezentowana platforma służy do 
doskonalenia umiejętności motorycznych i ćwiczeń równowagi.
Platforma posiada specjalnie wyprofilowaną tylną część oraz delikatnie zwężony przód – tak by zwiększyć swobodę 
ruchu. Zwężone boki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o ochronie rąk podczas zabawy przed otarciami, 
jednocześnie pełniąc rolę uchwytów.
Kółka schowane w podstawie, wyposażone w podwójne łożyska.
Wym.: 56 x 37 x 14 cm
Max. obciążenie 100 kg

10302168 435 zł

Pędząca deseczka
Kółka deseczki zostały zaprojektowane tak, aby 
poruszanie na niej odbywało się bez jakiegokol-
wiek wysiłku. Rączki pędzącej deseczki są duże, 
wygodne i położone 11 cm od brzegu, aby zapew-
nić wygodę i maksymalne bezpieczeństwo. 
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 30 x 40 x 9,5 cm

19170016 1 szt. 120 zł
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Rzeczne kamyki
W  zestawie 6 kamieni w  6 kolorach, 3 duże ka-
mienie o wym. 38 x 37 x 8,5 cm i 3 małe kamienie 
o wymiarach: 26 x 26 x 4,5 cm.
Maksymalne obciążenie: 75 kg

10302120 229 zł

Rzeczne wzniesienia
W zestawie: 5 wierzchołków w  trzech wysoko-
ściach: 38 x 37 x 8,5 cm, 41 x 41 x 17 cm, 43 x 
43 x 26 cm.
Maksymalne obciążenie: 75 kg

10302121 459 zł

Nowa ulepszona konstrukcja. Rzeczne kamyki mogą teraz być ułożone tak, aby były praktyczne do 
przechowywania.  Ćwiczą lepszą koordynację, równowagę i dodają dzieciom wiele radości podczas 
zabawy, pomagają w określaniu odległości, itp.

ANTYPOŚLIZGOWA 
PODSTAWA

Sprężynujący kamień rzeczny
Nowa wersja kamienia rzecznego ma miękką podstawę i platformę 
wspartą na trzech mocnych stalowych sprężynach, które umożliwia-
ją odbijanie. Doskonale uzupełnia i urozmaica standardowy zestaw 
kamieni (10302120). 
Wym. 36 x 37 x 10 cm, obciąż. do 50 kg.

10302126 179 zł

Zakręcona rzeka
Wykonane z  wytrzymałego tworzywa z  antypoślizgową 
krawędzią. Rzeka łączy wysoką jakość z  atrakcyjnym wy-
glądem. Świetnie łączy się w zestawie z Wyspą (10302124) 
i Mostem (10302165) - dostępnymi w oddzielnej sprzedaży.
Maksymalne obciążenie: 75 kg
W zestawie 6 elementów w 6 kolorach.
Wym.: elementu dł.36 cm, szer.12 cm, wys.:5 cm

10302123 249 zł

Mosty - 2 szt.
Mosty można łączyć z rzeką (10302123) i wyspami 
(10302124).
W zestawie dwa mosty w kolorze  żółtym i niebie-
skim o wym.: 7 x 14 x 50 cm

10302165 125 zł

Wyspy - 2 szt.
Wyspa pełni funkcję łącznika pomiędzy „Rzeką” 
lub stanowi miejsce odpoczynku czy kryjówki.
W zestawie 2 wyspy.
 Wym. elem.: 43 x 7 cm

10302124 239 zł

Kamienie rzeczne - równowaga
Balansująca poducha wypełniona powietrzem wykonana jest z hipoalergicznych i ekologicznych 
materiałów dzięki czemu jest całkowicie nietoksyczna. Służy głównie rozwijaniu równowagi.
W zestawie: 6 „kamieni”.
Śr.: 35 cm

23411897 415 zł
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Szczudła półokrągłe
Szczudła wspomagają współgranie pracy rąk 
z  pracą stóp, powodując właściwe napinanie 
mięśni ciała maluchów. Półkule wykonane 
z twardych materiałów i  wyposażone  w antypo-
ślizgową powierzchnię.
W zestawie: 1 para - kolor wybierany losowo.
Śr. półkuli 15 cm, wys. 7 cm

10302119 75 zł

Plastikowe półkule
Półkule z profilem gumowym- antypoślizgowym.
Po półkulach można kroczyć po obu stronach, po 
płaskim i po grzbiecie. Wypełnione piaskiem. Ze-
staw zawiera 6 sztuk półkul w 3 kolorach. 
Śr. 15 cm, wys.: 7 cm

10302128 175 zł

Szczudła z antypoślizgową 
podstawą
Antypoślizgową podstawa.
Wym.:wys.13 cm, śr. górna 15 cm, śr. dolna 10 cm

12500141 40 zł

Deska równowagi
Drewniana deska z czterema 
piłkami do treningu sensomo-
torycznego. Ćwiczy równowagę, 
koordynację oraz siłę.
Wym. ok. 64 x 34 x 14 cm
Max. obciążenie: ok. 200 kg

23040560 605 zł

Półjeże senso - 2 szt.
Stosowane w ćwiczeniach równoważnych, wzmac-
niających, koordynacyjnych. Geometryczne kształ-
ty wypustek działają stymulująco na strefy reflek-
toryczne stóp.  Wykonany z najwyższej jakości, 
antypoślizgowa podstawa.
W komplecie 2 sztuki, śr.16 cm, waga: 760 g

18965180 kwadraty 155 zł
18946518 koła 155 zł
18918065 trójkąty 155 zł

Szczudła z poręczami
Unikalne szczudła opracowane specjalnie dla młod-
szych dzieci. Twarde uchwyty kauczukowe zapew-
niają łatwy i pewny chwyt. Uchwyt może być przy-
stosowany do wzrostu dziecka. Wysokość szczudeł 
może być również dostosowana do umiejętności 
dziecka. Dzięki wymiennym elementom szczudła 
mogą być o wysokości 3 cm do 15 cm.  Nawet małe 
dzieci są w stanie łatwo i bezpiecznie zamontować 
lub usunąć wspomniane elementy. Uchwyty umożli-
wiają pomoc młodszym dzieciom w trakcie zabawy.  
Maksymalne obciążenie 100 kg.

10302195 402 zł

Kołysząca misa z poręczami
Sferyczna, kołysząca się misa, rozwija umiejętność 
koordynacji fizycznej oraz zapewni wiele godzin 
zabawy wewnątrz pomieszczenia jak i na zewnątrz. 
Misa pomieści jednocześnie dwoje dzieci, co dodat-
kowo uatrakcyjni zabawę. Dzieci mogą trzymać za 
poręcze, bez obaw, że rączki zakleszczą się między 
misą, a podłogą. Wykonana z wytrzymałego, solid-
nego tworzywa sztucznego.
Maksymalne obciążenie : 60 kg
Śr. 76 cm, wys. 60 cm

10302106 590 zł
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Powietrzne deski
Śr. 39 cm, wys. 12 cm 

10302179 1 szt. 199 zł
10302182 3 szt. 499 zł

Ogromna powietrzna deska 
Śr. 58 cm, wys. 17 cm

10302185 369 zł

Platforma rotacyjna dla dwojga
Platforma może jednocześnie być wykorzystywana przez dwoje dzieci, zabawa wówczas jest jeszcze ciekawsza…
Siedząc można wprowadzić platformę w ruch prostymi ruchami wykonywanymi z talii i ramion.
Platforma wyposażona w 4 wygodne uchwyty oraz 2 „grzybki” regulujące wysokość 3 i 4 cm.
Maksymalne obciążenie 60 kg. Kolor może być inny.
Śr.66 cm, wys.11 cm

19112002 595 zł

Rotator
Rotator został zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach,  można 
na nim stać lub siedzieć, i obracać deską tak, by wyćwiczyć równowagę.
Maksymalne obciążenie 60 kg
Wym.: 51 x 46 x 10 cm

19120011 317 zł

Powietrzne deski równowagi o twardej powierzchni na miękkiej, nadmuchiwanej podstawie, idealne do treningu motorycznego i 
wzmacniania mięśni nóg i górnej części ciała. Regulacja ciśnienia powietrza pozwala na dostosowanie poziomu do użytkownika. 

Kiwający taboret
Lekki, trwały i ergonomicznie zaprojektowany taboret.
Unikalna krzywizna i antypoślizgowa podstawa, po-
zwala na dowolne obroty w każdą stronę z zachowa-
niem całkowitego bezpieczeństwa.
Wysokiej jakości miękkie siedzisko, a przetłoczone 
uchwyty boczne zapewniają wrażenia dotykowe i 
sensoryczne.
Rozmiar: od 30,5 do 50 cm
Dostępne w kolorze: czerwonym, granatowym, ja-
snoniebieskim, czarnym, zielonym i naturalnym.

18497001 S (3 - 4 lata) 258 zł
18449702 M  (5 - 8 lat) 297 zł
18497003 L (9 lat i osoby dorosłe) 286 zł
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Deska - Robo
Deska ćwiczy przenoszenie ciężaru ciała oraz dy-
namiczny balans stymulując postawę dzieci już 
od 4 roku życia. Deska przemieszcza się łatwo 
poprzez przenoszenie ciężarku ciała z boku na 
bok umożliwiając obrócenie ciała o 360 st.
Wym.: 50 x 17 x 10 cm

10302260 325 zł

Balansująca łódka
Do balansowania, kołysania, chwiania, huśtania….
Deska ma przymocowane dziesiątki lepkich, silikonowych przyssawek, podczas ba-
lansowania przyczepiają się one do powierzchni, „strzelając” w zabawny sposób.
Za pomocą deski dzieci kształtują umiejętności równowagi, koordynacji ruchowej, 
stabilność i wytrzymałość.

19500952 245 zł

Kacza deska
Kacza deska jest produktem o  charakterystycznym, falistym kształcie, 
który jest jedną z najlepszych desek do nauki utrzymywania równowagi. 
Deska jest wykonana i uformowana z jednoczęściowego, wzmocnionego 
polipropylenu. 
Wym.: 60 x 10 x 11 cm

13804030 1 szt. 85 zł

Narty letnie
Drewniane narty dla dwójki lub trójki dzieci to idealny produkt do zabawy i terapii.
Na spodzie posiadają antypoślizgową gumę, która chroni przed zarysowaniem podłogi w pomiesz-
czeniach zamkniętych.
Poruszanie się na nartach stanowi dla dzieci duże wyzwanie, gdyż musza ze sobą idealnie współpra-
cować, by jako zespół posuwać się na przód.
Z powodzeniem mogą być wykorzystywane podczas terapii grupowej w przedszkolach, szkołach czy 
podczas zajęć indywidualnych w domach.
Dla 2 osób: dł.88 cm, szer.8,5 cm, wys.4 cm, zlecany wiek 5 – 99 lat
Dla 3 osób: dł.104 cm, szer.8,5 cm, wys.4 cm , zalecany wiek 5 – 15 lat

10302148 dla 3 osób 185 zł
10302108 dla 2 osób 175 zł
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Zaplanuj swoj krok - Ścieżka ruchu
Zastaw 6 „kamieni” o różnym stopniu nachylenia zapewnia dzieciom spacer po zboczach.
Elementy można ułożyć w różne konfiguracje.
Okrągły kształt łuku pozwala , aby nachylone kamienie przylegały do siebie, ta elastyczność zapewnia nieograniczone 
możliwości ułożenia ścieżki ruchu.
Każdy z kamieni posiadają antypoślizgowe paski na powierzchni, które zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania.
Elementy można stawiać jeden na drugim , co bardzo ułatwia ich przechowywanie.
Użytkowanie ścieżki ruchu znacząco poprawia równowagę i koordynację ruchów, także umożliwia dzieciom większą 
elastyczność w utrzymaniu środka ciężkości jaki i wzmacnia i stabilizuje dolną ruchomość ciała.
Wszystkie elementy wykonane z mocnego, trwałego tworzywa (polipropylen).
Max.obciążenie: 60 kg, wiek 2+
W zestawie: 6 kamieni w kolorze: 2 x zielony, 2 x jasnozielony, 2 x żółty (39,6 x 16,9 cm)

19111011 1090 zł

Równowaga na pniach
Pnie drzew w różnymi strukturami dają możliwość budowania różnych konstrukcji.
Pod stopą dzieci wyczuwają różne wyżłobienia i wgłębienia.
Panie drzew można montować nad lub pod podstawą, tworząc tym samym ścież-
ki i mosty o różnych wysokościach i stopniach trudności.
Prezentowany zestaw pomaga ćwiczyć równowagę i koordynacje dzieci.
Wszystkie elementy wykonane z trwałego, możnego tworzywa sztucznego.
W zestawie:4 x podstawa o wym.:46,8 x 19,8 x 18,7 cm), 6 x pień drzewa (3 x 
zielony, 3 x beż) o wym.:59,6 x 13,8 x 9,2 cm
Maksymalne obciążenie: 60 kg
Wiek: 2+

19115001 1355 zł

Ścieżka zdrowia - Śladami zwierząt
Prezentowany zestaw umożliwia dzieciom naukę  równowagi, pomaga w wyczuciu środka ciężkości  i stymula-
cje sensoryczną podczas chodzenia, czołgania się i kroczenia.
Jednocześnie stymuluje poszczególne elementy dzieci mogą układać samodzielnie tworząc przeróżne „ścieżki 
zdrowia”. Występują 4 elementy o rożnych szerokościach i wysokościach, co otwiera ogromne i nieograniczo-
ne możliwości tworzenia „ścieżki” dostosowując ją do danej grupy wiekowej.
Największe 2 elementy  kolorze brązowym mogą posłużyć jako schody…
Na powierzchni każdego z 5 elementów uwypuklenia (w postaci śladów zwierząt) w celu zwiększenia wrażeń 
sensorycznych stóp i dłoni.
Max.obciążenie: 60 kg

19105002 1335 zł
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Trening równowagi - Łuki
Łuki zaprojektowane w taki sposób ,aby umożliwić dzieciom wymyślanie nowych sposobów na zabawę.
Łuk można umieścić zakrzywioną stroną do góry - tworząc most lub zakrzywioną stroną w dół -tworząc „kołyską” a także połączyć 
ze sobą 2 elementy  - zmieniając łuki w równoważnie. Kilka łuków układając po sobie, można stworzyć długie ścieżki….
W zestawie: 3 łuki w kolorze zielonym, pomarańczowym i niebieskim. 
Wym. elementu: 60 x 22 x 20 cm, wiek: 2 – 15 lat

10302163 545 zł

Kołyszące kamyki 2 w 1
Produkt do ćwiczeń równowagi. Ćwiczy koordynację rucho-
wą ciała, wykonując przenoszenie jego ciężaru, pozwala 
także kontrolować pracę mięśni.
Niebieskie podstawy służą do ćwiczeń równowagi, dużego 
skupienia wymaga dokładne przetoczenie kulki po torach 
gwiazdy w kolejności wg. odciśniętych cyfr (od 1-5), a po 
odwróceniu podstawy jak i gwiazdy mogą służyć jako „ka-
myki” do stąpania po nich. Można także siedzieć na „kamy-
kach” i obracać się na nich.
Wykonane z mocnego tworzywa sztucznego.
Maksymalne obciążenie 40 kg
Zestaw zawiera 3 podstawy (śr.26 cm x 8,3 cm), 3 gwiazdy 
(śr.18,6 cm x 4,1 cm) i 3 kule (śr.3,6 cm).

19104003 640 zł

Wielofunkcyjne szczudła
Bezpieczny antypoślizgowy spód, regulowane 
sznurki, wysokiej jakości tworzywo gwarantują 
bezpieczną i komfortową zabawę. Po odczepieniu 
sznurków szczudła można wykorzystać jako kamie-
nie rzeczne do budowy ścieżki zdrowia.
W zestawie: 3 pary szczudeł, sznurków i rączek.
Maksymalne obciążenie: 60 kg
Wym.: 16 x 10,5 x 8 cm, wiek: 3+

19100001 255 zł

Taśma do ćwiczeń równowagi
Idealna pomoc do trenowania równowagi dla 
początkujących. Ćwiczy i wzmacnia koordynację 
ruchową oraz koncentrację. Stabilna konstrukcja 
zapewnia bezpieczeństwo. Odpowiedni dla dzie-
ci do 12 lat lub o wadze do 60 kilogramów.
Wym.: 142 x 10 cm

19170378 750 zł

zmysł 
równowagi
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Nowy, pełen wyzwań ekscytujący zestaw do 
ćwiczeń równowagi dla całej grupy. Elementy 
można łączyć ze sobą na wiele sposobów, aby np. 
móc stworzyć park równowagi. 

Poziom trudności może być różny w zależności od 
poziomu rozwoju dzieci. 

Pomosty mogą być zbudowane na wysokości od 
10 do 24 cm - wszystko zależy od wagi dzieci.

Podstawy posiadają 
antypoślizgowy 

spód, zapewniając 
bezpieczeństwo 
podczas zabawy.

Pomosty 
wzmocnione 
dodatkowo 
metalowymi 

prętami

Zestaw spacerowy po kładkach z przeszkodami
W zestawie: 6 szt. mała wieża (śr.27 cm, wys.20 cm), 2 szt. wieża duża (śr.40 
cm, wys.24 cm), 3 szt. elastycznych belek (2 x 13 x 3 cm), 1 sztuka pomost z 
liną (73 x 13 x 8 cm), 1 szt. pomost „ruchoma kładka” (72 x 13 x 10 cm), 3 szt. 
grubej kładki (73 x 13  x 6 cm), 1 dysk z możliwością nakładania na małą i dużą 
wieżę (śr.22 wys.21 cm), 2 szt. pomarańczowej wieży (36 x 30 x 24 cm),3 laski 
gimnastyczne do toru przeszkód (śr.2,5 cm, dł.100 cm) i 2 klipsy mocujące.
Max. obciążenie: 75 kg

10302239 2440 zł

Pomosty i wieże - zestaw mały
W  zestawie: 2 małe wieże, wys. 10 cm, 3 duże 
wieże o  wys. 24 cm i  5 sztuk belek o  wym.: 72 
x 13 x 3 cm

10302229 1075 zł

Pomosty i wieże - zestaw średni
W zestawie: 3 duże wieże (wys.24 cm), 3 małe wieże (wys.10 cm), 3 szt. belek (72 x 13 x 3 cm), 2 belki szerokie (73 x 13 
x 6 cm), 1 szt. belka ruchoma (72 x 13 x 10 cm), 1 szt. dysk ruchomy (śr.22 cm, wys. 14 cm).

10302238 1430 zł

Balansująca ścieżka - Wąż
Zestaw 10 elementów wyposażony w bardzo prosty system złącz, pozwala nawet 
najmłodszym dzieciom na tworzenie ścieżek równowagi według własnego pomy-
słu. Antypoślizgowa podstawa i antypoślizgowa nawierzchnia, zapewnia bezpie-
czeństwo podczas zabawy.
Wym.elem.: 35 x 9,5 x 4,5 cm

23412243 189 zł

Wielopozycyjna ścieżka równowagi
Genialne, opatentowane połączenie, dzięki któremu można tworzyć proste i za-
krzywione ścieżki.
Zestaw 10 elementów, wykonanych z mocnego tworzywa.
Wym.elem.:dł.40 cm, szer.14 cm, wys.15 cm

23412246 290 zł
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Równoważnia Zielona Łąka - mała
Zestaw zawiera: 5 antypoślizgowych wysepek o 
śr. 30 cm i wys. 10 cm, 5 mostów o wym. 72 x 
12,5 cm oraz 5 wymiennych kolorowych płytek.

23412242 499 zł

Równoważnia Zielona Łąka - duża
Zestaw zawiera: 7 antypoślizgowych wysepek o śr.30 cm i wys. 10 cm, 10 mostów o wym. 72 x 12,5 cm oraz 7 wy-
miennych kolorowych płytek.

23412241 975 zł

Ścieżka koralowa
Zestaw sześciu koralowych ścieżek oraz 18 łączników, za pomocą których można tworzyć ścieżki na wiele różnych 
sposobów. Zabawa na ścieżce ćwiczy równowagę, a dzięki zastosowaniu dwóch struktur (gładkiej z jednej strony 
oraz z wytłaczanym wzorkiem z drugiej) zapewnia dodatkowe doznania sensoryczne. 
Wym. pojed. ścieżki: 75 x 23 x 5,5 cm, wymiary łącznika: 10,3 x 5,5 x 4,5 cm
Wykonane z bardzo mocnego, nietoksycznego tworzywa.
Max obciążenie 60 kg. 

19102015 1159 zł

Łącz zestawy razem, tworząc tory dla całej grupy...

Spacer po deskach
W zestawie: 6 desek i 7 podstaw. Dokupujac kolejne zestawy można stworzyć większy tor do, np. ćwiczeń równowagi.
Wym. deski: 100 cm x 10 cm x 2 cm
Wym. podstawy: 23 x 23 cm
Wykonanie: sklejka i drewno bukowe.

19500035 245 zł
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Ćwicz równowagę z 
ośmiorniczkami
Atrakcyjne kolory i wzornictwo i lekkie 
i bezwonne ośmiorniczki są całkowicie 
bezpieczne podczas ćwiczeń równowa-
gi, które pomogą utrzymać maluchom 
prawidłową postawę.
Zawartość: 1 x niebieski, 1 x zielony, 1 x 
pomarańczowy
Wym.: 15,5 x 15,5 x 12 cm

19106106 209 zł

Osiem kolorowych elementów 
w żywych kolorach, dzięki 
którym można ułożyć ścieżkę, 
po której może przechadzać się 
jednocześnie wiele dzieci.

Pojedyncze elementy, których 
powierzchnia wyposażona jest 
w wypustki antypoślizgowe. 
Wypustki sensoryczne stwarzają 
możliwość tworzenia prostych 
i zakrzywionych torów. Dostępne 
w oddzielnej sprzedaży łączniki 
(13600010) i kamienie (13600008) 
dają możliwość budowania jeszcze 
bardziej ekscytujących ścieżek.
 
Dzięki specjalnie ukształtowanej 
powierzchni przyrządu, zestaw 
jest pomocny w ćwiczeniu zmysłu 
równowagi, zarówno przód – tył, 
jak i na boki. 
W zestawie torba na elementy - fale.

Równoważnia 6 kamieni
W zestawie 6 kamieni w 3 wysokościach (mały, średni, duży), któ-
re pozwalają na tworzenie ścieżek w wielu kierunkach, wszystko 
zależy od wyobraźni dzieci.
Kamienie można nakładać na siebie co dodatkowo uatrakcyjnia 
zabawę, a  jednocześnie utrudnia przejście przez ścieżkę. To, że 
dzieci chodzą po kamykach bez butów i  skarpetek,  nie tylko  
przyczynia się do stymulowania nerwów stóp, dzięki sensorycz-
nym wypustkom, ale i zwiększa bezpieczeństwo zabawy, bowiem 
kauczukowe wypustki zapobiegają przed poślizgnięciem.
Chodzenie po kamykach stymuluje mięśnie całego ciała, zwiększa 
równowagę, pomaga w  ocenie odległości. Kamienie w  kolorze: 
żółtym, zielonym, czerwonym.
Maksymalna wysokość ułożenia kamieni: 29 cm, maksymalne 
obciążenie: 80 kg
Wym. kamień mały: 8,7 x 6,6 cm, średni: 14,4 x 10,6, duży: 13 x 10,2 cm
Dodatkowo torba do przechowywania kamieni.

13600008 629 zł

Łącznik Weplay
Za pomocą łącznika spajamy ze sobą poje-
dyncze elementy – fale oraz kamienie, co 
uniemożliwia rozsuwanie się w czasie zabawy.
W zestawie 6 szt. wykonanych z polipropylenu.
Wym.: 18 x 7 x 4 cm

13600010 85 zł

Równoważnia Fala
W zestawie 8 elementów - fala + torba.
Wym.: 68 x 11 cm

1360009B niebieska 1325 zł
1360009G zielona 1325 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Równoważnie te pomogające maluchom w  opanowaniu umiejętności 
motorycznych: balansowanie ciałem, utrzymywanie równowagi. Dodatkowo 
dzięki wypustkom, stymulowane są stopy. Ten zestaw jest doskonałym sposobem 
na zabawę: czołganie, chodzenie po nierównej powierzchni, bujanie. Wszystkie 
elementy można łączyć ze sobą w  prosty sposób, tworząc tor przeszkód dla 
jednego dziecka jak i dla całej grupy. Na ławeczkach i platformach znajdują się 
wypustki w różnych kształtach (litery S, morskich fal, kropek i krzyżyków o różnej 
wielkości), co pozwala doświadczyć  wielu wrażeń. Ławeczki są proste i wygięte, 
dzięki nim tworzymy mosty. Platformy można stawiać pojedynczo, podwójnie, 
a nawet potrójnie, co powoduje niskie lub wysokie wejścia – zejścia.

Równoważnia liście - 12 elem.
Zestaw składa się z  12 elementów: 8 platform (zielonych) 
w kształcie kwiata oraz 4 ławeczek (2 szt. prosta, 2 szt. wygięta) 
w kolorze niebieskim.
Wym. ławeczki prostej: 115 x 27 x 6 cm
Wym. ławeczki wygiętej: 115 x 27 x 17 cm
Wym. platformy: 52 x 52 x 17 cm  

13602012 4560 zł

Równoważnia liście - 6 elem.
Zestaw składa się z  6 elementów: 4 platform w  kształcie 
kwiatów w kolorze zielonym oraz 2 ławeczek (1 szt. prosta, 
1 szt. wygięta) w kolorze niebieskim.
Wym. platformy: 52 x 52 x 17 cm
Wym. ławeczki prostej: 115 x 27 x 6 cm
Wym. ławeczki wygiętej: 115 x 27 x 17 cm

13612006 2450 zł

Ścieżka motoryczna
Zestaw dwunastu dwustronnych puzzli piankowych które można dowolnie układać tworząc motoryczną 
ścieżkę. Jedna strona zawiera niebieskie symbole z żółtym tle, a druga strona zawiera żółte symbole na 
niebieskim tle. W zestawie 12 elem.
Wymiary: 50 x 50 x 1,5 cm

19101802  12 elem. 550 zł
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Bączek aktywności
Zestaw wymiennych dysków do prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych oraz 
różnych technik i gier mających na celu poprawę psychicznego i fizycznego 
zdrowia dzieci. 36 aktywności ćwiczących rozwijających samoświadomość 
ciała, działających wyciszająco i relaksująco przygotowanych w oparciu o te-
matykę natury, kultury, zwierząt, nawyków i codziennych sytuacji. Ćwiczenia 
podzielone są na 4 tematy: świadome oddychanie, rozluźnienie mięśni, jogę 
i medytację. Za pośrednictwem platformy internetowej można rozbudować 
zestaw dzięki niezliczonym zasobom. 
W zestawie: 1 bączek, 6 plastikowych krążków i  instrukcja. 
Wym.: 50 cm

23531898 165 zł

Zręcznościowa kula Tai-Chi
Pomoc rozwija koordynację wzrokowo - ruchową, 
wzmacnia giętkość nadgarstków, przygotowuje do na-
uki pisania, rozwijają także zdolność reakcji i koncentra-
cji. To doskonała rozrywka i gimnastyka rąk dla osób w 
każdym wieku. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
Wym.: śr. 20 cm

13620001 355 zł

Wężyk terapeutyczny krótki  - 
sensoryczny
Pomoc rozwija motorykę dłoni, zmysł dotyku oraz uła-
twia koncentację uwagi.
Dł. 20 cm,  śr. 1,3 cm

13892330 75 zł

Wężyk terapeutyczny długi z 
fakturami
Pomoc rozwija motorykę dłoni, zmysł dotyku oraz uła-
twia koncentację uwagi. 
Dł. 48 cm,  śr. 2 cm

13892333 99 zł

Piłka antystresowa - 1 szt.
Wykonane z błyszczącej lycry (80 % poliester, 20 
% elastan)., posiadają niesamowita teksturę.
Wypełnienie o wysokiej gęstości.
110 g
Wym.: 8,9 x 8,9 x 4 cm

13892581 49 zł

Deska równoważnia liść
Dwupoziomowy tor, pozwala na ćwiczenie koordynacji wzrokowo 
– ruchowej oraz uczy dzieci koncentracji.
Deska posiada trzy wymienne plansze o różnym stopniu trudno-
ści. Specjalnie zaprojektowany kształt deski pozwala dzieciom na 
widzenie piłeczki przed sobą, a nie między stopami.
Deska wyposażona jest w antypoślizgowy spód.
Maksymalne obciążenie 80 kg.
W zestawie piłeczka.
Wym.: 52 x 40 x 4 cm

13600005 414 zł
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Zestaw 4 piłeczek o różnej 
twardości z kolcami do masażu i 
terapii
Doskonale nadają się do pobudzania krążenia, 
walki z cellulitem oraz podczas ćwiczeń antystre-
sowych. Rozluźniają napięcie mięśniowe i wspo-
magają regenerację skóry. 
Śr.: 6,5 cm

12309430 45 zł

Wałek do masażu
Wałek wykorzystywany jest do masażu relak-
sacyjnego, refleksologii i terapii stóp. Posiada 
miękkie kolce, które delikatnie masują ciało, po-
prawiając krążenie krwi, zmniejszając przy tym 
napięcie mięśni.
Wym.: dł. 13 cm, śr. 6 cm, od 12 miesiąca życia.

12640200 15 zł

Jeżyki - 1 szt.
Od 12 miesiąca życia.
Wym.: 8 x 4 cm

12640400 10 zł

twardy

miękki
średni

Dotykowe ringi o różnej twardości
3 elastyczne krążki z kolcami o różnej twardości 
(niebieski - twardy, zielony - średni, pomarańczo-
wy - miękki) zapewniają kojącą stymulację dotyko-
wą (poprzez skręcanie, ściskanie, kręcenie), rozwi-
janie mięśni śródręcza.
Stanowią znakomite ćwiczenie przygotowujące 
do nauki pisania.
Śr. 15 cm, gr. 3 cm

19103001 119 zł

Piłka senso-kropki
Oryginalna sensoryczna piłka o najwyższej jakości. 
Piłka jest już napompowana, ale istnieje możliwość 
wypompowania powietrza i ponownego napełnienia. 
Kolor wybierany losowo.
Śr.: 18 cm

18415176 75 zł

Joga - zestaw startowy
Zestaw startowy to zabawna metoda jogi dla dzieci, która 
pomaga im uswiadomić sobie swoje ciało i panować nad 
emocjami.
Zastaw pomaga rozwijać młozdzieży  koncentrację pod-
czas ćwiczeń nad ciałem i umysłem.
W zestawie :56 mini kart przedstawiających pozy i emocje, 
32 arkusze z propozycjami pozy dla nauczyciela, 1 kostka z 
kieszonkami i torba do przechowywania zestawu.

13890055 275 zł

Wałek dociskowy z pianki
Wałek ten jest idealnym narzedziem dla osob 
poszukujących sensorycznych i zmysłowych do-
znań podczas ćwiczeń, zapewniając jednocześnie 
głęboki masaż.
Zapewnia głeboki masaż.
Wałek pokryty pianką, która zapewnia komfort 
podczas ćwiczeń.
Dł.30 cm

13892521 85 zł

Zestaw do masażu w koszyku
Kompletny zestaw do masażu sensorycznego wraz 
z koszem do przechowywania.

18400008 97 zł
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Sensoryczne piłki z kulkami
Piłki wypełnione małymi jednokolorowymi ku-
leczkami z PCV i taką ilością nietoksycznego żelu, 
by swobodnie mogły przemieszczać  się obok 
siebie. W zestawie 3 piłki o śr. 10 cm w kolorze: 
niebieskim, czerwonym, żółtym.

13870421 160 zł

Worki rehabilitacyjne - 6 szt.
Worek z miękkiego PCV, wypełniony małymi kulka-
mi wykonanymi z PVC oraz nietoksycznym żelem.
W komplecie: 6 sztuk.
Waga: 300g

13881140 280 zł

Puchate piłeczki - 12 szt.
Piłeczki są bardzo łatwe do rzucania lub chwytania. 
Swoją miękką strukturą eliminują ryzyko urazów. Po 
uderzeniu nie staczają się gdyż ich struktura pochła-
nia uderzenie. Nie wytwarzają hałasu podczas gry. 
Idealne do ćwiczeń rąk jak i do różnego rodzaju gier.
Śr. 7 cm, waga 5 g

13881620 40 zł

Piłki chrupki
Ogromna, przezroczysta kula wypełniona różno-
kolorowym konfetti. Dzięki wykonaniu z nietok-
sycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
– nadaje się dla dzieci już od 3 lat!

13800011 7 cm 15 zł
19170275 40 cm 65 zł

Zestaw aksamitnych piłek
Zestaw 6 aksamitnych piłeczek o różnej strukturze, 
znajdą zastosowanie w integracji sensorycznej.
Miękka, aksamitna powierzchnia uprzyjemnia za-
bawę z nimi.
Waga piłeczki: 95 g
Śr.10 cm

13852272 195 zł

Piłki sensoryczne z siateczkami
Przyjemne w dotyku piłki, łatwe do uchwycenia. 
Zewnętrzna struktura jest wykonana z siatki i lycry. 
Środek jest wypełniony granulkami z pianki.
Śr.13 cm 

13881952 130 zł

Pompon
Gumowa piłka łatwa do złapania i przytrzymania. 
Wyczuwalna dzięki gumowym mackom.
Waga 80 g, Śr.10 cm

13852302 25 zł

Sensoryczne piłki zwierzątka
Zestaw zabawnych piłek z pomalowany-
mi kolorowymi buźkami. Są one  miłe  w 
dotyku , miękkimi i łatwymi do ściskania i 
rzucania jak i  pomocne w nauce nazywa-
nia  kolorów. Dzieci lubią bardzo się ba-
wić piłeczkami z pomalowanymi zabaw-
nie buźkami nadając każdej piłce imię.
Model wybierany losowo. 
Śr.: 8 cm

18472209 1 szt. 15 zł

Sensoryczna piłka
Przezroczysta powłoka a w środku 2 ko-
lorowe kulki. W szczególności polecana 
do rozwijania widzenia przestrzennego.
Śr. 17,8 cm, waga 90 g

13870210 55 zł
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Walec gimnastyczny z kolcami
Unikalny kształt pozwala terapeucie siedzieć na 
piłce razem z  pacjentem i  wspierać jego ruchy 
oraz zapewnia dodatkową stabilność dla osób, 
które mają problemy z utrzymaniem równowagi.
Powierzchnia pokryta jest licznymi wypustkami, 
które oddziałują na receptory! 
Wym.: dł. 90 cm, śr.55 cm

12608806 140 zł

Lekkie piłki z wypustkami
Gumowa piłeczka z łagodnymi kolcami 
(zaokrąglonymi) to wspaniała pomoc 
podczas zajęć integracji sensorycznej. 
Piłeczka doskonale nadaje się do ma-
sażu zarówno niemowlaków, jak i dzieci 
starszych oraz dorosłych.
Ta lekka piłka, porusza się powoli w po-
wietrzu. Wolniejszy ruch zapewnia wię-
cej czasu na śledzenie piłki przez dziec-
ko i wyższy poziom sukcesu dla dzieci.
W zestawie: 6 szt.

13857410 10 cm, 80 g 115 zł
13857400 18 cm, 170 g 180 zł

Wałek do masażu - XXL
Wałek z wypustkami idealnie sprawdza 
się w masowaniu, rozciąganiu i wywiera-
niu ucisku na wszystkie partie ciała. Dzie-
ci mogą się na nim kłaść i kulać, siedzieć 
lub klęczeć, doświadczając w ten sposób 
różnych nacisków na różne części ciała. 
Taka stymulacja może dzieci pobudzać 
lub relaksować, w zależności od wykony-
wanych ćwiczeń. 
Wałek wykonany z elastycznego two-
rzywa, pompka nie jest dołączona do 
zestawu.
Wym.: średnica 14 cm, długość 30 cm
Maks. Obciążenie – 80 kg

18310176 215 zł

Wałek TB Pont
Wałek do masażu powieźi, idealny do zajęć 
pilates lub jogi.
Dł wałka: 15 cm, śr.: 7 cm, waga: 600 g

18900001 145 zł

Fasolki w torbie - 2,5 kg
Praktyczna torba (39 x 25 cm) wykonana z wytrzymałej tkaniny z zamkiem błyska-
wicznym służąca do przechowywania 2,5 kg fasolek w kolorze szaro – niebieskim.
Fasolki zawsze gotowe do użycia. Łatwe w utrzymaniu czystości, można je myć. Nie-
toksyczne,  wykonane z polipropylenu, można je dezynfekować.
Do zestawu dołączono folder z pomysłami i propozycjami użytkowania podczas 
terapii.
Fasolki występują w dwóch rozmiarach: 2 x 1,5 cm i 1,3 x 0,9 cm 

23010610 420 zł

Fasolki - 5 kg
W zestawie: 5 kg fasolek.

23010605 415 zł

Pojemnik do fasolek
Wym.: 40 x 50 x 50 cm

19900180 65 zł
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Zjeżdżalnia rolkowa - mała
Dł.: 274 cm, szer. 74 cm, wys. 100 cm

18400220 2400 zł

Maglownica średnia
Urządzenie oparte na doświadczeniach Temple 
Gradin dostarczające masywnej stymulacji pro-
prioceptywnej.
Dziecko przeciskając się pomiędzy wałkami sty-
muluje układ czucia głębokiego. Istnieje możli-
wość regulacji siły nacisku wałków.
Maglownice można ustawić na materacu czy ma-
cie o różnych fakturach.
Sprzęt stosowany do hamowania obronności do-
tykowej poprzez dostarczanie dużej dawki wra-
żeń czucia głębokiego szczególnie przydatny przy 
zaburzeniach modulacji sensorycznej.
Długość maglownicy to 120 cm

18400212 1320 zł

Zjeżdżalnia rolkowa - łukowa
Zjeżdżalnia rolkowa, która jest kompatybilna z Climb Systemem ale stanowi oddzielny podzespół z którego można 
korzystać bez pozostałych elementów Climb Systemu. Kształt pochylni rolkowej pozwala na jej użytkowanie na za-
sadzie dużej kołyski.
Wys. 125 cm, szer. 74 cm, dł. 250 cm

18400221 2750 zł

Trenuj mózg poprzez 
ruch
Książka z bardzo bogatym ze-
stawem ćwiczeń stosowanych w 
terapii integracji sensorycznej. 
Przedstawione niej  ćwiczenia nie 
tyko są szczegółowo opisane, ale 
książka zawiera profesjonalne 
wskazania, czemu mają służyć i 
co można osiągnąć stosując je. 
Opis każdego z ćwiczeń zawiera 
też propozycje ich modyfikacji, co 
skutkuje tym, że z 236 propono-
wanych ćwiczeń uzyskujemy ich, 
co najmniej 500. 
Każde ćwiczenie na oddzielnej 
stronie - ułatwia praktyczne jej 
wykorzystanie. 
Stron 268, format A5

18422000 49 zł

Przedszkolaki Sensoraki
Książka zawiera 30 scenariuszy za-
jęć do pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym. Każdy scenariusz 
posiada cele ogólne, cele szczegó-
łowe, metody i formy pracy oraz 
pomoce do zajęć, które każdy te-
rapeuta posiada lub łatwo może 
je wykonać.
W scenariuszu znajduje się od kil-
ku do kilkunastu propozycji ćwi-
czeń, a więc otrzymują Państwo 
około 300 autorskich ćwiczeń.
Stron 136, format A5

18413140 43 zł

Huśtawka - Parówka
Parówka zakończona krótką linką z oczkiem.
Dł. bez liny 130 cm, śr. 35 cm, waga około 4 kg

18400115 475 zł

Maglownica standard
Urządzenie oparte na doświadczeniach Temple 
Gradin dostarczające masywnej stymulacji pro-
prioceptywnej.
Dziecko przeciskając się pomiędzy wałkami sty-
muluje układ czucia głębokiego. Istnieje możli-
wość regulacji siły nacisku wałków.
Sprzęt stosowany do hamowania obronności do-
tykowej poprzez dostarczanie dużej dawki wra-
żeń czucia głębokiego szczególnie przydatny przy 
zaburzeniach modulacji sensorycznej.
Wymiary: 75cm szerokość, 75cm długość i około 
75 cm wysokość

18400211 1085 zł
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Produkty są wyrobem medycznym do różnego przeznaczenia, klasy I i jest 
zgodny z normami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG.
Produkt został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.
Wyrób medyczny, który powstaje z wyłącznie certyfikowanych materiałów. 

Huśtawka - T
Dzięki specjalnej pozycji utrzymywanej przez dziec-
ko podczas huśtania pozwala na wzmacnianie 
funkcji mięśni zginaczy. podwieszenie pozwala na 
ruch rotacyjny i liniowy. Ułatwia stymulację układu 
proprioceptycznego, przedsionkowego i wzroko-
wego. Sprzęt do terapii integracji sensorycznej.
Dł. 90 cm, wys. bez liny: 100 cm, szer. 20 cm.
Waga ok. 9,5 kg

18400114 715 zł

Łódka podwieszana z piłeczkami
Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obu-
stronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważ-
nych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji 
odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Od-
ruchu Błędnikowego/ , wzmacniania napięcia mię-
śni posturalnych /zginaczy  i prostowników/ oraz 
ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez 
silne bodźcowanie receptorów układu przedsion-
kowego i proprioceptywnego.
Wym.: 62 x 62 x 125 cm, max. obciążenie: 90 kg

18401271 z piłeczkami 500 szt. 985 zł
18401270 bez piłczek 905 zł

Podwieszana Dętka
Dętka podwieszana to doskonałe, bezpieczne 
urządzenie do wielu ćwiczeń z zakresu planowania 
motorycznego, obustronnej koordynacji ruchowej, 
koordynacji wzrokowo ruchowej itd.
Wysokość wraz z podwieszką: 180 cm

18400113 980 zł

Huśtawka - Grzybek
Odpowiednio zawieszony pozwala na uzyskanie ruchu ro-
tacyjnego, orbitalnego lub liniowego, co pozwala na wiele 
kombinacji ćwiczeń stymulujących układ propriocepcji, 
przedsionkowy i wzrokowy.
Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej 
koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /
szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego, wzmac-
niania napięcia mięsni posturalnych /zginaczy  i pro-
stowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego 
poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsion-
kowego i proprioceptywnego.
Śr. siedziska 60 cm, waga około 6,5 kg

18400107S Sztuczna skóra 650 zł
18400107M Materiał 650 zł

Huśtawka - Konik okrągły
Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordyna-
cji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ru-
chowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego 
Odruchu Błędnikowego/, wzmacniania napięcia mięsni postu-
ralnych /zginaczy  i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji ukła-
du nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu 
przedsionkowego i proprioceptywnego.
Dł. 150 cm, śr. 25 cm

18400126Z z belką poprzeczną 705 zł
18400126B bez belki poprzecznej 630 zł

Hamak elastyczny 
Dzięki wykonaniu hamaka ze specjalnego elastycz-
nego materiału dostarcza on wiele  nowych możli-
wości oraz doświadczeń sensorycznych. Daje silną 
stymulację w obszarze czucia głębokiego.
Wym. ok: 104 x 56 cm

18400103 495 zł

stymulacja 
proprioceptywna
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Hamak terapeutyczny
Stosowany głównie w zajęciach terapeutycznych 
u dzieci z chorobami narządu ruchu lub neurolo-
gicznymi. Wykonanie umożliwia dowolną pozycję 
ułożenia w zależności od celu prowadzonych za-
jęć. Dostarcza wielu doświadczeń sensorycznych, 
rozwija pojęcie przestrzenności oraz świado-
mość ruchu, zwalcza lękliwość u dzieci. Może być 
również stosowana do zabaw domowych.
W zestawie kotwy mocujace do sufitu.
Max obciążenie: do 100 kg

12671922 359 zł

Bocianie gniazdo terapeutyczne
Leżanka posiada w zestawie mocowania.
Maks obciążenie: 100 kg
Pierścień główny ze splecionych lin.
Śr. 85 cm, długosć liny mocującej: 170 cm

10791401 425 zł

maksymalne 
obciążenie
80 kg

Ławka terapeutyczna
Ławka terapeutyczna jest doskonałym narzędziem terapeutycznym.  Została wyposażona w komplet regulatorów 
długości linek. Dzięki czemu terapeuta posiada możliwość swobodnej i płynnej regulacji wysokości zawieszenia sa-
mego przyrządu jak i kontroli nad jego pochyleniem. 
Niezastąpiona w  ćwiczeniach metodą NDT-Bobath. Siedzisko wykonane ze sklejki, które obłożone zostało pianką 
i materiałem miłym w dotyku  dla ciała, posiada linki z regulacją wysokości i okucia mocujące do sufitu.
Dopuszczalne obciążenie 80 kg.
Zawieszenie: czterozaczepowe.
Wym.: 150 x 40 cm

19500046 350 zł

Gniazdo terapeutczne 
Huśtawka terapeutyczna pełna.
Dł. liny mocującej: około 160 cm
Maks. obciążenie: 100 kg
Śr: 62 cm, wiek: 3+

15110474 249 zł

Huśtawka boja
Równowaga, siła mięśni i koordynacja są 
budowane podczas huśtania się na tej 
czerwonej boi.
Obciązenie max 50 kg
Wymiary: boja: śr. 38 cm x 47 cm wysokości, 
lina: długość 1,2-2 m

19170357 400 zł

Krętlik + 2 karabińczyki
Zalecamy aby krętlik był stosowany przy 
każdym jedno zaczepowym sprzęcie SI,  
brak jego zastosowania może spowodować 
uszkodzenie huśtawki.
W zestawie z krętlikiem 2 karabińczyki.

19586986 175 zł

Hak oczkowy / zawiesie
Hak przeznaczony do wymiany haków z 
podwiesia stalowego/aluminiowego oraz 
podwiesia stalowego podsufiowego, zawie-
ra dwie nakrętki i podkładki.

19586943 27 zł

Karabińczyk
Wykorzystywany i bardzo przydatny do pod-
wieszania sprzętu do Terapii Integracji Sen-
sorycznej. Bardzo wytrzymały i bezpieczny.

19586984 18 zł

Hak rozporowy
Jednorozporowe złącze ze stożkiem rozpo-
rowym, wyposażone w element rozporowy 
z hakiem oczkowym.

19586986 29 zł

Tunel sensoryczny, pufa, leżanka 3w1
Pomoc głównie przeznaczona dla dzieci z zapo-
trzebowaniem bodźców czucia głębokiego.
Tunel wypełniony specjalnym styropianowym gry-
sikiem, dzięki temu podczas przeciskania się przez 
niego dostarcza wielu bodźców dotykowych.
Tunel można zarówno wykorzystywać jako pufę 
czy leżankę.
Wym.:śr.60 cm, dł.100 cm

19542042 375 zł

244 OR

In
te

gr
ac

ja
 s

en
so

ry
cz

na

In
te

gr
ac

ja
 s

en
so

ry
cz

na

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



DUŻA MOTORYKA

Basen z piłeczkami
str. 246 3619zł

Tunel - Las
str. 264 2040zł Wesoła kolekcja wiaderek

str. 265 295zł

Trampolina - 98 cm
str. 286 185zł

Szafka na pomoce gim.
str. 279 465zł

Domino piankowe 3 w 1
str. 254 1110zł

Zestaw - BabyBarz
str. 292 3125zł

Zestaw klocków Farma
str. 258 1870zł

Zestaw dużych klocków 33 elem.
str. 253 3740zł

Mega Chińczyk
str. 285 320zł

265złTunel z namiotami + piłeczki
str. 271

Wędkowanie XXL
str. 268 290zł

245245



5000 piłeczek

Wykonujemy 
baseny pod 

wymiar i 
kolorystykę 

klienta - 
cena do 

uzgodnienia po 
konsultacji 

z BOK.

4000 piłeczek

PIŁECZKI NIE PĘKAJA - PO NACIŚNIĘCIU POWRACAJĄ DO PIERWOTNEGO KSZTAŁTU.

Piłeczki do basenu - 500 szt.
Mix kolorów.

13300001 Ø 6 cm 220 zł
13300002 Ø 7 cm 248 zł
13300003 Ø 8 cm 285 zł

Piłeczki do basenu - 500 szt.
Kolor: przezroczyste / bezbarwne.

13300005 Ø 6 cm 220 zł
13300006 Ø 7 cm 250 zł
13300007 Ø 8 cm 285 zł

Basen z piłeczkami
Wym.: 200 x 200 x 60 cm, 4000 piłek Ø 6 cm

19510135 Arktyka 3619 zł
19510132 Ocean 3619 zł

Basen narożny
Nie w każdym pomieszczeniu możemy postawić basen z piłeczkami, gdyż zajmuje on 
sporo powierzchni. Basen narożny zawsze znajdzie swoje miejsce w sali i będzie wciąż 
oblegany przez maluchy. 
Powierzchnia basenu: 2 m2. 4000 piłek Ø 6 cm
Cena nie obejmuje  zjeżdżalni do basenu. 
Wym.: 60 x 200 x 200 cm

19500080+k 3498 zł

Rampa duża
Wym: 90 x 60 x 60 cm

19530032+k 363 zł

Schody do basenu
Wym: 90 x 60 x 60 cm

19530034+k 363 zł

Schody/zjeżdżalnia do basenu
Wym: 80 x 210 x 60 cm

94521100+k 931 zł

Suchy basen z piłeczkami
Suche baseny to bezpieczna, idealna rozrywka dla najmłodszej 
grupy użytkowników. 
Całokształt basenu został wykonany z delikatnej i sprężystej pian-
ki poliuretanowej, która gwarantuje bezpieczeństwo podczas 
zabaw. Boki basenu obszyte zostały materiałem łatwym w utrzy-
maniu czystości.  Możliwość przyłączenia schodków wejściowych, 
zjeżdżalni / rampy, odpowiednich do wysokości ścian basenu. 
Prezentowane baseny występują w rozmiarach: w 3 rozmiarach.
Wysokość boku: 60 cm, grubość boku 20 cm
Cena nie obejmuje schodów do basenu.

19500081+k 1,6 x 1,6 m  - 4000 piłek 3135 zł
19500082+k 2 x 2 m  - 4000 piłek 3498 zł
19500083+k 2,5 x 2,5 m - 5000 piłek 4053 zł

Istnieje możliwość 
indywiduwalnego 

doboru koloru 
z palety:

1 3 5 72 4 6 8

9 11 1310 1612 14 15
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Piłeczki w oddzielnej sprzedaży - 
sugerowana ilość min. 2000 szt.

Basen kwadratowy - 24 moduły
Basen składa się z 24 modułów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.  
Piłki nie wchodzą w skład zestawu - należy dokupić je oddzielnie. 
Wym.: 130 x 130 cm, wys. 52 cm

21839870 1915 zł

Basen Tęcza
Narożny basenik dla najmłodszych dzieci! Obszycia imitujące tęczę, zjawisko mile 
kojarzone przez dzieci połączono z kolorowymi piłeczkami. Dzięki temu całość ma 
bardzo atrakcyjny wygląd dla małych użytkowników, zachęca do korzystania z ba-
seniku. Praktyczna aranżacja każdego kącika, czy też innej wolnej przestrzeni - ze 
względu na niewielkie rozmiary można go ustawić nawet w niewielkim pomieszcze-
niu. Niskie boki basenu ułatwiają bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z niego, 
wypełnienie piłeczkami natomiast zapewnia wesołą zabawę.
Wym.: 120 x 120 x 30 cm

94640407 799 zł

Basen/Płotek dla malucha
W zestawie znajduje się 10 szt. kolorowych paneli oraz dno z materiału. Zestaw two-
rzy przestrzeń ograniczoną powierzchnią w kształcie prostokąta dł. 130 x szer. 90 i 
wys. 60 cm
Każdy panel posiada 2 nóżki (podkładki antypoślizgowe) zabezpieczające płotek przed prze-
sunięciem· Płotek można zdemontować i złożyć w torbę ( która jest jednocześnie dnem płot-
ka) w celu przewożenia lub przechowania.
Wym.: 130 x 90 x 60 cm

23437430A 510 zł

Basen czerwony
Basen z powodzeniem można wypełnić piłeczkami i dać duże pole do popisu wzglę-
dem zabaw dzieciom. Miękka i sprężysta pianka, odporna na deformacje i zniekształ-
cenia. Nawet długi czas intensywnego użytkowania nie pozbawia jej pożądanych 
właściwości. Z kolei zewnętrzną warstwę stanowi bezpieczny w użytkowaniu mate-
riał meditap pozbawiony ftalanów, który jest nietoksyczny. Oferuje także łatwo zmy-
walną powierzchnię, dzięki czemu utrzymanie w czystości tego basenu, nie będzie 
sprawiało jakichkolwiek problemów.
Piłeczki do basenu znajdują się w oddzielnej sprzedaży. Sugerowana ilość piłek: 1500 szt. 
Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176-10, śr. piłeczek powinna wynosić min. 7 cm
Wym.: dł. boku zewnętrznego 140 x 140 cm, wys. 41 cm, grubość ścianki 20 cm

94529008 988 zł

Dla dzieci 
od 8 miesięcy

do 3 lat.

Piłeczki do basenu - 500 szt.
Worek 500 szt. piłeczek.
Mix kolorów.

13300001 Ø 6 cm 220 zł
13300002 Ø 7 cm 248 zł
13300003 Ø 8 cm 285 zł

Piłeczki w oddzielnej 

sprzedaży - sugerowana 

ilość min. 250 szt.

Basen dla malucha
Zabawka wykonana z nylonu. Przez środek ścianek zastosowano przezroczysty ma-
teriał, dzięki któremu widać co się dzieje wewnątrz oraz na zewnątrz. Oprócz zasto-
sowania jako typowy basen suchy może również służyć  jako kojec. 
Śr. 135 cm, wys. 60 cm

23437430 495 zł

Piłeczki w oddzielnej 
sprzedaży - sugerowana 

ilość min. 500 szt.

246 247

D
uż

a 
m

ot
or

yk
a

D
uż

a 
m

ot
or

yk
a

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Zestaw - Kto pierwszy spadnie?
1 x walec długi: 120 cm x śr. 30 cm
1 x opona duża: śr. zew., 60 cm, 
śr. wew.,  30 cm

19585757+k 2 elem. 395 zł

Opony
Max: śr. zew. 120 cm, śr. wew. 60 cm, szer. 30 cm
Duża: śr. zew. 60 cm, śr. wew. 30 cm, szer. 30 cm

19530027+k max 576 zł
19530026+k duża 229 zł

Siedziska
Duże: śr. 60 cm, wysokość 30 cm
Małe: śr. 40 cm, wysokoś 20 cm

19530029+k duże 199 zł
19520029+k małe 112 zł

1 3 5 72 4 6 8

9 11 1310 1612 14 15

Istnieje możliwość 
indywiduwalnego 
doboru koloru 
z palety poniżej:

Zestaw - nakrętka
1 x schody proste: 90 x 60 x 60 cm
1 x rampa duża: 90 x 60 x 60 cm
1 x baza szeroka: 60 x 60 x 60 cm
1 x nakretka duża: 120 x  120 x 30 cm

19585756 4 elem. 1780 zł

Zestaw - Wiadukt
1 x schody proste: 90 x 60 x 60 cm
1 x schody wklęsłe: 90 x 60 x 60 cm
1 x nakrętka mostek: 120 x 60 x 30 cm
2 x mostek prosty: 60 x 30 x 30 cm
2 x podstawa W-B: 60 x 60 x 30 cm
1 x walec długi: 120 x 30 cm
1 x materac Delfin: 140 x 40 x 5 cm

19585752 9 elem. 1955 zł

Zestaw - Tor mały
W skład zestawu wchodzi 10 elem.:
-2 szt. podstawa walec – belka 60 x 60 x 30 cm
-2 szt. opona mostek duża 120 x 60 x 30 cm
-2 szt. podstawa belka-trójkąt 60 x 60 x 30 cm
-2 szt. opona ,śr.zew.60 cm, szer.30 cm
-1 szt. walec duży długi 120 x 30 x 30 cm
-1 szt. materac długi cienki 200 x 60 x 10 cm

19515002 10 elem. 2285 zł

Kształtki wykonane z 
pianki poliuretanowej,  

obszytej tkaniną 
typu „Meditap” - bez 

szkodliwych ftalanów.

Zestaw - opona Max
1 x schody proste: 90 x 60 x 60 cm
1 x schody wklęsłe: 90 x 60 x 60 cm
1 x baza szeroka: 60 x 60 x 60 cm
1 x opona max: 120 x  120 x 30 cm

19585758 4 elem. 1590 zł
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Zestaw - równoważnia belka
1 x belka duża -długa: 120 x 30 x 30 cm
2 x baza wąska: 60 x 60 x 30 cm

19585700 3 elem. 530 zł

Zestaw - Równoważnia walec
1 x walec długi: 120 x 30 x 30 cm
2 x podstawa T-W: 60 x 60 x 30 cm

19585747 3 elem. 615 zł

Zestaw - sztanga
1 x walec długi: 120 cm x śr. 30 cm 
2 x opona duża: śr. zew. 60 cm, śr. wew.  30 cm

19585755+k 3 elem. 615 zł

Trójkąty duże
Wym. długi: 120 x 30 x 30 cm
Wym. średni: 60 x 30 x 30 cm
Wym. krótki: 30 x 30 x 30 cm

19530023+k długi 149 zł
19530124+k średni 82 zł
19530004+k krótki 54 zł

Belki duże
Wym. długa: 120 x 30 x 30 cm
Wym. średnia: 60 x 30 x 30 cm
Wym. krótka: 30 x 30 x 30 cm

19530021+k długa 183 zł
19530006+k średnia 126 zł
19530005+k krótka 75 zł

Walce duże
Wym. długi: 120 x 30 x 30 cm
Wym. średni: 60 x 30 x 30 cm
Wym. krótki: 30 x 30 x 30 cm

19530022+k długa 194 zł
19530007+k średnia 126 zł
19530003+k krótka 72 zł

1 3 5 72 4 6 8

9 11 1310 1612 14 15

Istnieje możliwość  
indywiduwalnego doboru 
koloru z palety poniżej:

Nakrętka - mostek
Wym.: 120 x 60 x 30 cm

19530020+k 372 zł

Nakrętka
Wym.: 120 x 120 x 30 cm

19530019+k 735 zł

Opona - mostek
Wym.: 120 x 60 x 30 cm

19530011+k 430 zł

Skrzynia
Wym. duża: 60 x 60 x 60 cm
Wym. mała: 40 x 40 x 20 cm

19530014+k duża 369 zł
19520014+k mała 199 zł

Walce max
Wym. duży.: śr. 60 cm, wys. 60 cm
Wym.mały.: śr. 40 cm, wys. 40 cm

19530028+k duży 320 zł
19520028+k mały 155 zł

Max obciążenie - 50 kg Max obciążenie - 50 kg
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Schody
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530034+k 363 zł

Rampa
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530032+k 363 zł

Schody wypukłe
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530036+k 350 zł

Schody wklęsłe
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530035+k 350 zł

Prostopadłościan
Wym: 120 x 20 x 15 cm

19520061+k 110 zł

Prostopadłościan płaski
Wym.: 120 x 30 x 15 cm

19530002+k 135 zł

Półwalec - duży
Wym.: 120 x 30 x 15 cm

19530001+k 130 zł

Rampa niska
Wym.: 90 x 60 x 30 cm

19530033+k 240 zł

Fala
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530012+k 415 zł

Kostka max
Wym.: 60 x 60 x 60 cm

19530030+k 330 zł

Baza szeroka
Wym.: 60 x 60 x 60 cm

19530025+k 399 zł

Baza wąska
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530024+k 192 zł

Istnieje możliwość 
indywiduwalnego 
doboru koloru 
z palety poniżej:

1 3 5 72 4 6 8

9 11 1310 1612 14 15

Opona 1/2
Wym.: 60 x 30 x 30 cm

19530009+k 206 zł

Podstawa belka - trójkąt
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530110+k 199 zł

Podstawa walec - belka
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530111+k 230 zł

Podstawa walec - trójkąt
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530010+k 238 zł

Mostek prosty
Wym: 60 x 30 x 30 cm

19530126+k 139 zł

Daszek duży
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530008+k 148 zł
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Zestaw piankowy - Kontrasty
3 x belka mała – 20 x 20 x 20 cm
1x cegła – 20 x 10 x 40 cm
2x mostek – 20 x 20 x 40 cm
2x półwalec – 20 x 10 x 40 cm
2x trójkąt – 40 x 40 x 20 cm
4x walec mały – 20 x 20 cm

19520200 1100 zł

Zestaw - Jeep
4 x opona duża: śr. zew. 60 cm, 
2 x walec długi: 120 cm, śr. 30 cm, 
2 x skrzynia mała: 40 x 40 x 20 cm, 
1 x materac długi: 200 x 60 x 10 cm, 
1 x mostek prosty: 60 x 30 x 30 cm, 
1 x opona duża 1/2: 60 x 30 x 30 cm, 
2 x kanapa pojedyncza, 
1 x opona mała 1/2

19585759 2470 zł

Zestaw piankowy Piramida
W skład zestawu wchodzi: łuk 100 x 50 x 50 cm, fala 100 x 50 x 50 cm, klin 100 x 50 x 50 cm, schody 100 x 50 x 50 cm, 
4 x materac 100 x 100 x 7 cm, tunel 50 x 50 cm, walec 50 x 38 cm, kostka 50 x 50 cm

19800010 2195 zł

Zestaw - równoważnia mostek
1 x walec długi: 120 x śr. 30 cm
2 x mostek prosty: 60 x 30 x 30 cm

19585753 3 elem. 460 zł

Skrzynia + 2 materace
Skrzynia składana piankowa, 
złożona z czterech elementów 
- dzięki temu może mieć zasto-
sowanie w różnych grupach 
wiekowych. Jest bezpieczna 
i na tyle miękka, że nie powo-
duje stresów u dzieci uczących 
się przeskoków przez skrzynię.
Do skrzyni idealnie pasują ma-
terace: do skoków i zeskoków.
Łączenia na rzep.
Wym. skrzyni: 90 x 70 x 85 cm
Wym materacy: 70 x 90 x 7 cm, 
100 x 90 x 7 cm

19800012 1360 zł

Elementy zestawu piramida
Kształtki wykonane z pianki poliuretanowej,  obszytej 
tkaniną typu „Meditap” - bez szkodliwych ftalanów.

19800009 materac 210 zł
19800004 łuk 240 zł
19800002 ramka - klin 240 zł
19800005 walec 145 zł
19800006 schody 285 zł
19800007 fala 275 zł
19800008 tunel 210 zł
19800003 kostka 215 zł

4 elem. skrzynia składana

Istnieje możliwość 
indywiduwalnego 
doboru koloru 
z palety poniżej:

1 3 5 72 4 6 8

9 11 1310 1612 14 15

Kształtki wykonane z 
pianki poliuretanowej,  

obszytej tkaniną 
typu „Meditap” - bez 

szkodliwych ftalanów.

Zestaw gimnastyczny Piramida 
to 11 podstawowych elementów, 
które można połączyć w różne 
tory przeszkód w zależności 
od potrzeb. Można je również 
ustawić w małą piramidę, co 
pozwala na jego wykorzystanie 
nawet w małym pomieszczeniu. 
Ten zestaw średniej wielkości ele-
mentów do ćwiczeń może znaleźć 
zastosowanie we wszystkich gru-
pach wiekowych w przedszkolu.
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Istnieje możliwość indywiduwalnego 
doboru koloru z palety poniżej:

1 3 5 72 4 6 8

9 11 1310 1612 14 15

Materac składany x 4 - szeroki
Wym: 240 x 140 x 4 cm 

19500773+k 425 zł

Materac składany x 3
Wym: 180 x 60 x 5 cm 

19580010+k 230 zł

Materace długie
Wym. materac cienki: 200 x 60 x 10 cm
Wym. materac gruby: 200 x 60 x 20 cm

19530015+k cienki 305 zł
19520037+k gruby 430 zł

Materac szeroki
Wym.: 200 x 120 x 6 cm

19550055+k 395 zł

Materac z granulatem
Wym:  200 x 120 x 18 cm

19500091+k Meditap 515 zł

Materace wąskie
Wym.: wąski - duży: 140 x 40 x 15 cm
Wym. wąski - średni: 140 x 40 x 10 cm
Wym. wąski - mały: 140 x 40 x 5 cm

19530067+k wąski duży 195 zł
19520016+k wąski średni 185 zł
19530064+k wąski mały 130 zł

Kształtki wykonane z 
pianki poliuretanowej,  

obszytej tkaniną 
typu „Meditap” - bez 

szkodliwych ftalanów.

Materac składany x 4
Wym: 240 x 70 x 4 cm 

19500072+k 265 zł

Plastry
Wym. duży plaster: 75 x 75 x 3 cm
Wym. średni plaster: 60 x 60 x 4 cm

19540065+k duży 85 zł
19530070+k średni 75 zł

Materace szkolne
Materac obszyty wytrzymałym materiałem, 
wzmocniony w narożnikach skórą. 
Wym.: 150 x 100 x 8 cm

94521511 twardy 552 zł
94521510 standard 425 zł

Materac 400
Duży powierzchniowo, a jednocześnie gruby 
materac, obszyty jest dookoła siatką ułatwiającą 
uchodzenie powietrza przy gwałtownym nacisku. 
Materac elastycznie amortyzuje podczas skoków.
Wym.: 200 x 120 x 20 cm

94521530 766 zł
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33 duże 
elementy

16 dużych 
elementów

33 małe 
elementy

Zestaw dużych klocków 
piankowych 33 szt.
W skład zestawu wchodzą: 
-walec duży - długi: 120 x 30 x 30 cm szt. 2
- walec duży - średni: 60 x 30 x 30 cm szt. 1
- walec duży - krótki: 30 x 30 x 30 cm szt. 4
- belka duża - długa: 30 x 30 x 120 cm szt. 2
- belka duża - średnia: 30 x 30 x 60 cm szt. 1
- belka duża -  krótka: 30 x 30 x 30 cm szt. 4
- trójkąt duży - długi: 30 x 30 x 120 cm szt. 2
- trójkąt duży - średni: 30 x 30 x 60 cm szt. 1
- trójkąt duży - krótki: 30 x 30 x 30 cm szt. 4
- półwalec duży: 120 x 30 x 15 cm szt. 2
- prostopadłościan: 30 x 15 x 120 cm szt. 2
- daszek duży: 60 x 60 x 30 cm szt. 2
- opona 1/2 duża: 60 x 30 x 30 cm szt. 2
- mini mostek: 30 x 60 x 30 cm szt. 2
- baza wąska: 60 x 60 x 30 cm szt. 2

19530300 3740 zł

Zestaw dużych klocków 
piankowych 16 szt.
W skład zestawu wchodzą:
 -Półwalec  120 x 30 x 15 cm – 1 szt
- Belka duża długa 120 x 30 x 30 cm – 2 szt
- Daszek duży 60 x 60 x 30 cm – 2 szt
- opona ½ 60 x 30 30 cm – 2 szt
- Trójkąt duży długi 120 x 30 30 cm – 1 szt
- Trójkąt duży krótki 30 x30 x 30 cm – 2 szt
- Walec duży długi 120 x 30 x30 cm – 1 szt
- Belka duża krótka 30 x 30 x 30 cm – 2 szt
- Walec średni 60 x 30 x 30 cm – 1 szt
- Prostopadłościan płaski 120 x 30 x 10 cm – 2 szt

19520301 2055 zł

Cegły MAX
Zestaw max cegieł pokrytych kolorowym materia-
łem typu „Meditap”. Cegły są lekkie, przez co całko-
wicie bezpieczne podczas zabawy w budowniczych.
 Wym.: 40 x 20 x 6 cm

19585760 12 elem. 520 zł

Ścieżka gimnastyczna
Wymiary poszczególnych elementów: 
- Rampa niska 90 x 60  x 40 cm, 
- skrzynia duża 60 x 60 x 60 cm, 
- materac długi cienki: 200 x 60 x 10 cm, 
- materac długi gruby 200 x 60 x 20 cm.

19520302 1279 zł

Zestaw małych klocków 
piankowych 33 szt.
W skład zestawu wchodzą:
- walec mały - długi: 80 x 20 x 20 cm szt. 2
- walec mały - średni: 40 x 20 x 20 cm szt. 1
- walec mały - krótki:20 x 20 x 20 cm szt. 4
- belka mała - długa: 80 x 20 x 20 cm szt. 2
- belka mała - średnia: 40 x 20 x 20 cm szt. 1
- belka mała -  krótka: 20 x 20 x 20 cm szt. 4
- trójkąt mały - długi: 80 x 20 x 20 cm szt. 2
- trójkąt mały - średni: 40 x20 x 20 cm szt. 1
- trójkąt mały - krótki: 20 x 20 x 20 cm szt. 4
- półwalec - mały: 80 x 20 x 10 cm szt. 2
- prostopadłościan - mały: 80 x 20x 10 cm szt. 2
- daszek - mały: 40 x 40 x 20 cm szt. 2
- opona 1/2 - mała: r. 40 x 20 x 20 cm szt. 2
- walec max 1/2 - mały: 30 x 60 x 30 cm szt. 2
- skrzynia - mała: 40 x 40 x 20 cm szt. 2

19520300 2190 zł

Przedstawiamy 4 – elementową ścieżkę 
gimnastyczną. Elementy ścieżki wykona-
ne są z pianki o podwyższonej gęstości, 
co zwiększa komfort i bezpieczeństwo 
ćwiczeń. Ścieżka gimnastyczna składa się 
z czterech niezależnych części. 
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Siedziska wykonane z pianki poliuretanowej,  obszytej tkaniną typu „Meditap” - bez szkodliwych ftalanów.

28 elem.

Domino piankowe 3 w 1
Duże 28 elem. piankowe domino kształtuje logiczne myślenie, zdolności poznawcze, także pomagają w nauce liczenia. Zaba-
wa polega na zestawieniu ze sobą piankowych elementów o tej samej liczbie oczek, czy o tym samym obrazku.
Każdy z elementów wykonany z pianki poliuretanowej obszytej tkaniną typu „Meditap” - bez szkodliwych ftalanów.
Praktyczna torba z rączkami do przechowywania.
Wym.: elem. 40 x 20 x 6 cm

19500173 1 kpl. 1100 zł

Siedziska dla całej grupy

Do każdego z  zestawów siedzisk -
praktyczna torba do przechowywania.

Siedziska - znaki drogowe I
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500174 548 zł

Siedziska - Cyfry
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500176 548 zł

Siedziska - znaki drogowe II
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500175 548 zł

Siedziska - Figury
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500177 548 zł
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Kącik wypoczynkowy - Las
Idealne miejsce do spędzania wolnego 
czasu. Doskonałe rozwiązanie każdego 
wolnego narożnika w sali zabaw.
Żywa kolorystyka, ciekawe aplikacje 
przyciągną uwagę każdego malucha i 
sprawią, iż kącik stanie się ulubionym 
miejscem do zabaw.
Materace wykonane z wytrzymałej 
pianki poliuretanowej, obszytej trwałą 
i wodoodporną tkaniną typu „Meditap” 
-  łatwą do utrzymania w czystości.
Wym.:137 cm, gr. 10 cm

19510025 zestaw 1265 zł
19510026 A 429 zł
19510027 B 429 zł
19510028 C 429 zł

Materace - Kółko i krzyżyk
Pokrowiec wykonany z tkaniny typu „Meditap” - bez szkodliwych ftalanów.
W zestawie: materac 120 x 120 cm, oraz 10 mniejszych z nadru-
kiem kółka i krzyżyka o wym.: 40 x 40 cm

19500181 1 kpl. 657 zł

Materac - Gra w klasy
Pokrowiec wykonany z tkaniny 
typu „Meditap” - bez szkodliwych 
ftalanów.
Wym.: 200 x 70 x 4 cm

19500180 505 zł

A

B

C

Stonoga Marysia
Zestaw składa się z 7 kształtek - 6 mniejszych walców 
i 1 x walca większego. Większy walec pełni rolę głowy 
stonogi, a mniejsze tułowia. Zestaw wykonany jest z 
pianki poliurytenowej, którego pokrowce wykonane 
są z tkaniny typu „Meditap” - bez szkodliwych ftala-
nów. Przeznaczony dla najmłodszych dzieci.
Wym.: większy walec 40 x 40 cm, mniejsze walce 
30 x 30 cm

19585761 7 elem. 690 zł

Siedziska - Emotikony
Zestaw 12 siedzisk z pianki poliuretanowej obszytej tkaniną typu „Me-
ditap” z nadrukiem.
Praktyczna torba z rączkami do przechowywania.
Spód siedziska z materiału antypoślizgowego.
Śr.30 cm, gr.6 cm

19500178 599 zł

Wózek do siedzisk
Wym. wózka: 80 x 38 x 40 cm

19551513 240 zł

Do każdego z  zestawów siedzisk -
praktyczna torba do przechowywania.
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Siedziska Ocean
Wym.: 30 x 30 cm, gr. 12 cm

19505005 Ośmiornica 70 zł
19505006 Wieloryb 70 zł
19505007 Meduza 70 zł
19505008 Pianka Morska 70 zł
19505009 Rybka 70 zł
19505010 Muszelka 70 zł
19505011 Rozgwiazda 70 zł
19505012 Krab 70 zł

Siedzisko Ocean - MAX
Wym.: 100 x 100 cm, gr. 30 cm

19505021 615 zł

Zestaw siedzisk Ocean
W zestawie: siedzisko max o wym.: 100 x 100 x 30 oraz 8 
siedzisk o wym.: 30 x 30 cm, gr. 12 cm

19505022 1130 zł

Proponujemy Państwu rewelacyjne i oryginalne zestawy 
do zabaw i odpoczynku dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 
Barwne motywy oceanu, farmy lub 

sawanny ozdobią otoczenie malucha i 
zachęcą do wspólnej zabawy. 

Każdy zestaw posiada jedno duże 
siedzisko, które można wykorzystać jako 

stolik oraz 8 małych siedzisk z nadrukami 
zwierząt. Siedziska wypełniono pianką 
poliuretanową, natomiast zewnętrzne 

obszycia wykonano 
z pokrowieca z tkaniny typu „Meditap” - 

(bez szkodliwych ftalanów) - łatwego 
w utrzymaniu w czystości. 

Siedziska Sawanna
Wym.: 30 x 30 cm, gr. 12 cm

19505025 Nosorożec 70 zł
19505026 Papuga 70 zł
19505027 Lew 70 zł
19505028 Hipopotam 70 zł
19505029 Żyrafa 70 zł
19505030 Zebra 70 zł
19505031 Koala 70 zł
19505032 Małpa 70 zł

Siedzisko Sawanna - MAX
Wym.: 100 x 100 cm, gr. 30 cm

19505033 615 zł

Zestaw siedzisk Sawanna
W zestawie: siedzisko max o wym.: 100 x 100 x 30 oraz 8 
siedzisk o wym.: 30 x 30 cm, gr. 12 cm

19505034 1130 zł
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Zestaw okrągłych pufek z torbą
Zestaw okrągłych pufek to aż 11 bardzo wygodnych sie-
dzisk, które z powodzeniem sprawdzą się jako element 
kącika wypoczynkowego, czy też element wykorzysty-
wany podczas rozmaitych zabaw. Każda pufka posiada 
pokrowiec w innym kolorze, dlatego dzieci mogą swobod-
nie podzielić się siedziskami pomiędzy sobą, biorąc pod 
uwagę upodobania kolorystyczne. Pokrowiec wykonany 
został z meditapu. Materiału, który jest trwały i odporny, 
do tego oferuje łatwo zmywalną powierzchnię, dzięki cze-
mu utrzymanie w czystości pufek nie sprawia problemów. 
Od spodu zastosowano antypoślizgową powierzchnią dla 
zwiększenie komfortu jak i bezpieczeństwa użytkowania. 
Meditap pozbawiony został także toksycznych ftalanów. 
Każda pufka wewnątrz posiada sprężystą i miękką gąbkę, 
dzięki której to siedziska są tak wygodne. Nawet podczas 
intensywnego użytkowania przez długi czas, nie traci ów 
pianka na swoich właściwościach. Całość zachwyca este-
tyką, prostotą w swojej formie, ale i wysoką jakością wy-
konania oraz zastosowanych materiałów. 
Komplet 11 wygodnych siedzisk wykonanych z mięk-
kiej pianki. Każda pufka posiada zdejmowany pokro-
wiec, wykonany z bezftalanowego meditapu.
Wym. pufki: śr. 30 cm, wys. 8 cm

94640058 399 zł

Stolik 2 w 1 
Na jednej ze stron stolika plansza Chińczyk, po odwróceniu Warcaby

Istnieje możliwość indywiduwalnego 
doboru koloru z palety poniżej:

1 3 5 72 4 6 8

9 11 1310 1612 14 15

Stolik z siedziskami
Bardzo praktyczny zestaw do zabawy dla dzieci. Proponujemy w dwóch ko-
lorystykach:multi-kolor i basic. Okrągłe siedziska swoim kształtem pozwalają 
uzyskać ciekawy efekty i zaoszczędzić miejsce po skończonej zabawie.
Wym.: stolika: 40 x 60 x 60 cm, siedziska: 25 x 50 x 50 cm

19505035 Mulit - kolor 982 zł
19505036 Chińczyk / Warcaby 767 zł

Siedziska Farma
Wym.: 30 x 30 cm, gr. 12 cm

19505013 Koza 70 zł
19505014 Zając 70 zł
19505015 Koń 70 zł
19505016 Kogut 70 zł
19505017 Świnka 70 zł
19505018 Krowa 70 zł
19505019 Osiołek 70 zł
19505020 Owca 70 zł

Siedzisko Farma - MAX
Wym.: 100 x 100 cm, gr. 30 cm

19505023 615 zł

Zestaw siedzisk Farma
W zestawie: siedzisko max o wym.: 100 x 100 x 30 oraz 8 
siedzisk o wym.: 30 x 30 cm, gr. 12 cm

19505024 1130 zł

11
 siedzisk
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 Zestaw 16 dużych, miękkich mega sześcianów z trwale 
naniesionym nadrukiem o tematyce  zwierząt i pojazdów.  

Zadrukowane strony klocków pozwalają na ułożenie 6 różnych 
obrazków według załączonych wzorów, np. koń, krowa, autobus, 
statek, itp. Ich wielkość, lekkość  oraz ciekawa i bogata kolorystyka 

pozwala na układanie kolorowych obrazków przez całą grupę 
dzieci. Jednocześnie cała grupa może uczestniczyć w układaniu 

jednego z 6 motywów. Klocki można układać leżąco na podłodze 
jak i w pozycji stojącej.

Zabawa rozwija koncentrację, spostrzegawczość i motorykę 
jednocześnie  ucząc współpracy w grupie. 

Zestaw klocków piankowych - Farma
W zestawie: 16 elem. + pokrowiec.

19530096 1870 zł

Zestaw klocków piankowych - Transport
W zestawie: 16 elem. + pokrowiec.

19530097 1870 zł

Zestaw klocków - Zamek
W skład zestawu wchodzą:
9 x belka duża długa: 30 x 30 x 120 cm
6 x belka duża średnia: 30 x 30 x 60 cm
1 x belka duża krótka: 30 x 30 x 30 cm
3 x trójkąt duży krótki: 30 x 30 x 30 cm
4 x walec duży średni: 30 x 30 x 60 cm
2 x baza wąska: 30 x 60 x 60 cm

19530212 4380 zł

25 elem.
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W  zestawie: 16 sześcianów o wym.:30 x 30 cm
Wielkość ułożonego motywu: 120 x 120 cm

6 motywów 16 elem. +2 torby

Zestaw klocków piankowych - Warzywa
W zestawie: 16 elem. + pokrowiec.

19530095 1870 zł

Zestaw klocków piankowych - Owoce
W zestawie: 16 elem. + pokrowiec.

19530094 1870 zł

Klocki piankowe - zwierzaki dziwaki
W zestawie 3 kostki o wym.: 20 x 20 cm

19551515 Zestaw A 220 zł
19551516 Zestaw B 220 zł

A B

258 259

D
uż

a 
m

ot
or

yk
a

D
uż

a 
m

ot
or

yk
a

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Istnieje możliwość indywiduwalnego 
doboru koloru z palety poniżej:

1 3 5 72 4 6 8
9 11 1310 1612 14 15

Tangram piankowy
Idealna zabawa dla kilkorga dzieci jed-
nocześnie. Przenoszenie elementów z 
miejsca na miejsce, dopasowywanie ich 
do siebie, tak by po połączeniu utworzyły 
całość to świetna zabawa rozwijająca lo-
giczne myślenie. Dodatkowo możliwość 
układania innych wzorów z elementów  
zachęca do zabawy np. w kalambury.
Wym. duży: 60 x 60 x 20 cm, 
mega: 90 x 90 x 30 cm

19551517 Duży 550 zł
19551518 Mega 845 zł

Leżanka funkcyjna
Unikalna i ergonomiczna konstrukcja siedziska zapewnia 
dziecku komfortową pozycję do leżenia jak i siedzenia nie 
obciążając kręgosłupa. Bezkompromisowa jakość wykonania 
– podwójne szwy, wysokiej jakości pianka, materiał łatwy do 
utrzymania w czystości – sprawiają, że jest to artykuł idealny 
dla szkół i przeszkól gdzie liczy się wytrzymałość.
Wym.: pojedyncze:Wymiar po rozłożeniu: 36 x 76 x 48 cm,Wy-
miar po złożeniu: 36 x 49 x 30 cm
Podwójne:Złożone: 72 x 49 x 30 cm, rozłożone: 72 x 76 x 40 cm

29400003 pojedyncza 269 zł
29400004 podwójna 419 zł

Kanapa składana Relax
Wym.: dł. 120 x szer. 40 x wys. 40 cm

94641134 szaro - niebieska 412 zł
94641132 szero - różowa 412 zł

Kanapa standard skaja
Wym. pojedyncza: 32,5 x 45 x 60 cm
Wym. podwójna:  65 x 45 x 60 cm
Wym. potrójna: 97,5 x 45 x 60 cm
Wym. poczwórna: 130 x 45 x 60 cm
Wym. rogówka: 55 x 55 x 60 cm

19540085+k pojedyncza 159 zł
19540086+k podwójna 247 zł
19540087+k potrójna 367 zł
19540088+k poczwórna 459 zł
19500182+k rogówka 499 zł
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Zestaw wypoczynkowy
Elementy zestawu obszyte tkaniną ze zdjęcia obok.
Wym. kanapa podwójna: 90 x 50 x 40 cm
Wym. kanapa pojedyncza: 55 x 50 x 40 cm
Wym. stolik: 50 x 35 x 25 cm

19800130 Kanapa podwójna 320 zł
19800131 Kanapa pojedyncza 240 zł
19800132 Stolik 155 zł

Zdjęcie poglądowe - materiał obszycia elementu 
Zestawu wypoczynkowego zamieszczono poniżej (kwiatki).

Maty i siedziska 
piankowe do 

zajęć gimnastyki!

40 cm

40 cm

Stojak do siedzisk i cegieł
Wym.: 122 x 41 x 41 cm

19510600 99 zł

Mata do ćwiczeń - mała
Wym.:  100 x 50 x 2 cm

19510300  73 zł
19510301  73 zł
19510302  73 zł
19510303  73 zł

Mata do ćwiczeń - duża
Wym.: 150 x 50 x 2 cm

19510400  98 zł
19510401 98 zł
19510402  98 zł
19510403  98 zł

Siedzisko kwadrat
Wym.: 40 x 40 x 6 cm

19510500  45 zł
19510501 45 zł
19510502  45 zł
19510503  45 zł

Siedziska Figury geometryczne
Zestaw 4 figur (koło 34 x 34 x 20 cm).

28400190 470 zł

Żyrafa - siedzisko
Wym.: wys. 80 (wys. siedziska 30 cm) x dł. 60 x 
szer. 34 cm

94521122 291 zł

Słoń - siedzisko
Wym.: wys. 55 (wys. siedziska 30 cm) x dł. 79 x 
szer. 34 cm

94521124 276 zł

Zebra - siedzisko
Wym.: wys. 60 (wys. siedziska 30 cm) x dł. 60 x 
szer. 34 cm

94640440 291 zł

Wygodne, miękkie i sprężyste siedziska,
które z powodzeniem można wykorzystać do 

rozmaitych zabaw.

4 szt.
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Rękaw do zabaw w grupie
Może służyć jako „azyl” dla całej grupy dzieci, w 
którym mogą po prostu siedzieć i rozmawiać lub 
po prostu wypoczywać.
Wykonany ze 100 % lycry, obwód 7,5 m, wys.1,4 cm

19170232 995 zł

Chusta animacyjna - Tęcza
Pomoc oferuje wiele możliwości zabawy i sprawia dzieciom 
świetną zabawę.
Ćwiczenia wymagają współpracy i dobrej koordynacji.
Idealna pomoc do gier zespołowych i ćwiczeń rytmicznych.
Dł.8 m, 34 uchwyty

14934207 215 zł

Chusta animacyjna - kwiatek
Nylonowa chusta animacyjna w formie „kwiatka”. 8 kolorowych pa-
sków zakończonych 2 uchwytami każdy, dzięki czemu w zabawie 
może uczestniczyć aż 16 dzieci. Doskonała do zabaw ruchowych 
zarówno na świeżym powietrzu jak i w sali. 
Śr. 3,5 m, 16 uchwytów

14933994 240 zł

Chusta animacyjna - Gwiazdy na niebie
Klasyczna chusta animacyjna w niecodziennym wydaniu. Wszechstronne zastosowanie do 
gier ruchowych pozwala na doskonalenie umiejętności motorycznych a gwiaździsty wzór 
chusty sprawia, że może ona być również dopełnieniem dekoracji lub tłem do inscenizacji 
sztuk teatralnych.  
Śr. 5 m – 15 uchwytów

14935645 530 zł

Chusty 
animacyjne

262 263

D
uż

a 
m

ot
or

yk
a

D
uż

a 
m

ot
or

yk
a

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Chusta animacyjna - numeryczna
Chusta do zabaw w kolorach tęczy. Nadaje się do gry z 12 graczami. Cała atrakcja chu-
sty polega na tym, iż posiada ona 24 ponumerowane i opatrzone cyframi sitka celowe 
(śr.19 cm), do których należy przenosić piłkę. Dzięki temu otwiera się różnorodność 
zabaw i gier. Chusta animacyjna sprzyja aktywnym zabawom na świeżym powietrzu, 
świetnie sprawdza się także w sali. 
Śr.: 4 m

19170155 309 zł

Wędrująca mata
Wędrująca mata o długości 3m i szerokości 0,7 m jest wykonana z bardzo 
mocnej lycry i posiada 5 par uchwytów po każdej stronie. Każda mata ma 
wzmocnione brzegi oraz solidnie i bezpiecznie przymocowane uchwyty. 
Jedną z zabaw jaką można zorganizować przy pomocy wędrującej maty, 
jest umieszczenie na niej jednej bądź kilku piłek, a zadaniem dziesięciu 
uczestników zabawy jest jak najszybsze przejście z jednego miejsca na 
drugie nie opuszczając żadnej z nich, ustalając uprzednio start i metę wy-
ścigu.Trzy wędrujące maty posiadane przez grupę mogą być znakomitą 
okazją dla opiekuna/nauczyciela do organizacji różnych zabaw, w których 
grupy dzieci będą mogły ze sobą rywalizować.

13205549 145 zł

Chusta integracyjna
Każda z chust posiada 8 uchwytów.

19170018 śr. 185 cm 85 zł
19170019 śr. 300 cm 170 zł

Zabawy z chustą
Zbiór różnorodnych pomysłów za-
baw z kolorową chustą i tunelem. 
Chustę można także wykorzystać 
w różnych sytuacjach wychowaw-
czych. Przykłady tego widać w 
scenariuszach fabularyzowanych 
zabaw na różne tematy. Uczy do-
brej i mądrej zabawy.
format B5; 30 str.

10302919 32 zł

Spadochrony
Materiały, z których wykonany jest przedmiot są starannie dobrane po 
to, aby stymulować zarówno rozwój ruchowy jak i poznawczy naszych 
dzieci. Spadochrony sprzyjają aktywnym zabawom na świeżym powie-
trzu, sprawdzają się także w sali. Poziom jakości jest zgodny z wyma-
ganymi, wysokimi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

10302301 1,75 m, uchwyty: 8 49 zł
10302302 3,50 m, uchwyty: 8 89 zł
10302304 6,00 m, uchwyty: 12 199 zł

Worki ruchomych kształtów  - XL
Wym.: 155 x 70 cm (od 13 lat)

14933420 niebieski 185 zł
14933421 czerwony 185 zł

Worki ruchomych kształtów  - L
Wym.: 140 x 70 cm (6 – 12 lat)

14933418 niebieski 185 zł
14933419 czerwony 185 zł

Wykonany z elastycznej tkaniny worek, pozwala na łatwe poruszanie się w 
nim i przybieranie różnych pozycji. Zamykane na rzep umożliwiają całkowite 
schowanie się w nim. 
Przepuszczająca powietrze oraz nieograniczająca widoczności tkanina, daje 
możliwość swobodnego przebywania 
w nim i wyrażania  emocji wykonując 
odpowiednią pozę, którą to odgadują 
pozostali uczestnicy.
Pomoc dostarcza ogromna radość 
uczestnikom zabawy w każdym 
wieku.
Prać w 30 st. C, nie suszyć w suszarce, 
nie prasować.
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Tunel - Las
Ściany boczne i panele można swobodnie ze sobą 
łączyć. Różne wzory na panelach stymulują zmysł 
dotyku, system równowagi i koordynację ręka-
-oko, co można wykorzystać w pracy z dziećmi. 
W ściankach bocznych są otwory, przez które do 
wnętrza wpada światło, co daje poczucie bezpie-
czeństwa młodszym lub lękliwym dzieciom. Tune-
le leśne można również odwrócić do góry dnem. 
Zawartość: 4 x ściana boczna, 2 x płyta kwiato-
wa / listkowa, 12 x nakrętka / nakrętka, 3 x sowa 
(łącznik), 1 x narzędzie.
Max. obciążenie: 60 kg
Wym.: ścinaka brązowa: 55,5 x54 x 6-10 cm, pa-
nel zielony: 68,4 x 59,6 x 6-10 cm

19113001 2040 zł

Motoryka nad górami
Wspinaczka górska dla małych dzieci to zestaw szerokich i wąskich desek, które po obu stro-
nach posiadają różne struktury stymulujące poczucie dotyku. Wspomaga siłę mięśni i poczucie 
równowagi. Wgłębienia w deskach zapewniają dzieciom wsparcie podczas wspinania się ręka-
mi i stopami. Elementy połączone specjalnymi wkrętami zapewniają pełne bezpieczeństwo. 
Elementy wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa – odpornego plastiku, antypoślizgowe.
W zestawie: 4 żółte trójkąty 66x59x6 cm, 2 szerokie deski turkusowe 53x39x7 cm, 3 wąskie 
deski beżowe 53x 22 x 5,5 cm, 20 x nakrętek, 1 x plastikowy klucz do nakrętek 
Maksymalne obciążenie do 60 kg. 

19102016 2195 zł

Motoryczne koła
Zestaw 10 kół (4 sztuki o śr. 40 cm - 4 sztuki o śr.60 cm - 2 sztuki o śr.76 cm) do 
tworzenia torów przeszkód dla dzieci. 
Koła wykonane z twardego i stabilnego półsztywnego tworzywa sztucznego. 
Koła wkładane jedno w drugie, co ułatwia ich przechowywanie.

21040003 3120 zł

film dostępny 
na www.educol.pl

film dostępny 
na www.educol.pl
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Wesoła kolekcja wiaderek
Zestaw gier nadających się do gry zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Stwórz 
własną drużynę lub graj indywidualnie bez względu na swój wiek! Zestaw zachęca 
do gry zespołowej, pomaga pracować nad pewnością siebie, rozwija koordynacje 
oko – ręka oraz myślenie strategiczne.  Zestaw zawiera instrukcje dla 15 różnych 
gier, 6 wiaderek z paskami, 24 woreczki z grochem, 4 pachołki, 6 opasek na oczy 
oraz torbę do przechowywania.

14000001 295 zł

Złap mnie i wrzuć piłkę
Świetny produkt do kształtowania rzucania i łapania, gonitwy, wykonywania uni-
ków. Nauka pracy w zespole i wprowadzanie zdrowej rywalizacji. W trybie kon-
kursowym zespoły starają się umieścić swoje kolorowe piłki do bramki przeciwnej 
drużyny. W zestawie: 2 bramki (zielona i niebieska) w formie koszy, 10 kuleczek i 
instrukcja.

13853175 354 zł

Roxs
Konsola do gier na świeżym powietrzu. Stacja bazowa zawiera kilka zaprogramowa-
nych gier ruchowych i działa w odległości do 9 metrów. Do bazy dołączono 5 stacji 
„ROX”, które emitują kolorowe sygnały świetlne i dźwiękowe. Stacje „ROX” są umiesz-
czane na ziemi lub przymocowane np. do ogrodzenia, pnia drzewa lub innych graczy. 
Poprzez pozycjonowanie ROX-ów można określić poziom aktywności/trudności lub 
też grać w ciemności. Zestaw pozwala także na tworzenie własnych wersji gier. 
W zestawie:1 stacja bazowa, 5 stacji ROX.
Wym. stacja bazowej: 11 x 11 x 5 cm

19170332 1100 zł

Piankowe - krążki i wąłki
Miękkie pianki - półwałki i krążki - są świetną pomocą do wykorzystania w wyści-
gach sztafetowych, ćwiczenia równowagi, układania, łapania i rzucania, rozpozna-
wania kolorów lub tworzenia zespołów - możliwości są nieograniczone. Zestaw za-
wiera nylonową torbę zawierającą 100 krążków i 100 półwałków (po 25 w każdym 
z 4 różnych kolorów).
Dł. 6,5 cm, gr.: 2,5 cm

13800160 235 zł

Gimnastyka z kostkami
Gra ta polega na odtworzeniu wylosowanej aktywności. Aktywności te znajdują się 
na dołączonych kartach pracy, które podzielono na 3 grupy: ruchy zwierząt, ruchy 
w parach, skoki. 
W skład zestawu: kostka do losowania, 25 ilustrowanych kart, instrukcje. 
Wym. kostki: 15 x 15 cm

22471118 220 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Zestaw do balansowania
Każdy uczeń dostaje po jednym „kamieniu” i stawia go na karcie odtwarzając do-
kładnie taką figurę jaka jest pokazana. 
W zestawie: 32 „kamienie”  ( 10 x 13 cm), 16 kart ( 22 x 28 cm), instrukcja.

16860202 145 zł

Naśladuj litery
Zestaw kart stanowiących goto-
we propozycje przeprowadzenia 
atrakcyjnych zajęć ruchowych. 
Każda karta zawiera fotografię 
dziecka wykonującego dane ćwi-
czenie, a na odwrocie obrazkową 
instrukcję jego wykonania. Duży 
format karty ułatwia demonstra-
cję całej grupie. 
W zestawie 48 laminowanych 
kart o wym: 23,5 x 21 cm

16860203 145 zł

Naśladuj zachowania
Karty pozwalają w łatwy sposób naśladować rysunki narysowane na każdej z nich. 
Wpływają na poprawię zdolności motorycznych i rozwijają sprawność fizyczną.
W zestawie: 16 kart o wym. 22 x 28 cm i instrukcja.

16860201 130 zł

Gra - naśladuj ruchy
Gra polega na zapamiętywaniu figur. Każ-
dy żeton przedstawia inny ruch, który trze-
ba wykonać. Gracz, który nie zapamięta 
ruchu kończy grę. Osoba, która zapamięta 
ich najdłuższą sekwencję wygrywa.
W zestawie: 18 drewnianych żetonów 
zapakowanych w bawełniany worek do 
przechowywania. 
Śr. pojedynczego żetonu: 8 cm

18500264 105 zł

Imitacje - gra sprawnościowa
Niech otworzy się kurtyna i ukaże się „talent“. Poszukiwani są utalentowani, młodzi aktorzy, którzy będą mogli zagrać w nowej sztuce teatralnej.
Jednak egzamin na aktora teatralnego nie jest prosty - dobry artysta posiadać musi wiele talentów.
Ćwiczenia sportowe, artystyczne ćwiczenia w grupie, pantomima i sztuka wyrażania samego siebie nie mogą mu być obce. 
W zestawie: 1 tekturowa plansza do gry o wy.:51 x 36 cm), 6 pionków do gry, 1 kostka z kolorowymi punktami,  1 kostka z symbolami oraz obrazowa 
instrukcja dokładnie opisująca 2 warianty gry (podstawowy i zaawansowany), wskazówki do zabaw oraz cały przebieg gier.

11622720 130 zł

W zestawie 
16 kart
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Gimnastyczne figle muzyczne
Na płycie znajdują się zabawy orientacyjno - 
porządkowe, wymagające od dziecka uwagi i 
skupienia. Płyta może być znakomitą pomocą 
dydaktyczną w przedszkolach na zajęciach gim-
nastycznych. Książeczka z propozycjami ruchu i 
aktywności do poszczególnych utworów.

19500075 35 zł

„Śpiewanki pokazywanki” 
„Śpiewanki pokazywanki” to płyta z krótkimi pio-
senkami do słuchania, śpiewania, nauki i zabawy. 
Przeznaczona do wspólnej zabawy dla dzieci i ro-
dziców oraz jako materiał pomocniczy na zajęciach 
muzyczno-ruchowych w przedszkolu. Na płycie zna-
leźć można 24 piosenki o tematyce bliskiej dziecku, 
zachęcające do wspólnego ruchu, tańca, śpiewania i 
gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. W 
dołączonej książeczce zamieszczone są teksty piose-
nek i krótkie opisy propozycji zabawy z dzieckiem.

19500007 40 zł

Hopsanki… Zabawianki CD
Na płycie „Hopsanki zabawianki” znajdują się piosenki 
o bliskiej dziecku tematyce i słowach zachęcających do 
tańca, podskoków, improwizacji i ilustracji ruchowej.
Płyta może być wykorzystywana w domu podczas 
zabawy rodziców z dziećmi, a także w przedszko-
lach i świetlicach na zajęciach umuzykalniających 
lub uroczystościach. W książeczce zamieszczamy 
propozycje zabaw i rodzaju ruchu do poszczegól-
nych piosenek oraz wersje instrumentalne utwo-
rów do słuchania i samodzielnego śpiewania.
14 utworów

19500013 40 zł

Pompon - duży
Pompony to atrybut wspaniałej zabawy. 
Uatrakcyjnia zabawy w przedszkolach, świe-
tlicach i szkołach oraz występy na scenie ze-
społów artystycznych. Gwarantuje skuteczny 
doping w trakcie sportowych zmagań na par-
kietach i boiskach. Wykonany jest z wysokiej 
jakości folii zapewniającej wspaniałe efekty 
wizualne. Pompony tworzą okrągłą kulę.
Waga: 80 g, śr.- 40 cm, dł. włosa: 20 cm, szer. 
pasków: 0,5 cm

22940257 30 zł

Chusty do ćwiczeń Zośka
Z wykorzystaniem chusty do ćwiczeń Zośka dziec-
ko poprawi sprawność ruchową rąk w zakresie 
szybkości ruchów, ich precyzji, czynności manu-
alnych podczas samoobsługi, rysowania i pisania.
Wyrzucona w górę pozwala na obserwację jej po-
wolnego spadania.
W zestawie 6 sztuk.
Wym. ok. 25 cm

13200127 54 zł

Tasiemki ruchu
Dł. pałeczki: 40 cm

11415353 2 m - szer. 4 cm 15 zł
23430500 4 m - szer. 5 cm 70 zł
22926000 6 m - szer. 4 cm 75 zł

Chusty do ćwiczeń - 6 szt.
Idealne do tańca, gier i zabaw ruchowych.
Wykonane z lekkiego jak piórko szyfonu (100% 
poliamidu).
Wym.: 68 x 68 cm

11415382 55 zł

Tęczowe chusty jedwabne
Zestaw 7 sztuk 1 metrowych chust w kolorze: 
czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, 
niebieskim , indygo i fioletowym.
Wym.: 100 x 145 cm

28374065 161 zł

Zestaw do rytmiki i gimnastyki
W zestawie: 10 lin, 6 tasiemek ruchu, 10 szyfo-
nowych chust o wym. 65 x 65 cm, 4 piłki o śr.16 
cm, 4 dzwoneczki na drewnianej rączce, bębenek 
z membraną, 4 drewniane klawesy, trójkąt z pa-
łeczką- 15 cm, tamburyn z 6 parami talerzyków, 4 
„jajka” grzechotki oraz pokraczna i trwała torba.
Wym.: 33 x 66 x 28 cm

14953500 629 zł

Pełna kolorystyka dostępna 
na stronie: www.educol.pl

7 sztuk
23 zł / 1 szt.
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Mini Golf
Mini Golf to wspaniała propozycja dla młodych golfistów. Gra polega na jak najspraw-
niejszym umieszczeniu piłeczki w dołku. 
Gra może być używana zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz. Do zestawu 
dołączono poręczny bawełniany worek do przechowywania.
Zestaw zawiera: 18 kart obrazujące ustawienie drewnianych elementów, 2 kije o 
dł.62 cm, 10 drewnianych klocków, 1 dołek i 2 piłeczki.

18500269 175 zł

Sznurek do baniek XXL
Super zestaw do puszczania ogromnych i trwałych baniek mydlanych. Wygodna rączka ułatwia zabawę. Zabaw-
ka stymuluje rozwój zmysłów dziecka, kształtuje kreatywność, uczy młodego człowieka zabawy samodzielnej, 
jak i wspólnie z przyjaciółmi czy rodziną (rozwój zachowań społecznych).
Dł.: 50 cm, sznur.: 200 cm

19500196 45 zł

Płyn do baniek
Pojemność: 5L

19500197 85 zł

Wędkowanie XXL
Nowa wersja tradycyjnej zabawy w wędkowanie. Trzy rodzaje kolorowych ryb z wieloma otworami i unikalnym kształtem 
wprawiającym rybki w kołysanie sprawiają, że gra jest bardzo ekscytująca. 
Duże rozmiary umożliwiają zabawę nawet najmłodszym dzieciom. Dzięki podwójnej wędce dzieci współpracują ze sobą pod-
czas połowu.
W zestawie: 2 rybki, 2 kraby, 2 rozgwiazdy, 3 haczyki, 2 wędki indywidualne, 1 wędka podwójna.
Wym.: wędka 48 cm, „rybki” 15 x 13 cm, haczyki: 17 x 14 cm

19100008 290 zł

Pokonaj przeciwnika - mata
Zadaniem gracza jest wturlanie piłeczki (bez użycia rąk) we 
wgłębienie znajdujące się na polu przeciwnika i jednocze-
śnie uniemożliwienie mu trafienia piłką w swoje własne. 
Trzeba tak manewrować matą, aby jak najczęściej piłeczka 
trafiała na pole konkurenta.
Kolorowa mata wykonana z materiału typu Oxford, mate-
riale o mocnym splocie, w związku z czym nie ma ryzyka 
rozdarcia się go w trakcie gry. Aby nie dać zaskoczyć się 
przeciwnikowi, dozwolone są niemal wszystkie chwyty: 
wstawanie, kucanie, podnoszenie rąk, falowanie matą, 
wszystko, aby utrudnić rywalowi zdobycie punktu.
Niewątpliwie jest to gra służąca uwalnianiu pozytywnych 
emocji, dostarczająca korzyści z ruchu, odprężająca, uczą-
ca, rozwijająca zmysły i, co bardzo ważne, wzmacniająca 
relację między dzieckiem a jego współzawodnikiem.

94640859 119 zł

Równoważnia Fala 
dostępna 

na stronie 230

film dostępny 
na www.educol.pl

268 269

D
uż

a 
m

ot
or

yk
a

D
uż

a 
m

ot
or

yk
a

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Zestaw animacyjny
Zestaw animacyjny dla grupy dzieci. 
Maluchy spędzając czas na zabawie, będą ćwiczyć koordynację ruchową oraz bawić 
się i rywalizować.
W zestawie znajdują się: 4 poliestrowe worki do skakania o wym.:45 x 60 cm, 4 
plastikowe łyżeczki i jajka, 2 taśmy do wyścigów w parach, linia start, linia meta.

18500227 145 zł

Piłka XL - 50 cm
Wielka piłka i wiele radości z zabawy! Piłka jest 
powleczona materiałowym pokryciem. 
Piłkę można napompować przy pomocy pompki. 
Zestaw nie zawiera pompki.
Średnica piłki: 50 cm, materiał: Polyester+PVC

18500134 75 zł

Karuzela - Whizzy Dizzy
Pomoc idealnie sprawdzi się do ćwiczeń poprawy koordynacji ręka – oko i do po-
mocy w rozwijaniu umiejętności motorycznych.
Solidna podstawa z mocnego tworzyw sztucznego zawiera obrotową platformę sie-
dziska, która obraca się, gdy dziecko ciągnie za okrągłe koło centralne.
Dopuszczalne obciążenie 45 kg
Śr.55 cm, wys.33 cm

28375090 660 zł

film dostępny 
na www.educol.pl

film dostępny 
na www.educol.pl

Tunele motoryczne
Nowa, atrakcyjna forma zaprojektowana z myślą o dzieciach w każdym wieku. Wprawiając koło w ruch dziecko ćwiczy 
zwinność, siłę i równowagę ciała. Tunel pozwala dzieciom toczyć się, leżąc na plecach lub brzuchu, a nawet stojąc. 
W zestawie 2 tunel: żółty o wym. 46 x 30 cm, niebieski o wym. 50 x 23 cm

10302270 1155 zł
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Geometryczny tor przeszkód
Te duże kształty geometryczne, mogą być wy-
korzystywane do różnych gier podczas lekcji 
sportowych lub przerwy między zajęciami. Za po-
mocą małego stojaka można je nawet postawić.  
Zestaw składa się z 6 kształtów geometrycznych 
w 6 kolorach.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wys.: 70 cm

14934206 344 zł

Tunel z 6 ścieżkami
Łatwy w użyciu zestaw 6 tuneli, dzięki któremu 
dzieci mogą czołgać się w różnych kierunkach. 
Taka forma ćwiczeń rozwija koordynację rucho-
wą, orientację w przestrzeni, uczy kierunków, a 
przy tym daje wiele radości.100% poliester.
Wym. tuneli: śr. 45 cm, dł. 75 cm każdy.

23437425 619 zł

Długi tunel 3m - śr. 60 cm
Nie wymagający montażu, łatwy w użyciu 
tunel, dzięki któremu dzieci mogą się czoł-
gać rozwijając koordynację ruchową.
Łatwy w utrzymaniu czystości. 
W zestawie torba do przechowywania tunelu 
po skończonej zabawie.
Materiał 100 % poliester.
Śr. 60 cm, dł. 295 cm

21040426 239 zł

Tunel 175 cm
Nie wymagający montażu, łatwy w 
użyciu tunel, dzięki któremu dzieci 
mogą się czołgać rozwijając koordy-
nację ruchową.
Łatwy w utrzymaniu czystości.
Materiał 100 % poliester.
Śr. 60 cm, dł. 175 cm

19170140 179 zł

Tunel - Niesamowita przygoda
Namiot - domek wym.: 115 x 115 x 86 cm
Namiot - koło śr.: 140 x wys. 50 cm
Namiot indiański wym.: 100 x 100 x 135 cm

95728905 259 zł
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dł. 3,7 m
śr. 91,4 cm

Tunel z namiotami + 200 piłeczek
Wykonany z wytrzymałego materiału, dzięki czemu może być roz-
kładany w pomieszczeniu jak i na zewnątrz. Części można użyć ra-
zem lub oddzielnie.
Niewątpliwą zaleta zestawu jest łatwe składanie i rozkładanie.
W zestawie: namiot igloo, namiot kostka, tunel, 200 piłeczek o śr.5 
cm, pokrowiec do przechowywania.
Wym.:dł.280 cm, szer.83 cm, wys.100 cm

19519520 265 zł

Tunel - Gąsienica
Śr. 48 cm, dł. 180 cm

10082805 75 zł

Megatunel
Megatunel o średnicy 91,4 cm i długości 3,7m jest jednym z największych, o ile nie 
największym, składanym pierścieniowym tunelem do zabaw dla dzieci. Ogromne 
wnętrze i żywy, sześciokolorowy deseń sprawiają, że tunel gwarantuje wiele wrażeń 
wzrokowych i naprawdę zachęca do zabawy. Poszczególne Megatunnele mogą być 
ze sobą łączone i dzięki temu tworzyć nieskończoną różnorodność długich i krętych 
ścieżek.

23437420 585 zł

6 szt.
Ruchome tunele
Tunel składa się z sześciu, różnokolorowych segmentów wykonanych z wysokiej 
jakości materiału w formie stropodachu. Zabawka daje możliwość łącznia segmen-
tów w dowolny sposób oraz zabawy w sali jak i na dworze. Oprócz znakomitej za-
bawy, uczy dzieci orientacji przestrzennej oraz rozwija wyobraźnię. Tunel może być 
również wykorzystywany w nauce zasad ruchu drogowego.
Wym. segmentu: 91  x  91 x 61 cm

13891540 997 zł

Ruchomy tunel
Tunel ruchomy to proste wykonanie, jednak gadżet, który wbrew pozorom pozwala na rozmaite 
zabawy. Dla starszych, jak i młodszych maluchów. Aby ciekawie spędzić czas na zabawie samemu 
ze sobą, jak i z rówieśnikami czy też rodzicami.
Forma jego wykorzystania uzależniona jest tylko i wyłącznie od wyobraźni dziecka czy też rodzica, 
który jest w stanie podpowiedzieć jak można się bawić. Sukces tego gadżetu tkwi właśnie w jego 
prostocie, a mimo tego wielu możliwościach.
Z powodzeniem posłuży do niejednej zabawy, nawet takiej, podczas której podlegać będzie inten-
sywnym eksploatacjom przez maluchów. 
Tunel wykonany jest z grubego, wytrzymałego materiału.
Wym.: 500 x 85 cm

94380030 375 zł

Tunel prosty
Śr. 46 cm, dł. 150 cm

80520001 55 zł

Tunel Zygzak
Śr. 46 cm, dł. 280 cm

19502198 98 zł
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Elastyczne ringi
Elastyczne ringi inspirują do wielu zajęć, jak: przenoszenie ich na głowie, krę-
cenie obręczy na nodze, rzut obręczą do drugiej osoby i ich łapanie i wiele 
innych. Mogą być wykorzystywane na zajęciach rytmiki czy podczas zabawy. 
Wykonane z gumy, łatwe do utrzymania w czystości. 
Śr.15 cm

10302190 6 szt. 65 zł
10302191 24 szt. 199 zł

Elastyczny ring
Wielofunkcyjna obręcz jest stosowana w  rehabilitacji, 
idealna do gier zespołowych i zabaw na basenie. Guma 
jest miękka w dotyku, a jednocześnie trwała i odporna na 
chlor. Produkt nie zawiera szkodliwych ftalanów!
Gr. 3 cm

12608193 Ø 17 cm - czerwony 13 zł
12608293 Ø 17 cm - żółty 13 zł
12608393 Ø 17 cm - niebieski 13 zł
12608493 Ø 17 cm - zielony 13 zł

Elastyczny ring z kolcami
Wykonany jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na 
chlor, a więc może być używany także do ćwiczeń czy za-
baw na basenie.
Produkt nie zawiera szkodliwych ftalanów!

12619749 Ø 16 cm - czerwony 24 zł
12629749 Ø 16 cm - żółty 24 zł
12639749 Ø 16 cm - niebieski 24 zł
12649749 Ø 16 cm - zielony 24 zł

Wałek TB Pont
Wałek do masażu powięzi, idealny do zajęć pila-
tes lub jogi.
Dł wałka: 15 cm, śr.: 7 cm, waga: 600 g

18900001 145 zł

Piłka do ściskania
Piłeczki zalecane do rehabilitacji oraz zabawy.  
Idealne w rehabilitacji - m.in: zaniku mięśni, za-
burzeniach krążenia, zaburzeniach  przemiany 
materii jak i codziennej  zabawie.
Silikonowa piłka - miękka.
Śr.: 5 cm

12641846 50 zł

Piłka gniotka
Ściśnięta piłka-gniotka już po kilku sekundach 
wraca do swojego pierwotnego kształtu. Piłeczka 
jest wykonana z oddychającej gąbki polimerowej, 
wspaniale nadającej się do ćwiczeń dłoni. Piłka-
-gniotka zalecana jest do ćwiczenia rzutów oraz 
doskonalenia umiejętności chwytania.
Śr.: 7 cm. Waga: 27 g

13881200 10 zł

Masa do ćwiczeń - miękka
Masa plastyczna do ćwiczeń i rehabilitacji dłoni i 
palców. Nie zawiera lateksu jest hipoalergiczna i 
bezwonna. Masa nie pozostawia tłustych śladów 
na materiałach i dłoni ćwiczącego. 
Idealna w rehabilitacji.
Waga: 170 g

12664170 50 zł

Fasolka do rehabilitacji
Jest prosta w użyciu, mała stosowana w rehabi-
litacji i ćwiczeniach ręki. Poprawia zakres ruchu, 
siłę, współpracę grup mięśniowych. 
Opór średni. 
Wym.: 19 x 8 cm

23430700 30 zł

Buźki do ściskania
Zabawka działająca odstresowująco. Świetnie 
nadaje się do rehabilitacji rąk i stóp. Produkt cał-
kowicie nietoksyczny bezpieczny.
Kolor wybierany losowo.
Śr.: 4 cm

11462965 1 szt. 4 zł

Wałek dociskowy z pianki
Wałek ten jest idealnym narzedziem dla osob 
poszukujących sensorycznych i zmysłowych do-
znań podczas ćwiczeń, zapewniając jednocześnie 
głęboki masaż.
Wałek pokryty pianką, która zapewnia komfort 
podczas ćwiczeń.
Dł.30 cm

13892521 85 zł
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Piłki piramidy - 6 szt.
Piłki w kształcie piramidy, które odbijają się nieregularnie. 
Przy łapaniu tych piłek nigdy nie wiadomo, w którą stronę 
się odbiją, przez co ich łapanie daje dzieciom dużo zaba-
wy i emocji. Piłki wykonane z trwałego winylu w sześciu 
kolorach.
Wym.: 18 cm
Waga jednej sztuki: 400g

13881840 250 zł

Walec z kulkami
Wałek do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci. Wykorzystywany do 
stymulacji sensomotorycznej, ćwiczeń równoważnych oraz korek-
cyjnych. Przezroczysty, co ułatwia obserwację poprawności wyko-
nywania ćwiczeń, wyposażony w kolorowe kulki wewnątrz stymu-
lujące zmysł wzroku.
Śr. 55 cm , dł. 90 cm

12608805 240 zł

Walce gimnastyczne
Walce mają idealne zastosowanie w terapii i rehabilitacji. 
Unikalny kształt piłki pozwala terapeucie siedzieć na piłce 
razem z pacjentem i wspierać jego ruchy.
W komplecie instruktaż z przykładowymi ćwiczenia-
mi. Produkt sklasyfikowany jako medyczny zgodnie 
z 93/42 CEE.

12608802 Ø 55 cm, L 90 cm 185 zł
12608803 Ø 70 cm, L 115 cm 265 zł

4 cm

Manualne piłeczki - małe
Piłki wykonane z miękkiej i przyjemnej gumy, ideal-
ne do gier i zabaw, ale także do ćwiczeń dłoni, terapii 
i rehabilitacji. Wykonane z wysokiej jakości, przyjem-
nego w dotyku PVC, higienicznego i bezpiecznego. 
Możliwe przykłady zastosowań: rzucanie, toczenie, 
zabawy edukacyjne, manualne, ruchowe. Idealnie 
sprawdzą się w gabinecie, przedszkolu i w domu. 
Śr.: 4 cm.

12608013 1 szt. 5 zł

220 g

65 cm

75 cm

55 cm
65 cm

Piłki gimnastyczne
Kolorystyka wybierana losowo.

21400075 Ø 75 cm 60 zł
21400065 Ø 65 cm 40 zł
21400055 Ø 55 cm 40 zł
21400065A Ø 65 cm tęczowa 45 zł

Piłki gimnastyczne Rytmic
Piłki gimnastyczne Ritmic są idealne do gimnastyki 
artystycznej, rytmiki, aerobiku czy ćwiczeń w wodzie.
Waga 220 g., śr. 17 cm

12609811 czerwona 20 zł
12609821 żółta 20 zł
12609831 niebieska 20 zł
12609841 zielona 20 zł

Piłki gimnastyczne L
Klasyczne piłki do ćwiczeń, wysokiej jakości. Są 
idealnie do ćwiczeń, okrągłe, elastyczne i trwałe!

12609545 Ø 45 cm - żółta 69 zł
12609555 Ø 55 cm - czerwona 75 zł
12609565 Ø 65 cm - niebieska 92 zł
12609575 Ø 75 cm - żółta 115 zł
12609585 Ø 85 cm - czerwona 179 zł
12609595 Ø 95 cm - niebieska 190 zł
12609598 Ø 120 cm - czerwona 299 zł
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Skaczące siedziska
Siedziska te ćwiczą u dzieci równo-
wagę, są idealne do wykorzystywa-
nia przy zabawach ruchowych na 
sali gimnastycznej jak i na zewnątrz. 
Wym. : 25 cm

23436500 105 zł

Zestaw piłek WP
W skład zestawu wchodzi:  piłka do masażu 7 cm, 5 szt; piłka do masażu 8 cm, 5 
szt;  piłka do masażu 9 cm, 5 szt; skacząca piłka 40 cm, 2 szt; skacząca piłka 50 cm, 
2 szt; piłka ze sznurkiem, 4 szt; piłka do masażu 85 cm, 1szt; wałek do masażu, 80 
cm x 40 cm, 1szt; pompka.

19101300 997 zł

Wesoła piłka z rogami
Max obciążenie: 80 kg

21404500 Ø 45 cm 25 zł
21405500 Ø 55 cm 30 zł

Piłki z rogami - tęczowa
Max obciążenie: 80 kg

21445100 Ø 45 cm 30 zł
21455100 Ø 55 cm 35 zł

Piłki z rogami kolorowe
Max obciążenie: 80 kg

12132465 śr. 60 cm 40 zł

Pompka nożna 
Główną zaletą pompki jest jej duża 
wydajność tłoczenia powietrza, przy 
nakładzie niewielkiej siły. Wbudowany 
zawór zwrotny uniemożliwia wdmu-
chiwanie powietrza z piłki do pompki.
Możliwość pracy jako odsysarka powie-
trza. W komplecie 3 końcówki o różnej 
średnicy.
Wym.:9,5 x 9,5 x 9 cm, dł. węża 90 cm

19595950 15 zł

Duża miękka piłka - 1 szt.
Siedziska te ćwiczą u dzieci równowagę, są idealne 
do wykorzystywania przy zabawach ruchowych na 
sali gimnastycznej jak i na zewnątrz. 
Wym. : 25 cm

19170287 27 zł

Piłka na sznurku
Piłka  przeznaczona do zabawy, ćwiczeń, 
rehabilitacji i terapii dzieci oraz rehabilita-
cji i rekreacji osób starszych. Wykonana 
z miękkiej, elastycznej gumy, wyposażo-
na w sznurek do mocowania wokół talii. 
Ćwiczenia z tą piłką rozwijają koordyna-
cję ruchową, szybkość reakcji (refleks), 
wzmacniają gorset mięśniowy i popra-
wiają sprawność fizyczną.
Śr. piłki 21 cm, dł. sznurka 130 cm

23437102 33 zł
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Piłka uśmiech
Kolor wybierany losowo.
Śr. 20 cm

11415293 10 zł

Piłka z kuleczkami
Śr. ok. 10 cm

19130110 30 zł

Piłka z brokatem
Kolor wyberany losowo.
Śr.: 10 cm

19130111  30 zł

Piłka ażurowa
Wykonane z grubej pianki.
Śr. 19,5 cm

19170168 85 zł

Piłka z supełkami
Śr. 10 cm

13881420 45 zł

Piłki do żonglowania
Śr. 6,5 cm, waga: 93 g

11400133 1 szt. 10 zł

Piłki z włóczki z grochem
Śr.: 5 cm

11415162 1 szt. 5 zł

Piłka z tasiemkami
Dł. tasiemek: 37 cm, śr. piłki: 5 cm

11400501 10 zł

Piłki Emocje - 20 cm
Piłki wykonane z bardzo sprężystej gumy. 6 piłek 
przedstawiających różne wyrazy twarzy. 

13840137 125 zł

Piłka piankowa
Kolorystyka dobierana losowo lub na życzenie klienta.
W komplecie 27 szt.: 10 szt.śr.6 cm, 10 szt.śr.7 
cm,3 szt.śr.12 cm, 2 szt.śr.16 cm, 1 szt.śr.18 cm, 1 
szt. śr.21 cm w 4 podstawowych kolorach.

21200007 śr. 7 cm 4 zł
21200012 śr. 12 cm 10 zł
21200016 śr. 16 cm 15 zł
21200018 śr. 18 cm 25 zł
21200021 śr. 21 cm 30 zł
21200022 mix - 27 szt. 285 zł

Piłki przyssawki
Zestaw piłeczek nadaje się do gier, zabaw i rehabi-
litacji. Poprzez zabawy dziecko trenuje zręczność 
i motorykę dłoni, kreatywność i wyobraźnię, ko-
ordynację ruchową, rozwija zdolności manualne, 
umiejętność liczenia i rozpoznawania kolorów. 
Zestaw zawiera 28 sztuk w różnych kolorach w 
zabawnym opakowaniu w kształcie słonia.

12608095 220 zł

Zestaw 12 piłek
Zestaw piłek do zabaw w pomieszczeniu jak i na 
świeżym powietrzu.
Wym. piłki rugby: 9  x 20 cm, śr. piłki nożnej 10 cm

19170309 210 zł

Piłki Jowisz
Super gumowa piłka.

13700002 Ø 9 cm 5 zł
13700003 Ø 20 cm 6 zł
13700004 Ø 24 cm 10 zł
13700005 Ø 30 cm 10 zł
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Tablica do koszykówki - Pszczoła
Tablica wykonana z płyty wiórowej w komplecie 
z metalową obręczą i siatką. Śr. obręczy 32 cm 
Uchwyty mocujące, pozwalają na bezproblemo-
we zawieszenie tablicy.
W zestawie także nieruchoma obręcz wraz z 8 
zaczepami na siatkę.
Wym.: 60 x 41 cm

19583145 79 zł

Koszykówka przenośna 
na stojaku
Koszykówka do zmontowania z ru-
rek i łączników. Dodatkowo 3 bocz-
ne bolce można wykorzystać do 
treningu zręczności i celności.
Wys.: 1 m

23410125 205 zł

Bramka
Bramka wykonana z lekkich i wytrzymałych rur PCV. Nadaje się do użytku zarówno 
na  zewnątrz jak i wewnątrz. Siatka dołączona do zestawu.

23410103 mała : 90 x 60 x 42 cm 84 zł
23410096 średnia: 100 x 80 x 60 cm 139 zł
23410101 duża: 140 x 105 x 72 cm 250 zł

Koszykówka przenośna
Wysokiej jakości produkt, całkowicie bezpieczny dla dzieci. 
Główne zalety zabawki to przenośność, możliwość składa-
nia, posiadanie pojemnika do przechowywania piłki, regu-
lacja wysokości od 76 do 120 cm oraz możliwość wypełnie-
nia podstawy piaskiem. Doskonały do zabawy na świeżym 
powietrzu jak i w domu.
Waga: 12 kg

14720836 260 zł

Siatka multisport
Siatka posiada trzy możliwości regulacji, dlatego nada się do tenisa, 
siatkówki i badmintona. Podwójny system mocowania sprawia, że 
siatka jest zawsze napięta. Można ją również zakotwiczyć na stałe w 
ziemi. Posiada dwa stabilne stojaki wykonane z mocnej stalowej rury. 
Praktyczny pokrowiec do przechowywania i przenoszenia.
Szer. 300 cm, wys. regulowana:  75 - 153 cm

19170295 387 zł

Stół 4w1 - Piłkarzyki Bilard Tenis 
Hokej
Wielofunkcyjny profesjonalny stół do gier zespo-
łowych dla dzieci gwarantuje wspaniałe sporto-
we emocje. Wymarzona zabawka dla małego 
fana gier towarzyskich.
Piłkarzyki - stół z piłkarzykami, dwie piłeczki, te-
leskopowe uchwyty i liczydło. Bilard - kij i kule bi-
lardowe. Tenis stołowy - Ping Pong, siatka, dwie 
paletki i dwie piłeczki.
Hokej - cymbergaj, dwa grzybki-odbijacze i krążek.
Wym.: 120 x 86.5 x 89 cm, waga: 45 kg
Od 8 roku życia.

14764001 1199 zł
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Piłka siatkowa
rozm. 5

20915469 40 zł

Piłka do koszykówki
rozm. 5

12115451 33 zł

Kosz na piłki na kółkach
Wys.: 100 cm, śr. 89 cm

19500068 364 zł

Piłka nożna
rozm. 5

12181187 30 zł

Piłka ręczna
rozm. 2

12183405 59 zł

Badminton aluminiowy
Rama wykonana z wysokiej jakości aluminium z łącz-
nikiem zapewniającym stabilność podczas gry.
W zestawie: 2 paletki oraz 2 lotki.

19561400 bez torby 49 zł
19561401 z torbą 79 zł

Piłka lekarska
Śr. 21, 22, 23 cm

23450104 1 kg 75 zł
23450204 2 kg 90 zł
23450304 3 kg 140 zł

Gwizdek - 1 szt.
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 5,7 cm

12183601 2 zł

Drabinka koordynacyjna z torbą
Drabinka koordynacyjna jest doskonałym przybo-
rem do kształtowania szybkości nóg, koordynacji, 
równowagi w różnych dyscyplinach sportowych. 
Wykonana jest z kolorowego PCV i taśmy propyle-
nowej. Drabinka posiada możliwość doczepiania ko-
lejnej części – dzięki czemu możemy ją przedłużać.
Dł. 4 m lub 8 m, szer. ok.: 48 cm

19500810 4 m 65 zł
19500811 8 m 99 zł

Pompka
Pompka z wężykiem wyposażona w dodatkowe 
różne końcówki służące do pompowania piłek, 
materacy, itp.
Długość : 25 cm

12181602 13 zł

Siatka na piłki
Bawełniana siatka z uchwytami przeznaczona na 
15 standardowych piłek.

12182240 47 zł

Zestaw płotków - 4 szt.
Płotki nie prewracają się, gdy zo-
staną poruszone w trakcie skoku.
Wym. najwyższego: 66 x 35 cm, 
najniższego 66 x 19 cm

19500631 198 zł

Stoper elektroniczny 2 czasowy
Stoper wyświetla trzy czasy, pokazuje datę i go-
dzinę, mierzy z dokładnością do 0,01 sekundy. 
Funkcjonalność zwiększają aż 3 przyciski.
Funkcje: dokładność: 0/01 s, 2 międzyczasy, mi-
nutnik, alarm, data, czas,format 12/24 godziny, 
kalendarz.

19520545 39 zł
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Cegła
Wym.: 9,5 x 36 x 15 cm

14950121 czerwona 33 zł
14950122 niebieska 33 zł
14950123 żółta 33 zł
14950124 pomarańczowa 33 zł
14950125 różowa 33 zł
14950126 zielona 33 zł
14956337 Zestaw 6 szt. 198 zł

Obręcze gimnastyczne - płaskie
W zestawie: 4 szt.

14933423 38 cm 55 zł
14933424 50 cm 61 zł
14933425 65 cm 101 zł

Tyczki gimastyczne - 6 szt.
Zestaw 6 tyczek - każda w innym kolorze.

14954768 70 cm 87 zł
14954759 100 cm 119 zł

Klipsy do zestawów gimnastycznych
Klipsy kompatybilne z tyczkami oraz obręczami gimnastycznymi.

14910101A obręcz / obręcz 5 zł
14910101B tyczka / tyczka 5 zł
14910101C obręcz / tyczka 5 zł
14933429 30 szt. - 10 szt.z każdego rodzaju 139 zł

Pachołek z otworami
Do użytku z tyczkami i obręczami gimastycznymi.
Wys.: 30 cm

14950101 zielony 28 zł
14950100 niebieski 28 zł
14950099 różowy 28 zł
14950098 pomarańczowy 28 zł
14933426 czerwony 28 zł
14933427 żółty 28 zł
14950129 czarny 28 zł
14950130 biały 28 zł

Akcesoria
gimnastyczne

Obręcze wykonane z tworzywa sztucznego, 
płaski profil (19 x 9 mm) - lekko elastyczne.

Zestaw gimnastyczny C
Zestaw zawiera:
9 szt. pachołków o wys.30 cm z otworami
6 szt. różnokolorowych rąk
6 szt. różnokolorowych stóp
2 szt. obręczy płaskiej o śr. 60 cm
5 szt. obręcz o śr.50 cm
6 szt. drążków gimnastycznych o dł.120 cm

12500104 637 zł
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Szafka na pomoce gimnastyczne
Wygodna i bardzo praktyczna szafka, dosko-
nale spełniająca swoją funkcję w sali gimna-
stycznej. Dzięki zamontowanym kółkom jest 
bardzo łatwa w przemieszczaniu. 
Wym.: 107 x 104 x 52 cm

19509030 465 zł

Szafka  
sprzedawana 
bez wyposażenia.

Hula - Hop kolorowe
Kolor wybierany losowo.

14825166 śr. 60 cm 6 zł
14825173 śr. 70 cm 10 zł
14825197 śr. 80 cm 10 zł
14825159 śr. 90 cm 10 zł

Zestaw 
w poręcznej 

torbie

Grupowy zestaw gimnastyczny VC1
W zestawie: 30 klipsów, 3 żółte pachoki, 3 czerwone pa-
chołki, 2 cegły czerwone, 2 cegły żółte, 4 małe obręcze 
oraz 4 średnie obręcze. 

14950691 619 zł

Nakładki na pachołki
10 kolorowych pokrowców z nadrukiem cyfr dla 
uatrakcyjnienia zajęć gimnastycznych.
Pokrowce pasują na pachołki 23 cm.
Materiał:100 % nylon.

14933539 78 zł

Pachołki  - 23 cm
Wym.: 23 x 13 x 13 cm

14903908 żółty 10 zł
14903909 pomarańczowy 10 zł

Pachołki - 38 cm
Wym.: 38 x 20 x 20 cm

14903918 żółty 22 zł
14903919 pomarańczowy 22 zł

Belki do cegieł
Element wykonany z bardzo mocnego tworzywa 
służący do budowy „ścieżek” równowagi.
Maksymalne obciążenie 80 kg.
Belki kompatybilne z cegłami ze str. 156.
Wym.belki: 81 x 15 x 3 cm

14950984 belka 69 zł
14950985 łącznik 4 zł

Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego.

Woreczki z grochem 120 g
Wym.: 8 x 10 cm

13200004 20 zł

Woreczki z grochem 300 g
Wym.: 12 x 14 cm

13205535 29 zł

Wózek do zestawów gimnastycznych
Specjalnie zaprojektowana szafka w celu utrzymania 
porządku wśród mniejszych akcesoriów sportowych. 
Półki zaprojektowane w  taki sposób, by zapewnić 
swobodny dostęp do przyrządów. Wózek wyposa-
żony w  kółeczka, oraz specjalnie zaprojektowane 
uchwyty, dzięki czemu łatwo się go przemieszcza.
Wym.:115 x 50 x 90 cm
Wózek nie zawiera akcesoriów.

19500079 245 zł
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Woreczki z grochem - 120 g
4 sztuki woreczków w czterech kolorach.
Wym.: 8 x 10 cm

13200004 20 zł

Woreczki z grochem - 300 g
4 sztuki woreczków w czterech kolorach.
Wym.: 12 x 14 cm

13205535 29 zł

Woreczki z grochem figury
6 woreczków figur.
Wym.: 10 - 13 cm

13200005 30 zł

Szarfy do ćwiczeń - 1 kpl.
4 sztuki w czterech kolorach.
Wym.: 96 x 5 cm

13200042 19 zł

Pachołki 0 - 10
Wys.: 23 cm

19170163 11 szt. 77 zł

Liny - zestaw grupowy
Zabawa polega na rzucaniu najmniejszej liny jak najbliżej 
środka dwóch pozostałych okręgów, ułożonych w kształcie 
tarczy. W zestawie:: 16 szt. obręczy śr. 15 cm: 4 niebieskie, 
4 żółte, 4 zielone, 4 czerwone, 4 szt. obręczy o śr. 50 cm: 1 
niebieska, 1 żółta, 1 zielona, 1 czerwona, 4 szt. obręczy śr. 
1m: 1 niebieska, 1 zielona, 1 czerwona, 1 żółta.

19595200 320 zł

8 m

Zestaw do skoków
Zestaw składający się z 20 
płaskich obręczy o śr.39 cm oraz 
25 łączeń, dzięki którym obręcze 
nie będą się przemieszczały i 
pozwolą w pełni na wykonywanie 
zamierzonych ćwiczeń.
Dł. ok. 8 m

13804142 122 zł

Pachołki z miękkiej pianki
W zestawie 6 pachołków o wys. 18 cm

14955690 132 zł

Woreczki z grochem liczby
Kolorowe woreczki z grochem z numerami od 1 
do 10, oznaczone w formie cyfry i kropek. 
Wym.: 10 x 10 cm

28372235 88 zł

Woreczki z grochem - Alfabet
W zestawie: 26 woreczków w pięciu kolorach.
Wym.: 10 x 10 cm

28353963 26 szt. 224 zł

280 281
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Maty aktywności
Zabawka 4 w 1 – oferująca rozpoznawanie kolorów, liczb, kształtów, wspomagająca umiejętność odejmowania i mno-
żenia, kształcąc jednocześnie zdolności motoryczne. Może być wykorzystywana w zabawach zespołowych jak i do 
prac indywidualnych.
W bardzo łatwy sposób składana, po złożeniu wygodne rączki ułatwiające przemieszczanie.
Posiada 4 wymienne plansze o wym.:61 x 49 cm oraz 12 kolorowych woreczków z grochem z nadrukiem cyfr.

20601047 295 zł

Rzut do celu - Afryka
Gra zespołowa wspomagająca koordynację ru-
chową. Aby uzyskać więcej punktów trzeba tra-
fić w  najmniejsze otwory, bo to one są najwyżej 
punktowane.
W zestawie woreczki do rzucania.
Wym.:40 x 36 cm

15107730 90 zł

Kręgle soft
10 kręgli, 2 kule do rozbijania ich oraz maty na których nadrukowano wzór według którego należy ustawić 
kręgle. Kręgle ćwiczą ogólna sprawność ruchową. Wykonane z należytą starannością z twardej pianki.
Zapakowane w transparentnej torbie.
Wym. kręgla: 29 x 10 cm, śr. kuli 16 cm

19170186 345 zł

Mata do kręgli
Mata wykonana z tkaniny PCV z nadrukiem.
Kręgle w oddzielnej sprzedaży.
Wym.: 300 x 100 cm

19500191 249 zł

Kregle z piłką MAX
W zestawie 9 kręgli i 1 kula.
Wys. 31 cm

14825388 29 zł

Puszki do strącenia
10 puszek, 2 kule dzięki miękkiej powłoce zostaną strącone bez hałasu.
Śr. puszki 7,5 cm , śr. kuli 6 cm

19170195  129 zł
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Twister Max
Radość z zabawy dla dużych i małych. Zestaw składa 
się z nie zawierającego substancji szkodliwych dy-
wanu do gry (100% poliamidu), materiałów do gry 
i instrukcji. 
Można grać na zewnątrz i w pomieszczeniach. 
Wymiary dywanu: 135 x 145 x 0,5 cm

19110139 265 zł

Mega wygibajtus
Jak bardzo jesteś zakręcony? Prawa noga na czerwone! Brawo! Lewa ręka na zielone! 
Potrafisz? Miliony śmiesznych pozycji i tony śmiechu przy tym! Rzuć kostkami  i sprawdź  
jakie kroki musisz wykonać. Ostatni gracz, który zostanie na dywanie  wygrywa!
Wielką zaletą Twistera jest możliwość rozgrywki drużynowej oraz dostosowywanie 
reguł do potrzeb. 
W zestawie: dywan o wym.:200 x 100 cm oraz 2 kostki z nadrukiem stóp i dłoni w kolorach 
odpowiadających kolorom na dywanie.

11312116 254 zł

Wygibajtus
W zależności od wskazań na tarczach bącz-
ków, gracze muszą postawić swoje stopy 
i dłonie w odpowiednich miejscach na plan-
szy. Zmusza to często grających do akroba-
tycznych ewolucji. 
Wym. planszy: 130 x 90 cm

12903369 Junior - 2 plansze 65 zł
12900333 Owoce 65 zł
12900191 Podróżnik 65 zł
12900336 Kolory 65 zł

Tarcza XL
Tarcza XL to wspaniała gra zręcznościowa dla dzieci i 
dorosłych. Zdobądź jak najwięcej punktów rzucając trzy 
dyski na rozłożoną w pewnej odległości tarczę. Zabawa 
dla całej grupy na długie godziny. 
Zestaw zawiera 3 dyski oraz 4 plastikowe kołeczki do 
przymocowania tarczy.
Śr.200 cm

18500050 127 zł
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Dywanik gra w klasy - 3 m
Dywany wykonane z materiałów, 
które charakteryzuje duża od-
porność na ścieranie, zgniatanie 
dzięki unikalnemu podłożu anty-
poślizgowemu (Dura-Latex), ściśle 
przylegające krawędzie zapobie-
gają strzępieniu się. Miękkie wy-
kończenie.
Dł. 3 m, szer. 1 m

29401010 805 zł

Gry w klasy - pętle
Nowa odsłona popularnej gry w klasy. Zestaw zawiera 10 sznurkowych obręczy o śr. 30 cm oraz 3 krążki do rzucania. Do zesta-
wu dołączono poręczny bawełniany worek do przechowywania. 
Zasady gry: Każda obręcz jest oznaczona cyfrą. Grę rozpoczyna ta osoba, która jako pierwsza krążkiem trafi w obręcz ozna-
czoną nr 1. Ale zadanie jest utrudnione - kiedy rzucamy krążkiem, powinniśmy stać tyłem do „klasy”. Osoba, której uda się 
rzucić kamyk na pierwsze pole, może zaczynać. Na jednej nodze (ewentualnie można dwóch) skacze po wszystkich polach (na 
podwójnym polu staje w rozkroku). Podczas skakania nie można się zachwiać - wówczas jest skucha i trzeba wszystko zaczynać 
od początku. Po zaliczonej pierwszej rundzie, należy krążkiem trafić w obręcz z numerem „2” i tak dalej. Gra trwa do momentu, 
gdy wszyscy ją ukończą grę.

18500261 149 zł

Dywan Gra w klasy - 2 m
Idealna do stosowania wewnątrz 
jak i na zewnątrz. Dywanik posiada 
podłoże antypoślizgowe.
Dł. 2m, szer. 95 cm

10409400 205 zł

Dywanik edukacyjny 4 w 1
Dywan - mata edukacyjna 4 w 1 to klasyczne 4 
gry: warcaby, kółko i krzyżyk, chińczyk, młynek w 
atrakcyjnej formie dywanu. 
Kolorowa mata o wymiarach 197 x 66 cm, 
wzmocnione brzegi obszyte nicią zapobiegającą 
strzępieniu się, antypoślizgowy spód, plamood-
porna tkanina ułatwiająca utrzymanie czystości
W zestawie: mata, 36 drewnianych dwustronnych 
krążków, materiałowy woreczek oraz zasady gry.

98219424 149 zł
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Klasowy zestaw ruchowy
Każde z dzieci otrzymuje kolorową 
matę, na której musi stanąć i wykony-
wać ćwiczenia jakie wypadną na jed-
nej z kostek, powtarzać je tyle razy ile 
wskaże cyfra na drugiej kostce. Należy 
pamiętać, że ćwiczenia wykonują tylko 
dzieci , które ustawione są na matach 
w kolorystyce, która zostanie wskazana 
na trzeciej kostce.
W zestawie:25 mat „kółek” w 5 kolo-
rach  wykonanych z miękkiej pianki, 3 
nadmuchiwane kostki z nadrukami o 
wym.: 12 x 12 cm

20601883 184 zł
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Rzut do tarczy
Rzut do tarczy, to świetny pomysł na zabawę na powietrzu! Tarcza o śr. 
150 cm wykonana z materiału łatwo rozkłada się dzięki elastycznej obręczy. 
W zestawie znajduje się 6 piłeczek z rzepami oraz poręczna torba.

19170227 250 zł

Rzuć do celu
Tarcza o śr. 32 cm w żywych kolorach, z wyraźnie 
naniesionymi cyframi, zachęca dzieci do zabawy. 
Piłeczka przyczepia się do tarczy za pomocą rze-
powej powierzchni.

13300004 20 zł

Serso z piłeczkami
est to gra zręcznościowa, polegająca na umiesz-
czeniu piłeczek w plastikowych koszyczkach. 
Każdy koszyk ma określoną ilość punktów możli-
wych do zdobycia przez gracza. Wygrywa osoba, 
która uzyska najwyższą ilość punktów. 
Wym. : 37 x 25 x 100 cm

14891111 24 zł

Rzuć i zdobądź punkty
Gra składa się z podstawy - krzyżaka, na której 
jest 9 słupków oraz pięciu obręczy. Podstawa wy-
konana w całości z drewna. 
Wym.: 56 x 56 cm

11400059 79 zł

Gra zręcznościowa Krzyżak - Rzut 
do celu Zwierzątka
Drewniana gra Rzut pierścieniem to jedna z czo-
łowych zabawek, która pozwoli dziecku wejść do 
świata ciekawej i kreatywnej zabawy.
Zestaw zawiera dwie drewniane listwy, na których 
znajduje się łącznie 5 kołków ze śmiesznymi zwie-
rzątkami i 5 kolorowych pierścieni do rzucania.

14750174 69 zł

Złap Żabę
Zestaw składa się z dwóch tarczy i jednej żabki.  
Śr. tarczy: 13 cm

11415025 35 zł

Catch ball
Gra zręcznościowa, która składa się z dwóch 
paletek - tarcz oraz piłki. 
Śr. tarczy 20 cm

12106621 18 zł

Rzuć do celu - figury
Tarcza 2 w 1 dzięki której dziecko trenuje celność 
poprzez rzuty do figur geometrycznych. Do tarczy 
przyczepia się każda piłka pokryta przylepcem. 
Jest to również torba transportowa, która pomie-
ści do 12 obręczy o maksymalnej średnicy 60 cm. 
Do użycia np. z piłkami do catch ball.
Śr. 60 cm

13809010 215 zł

Catch ball - rękawica
Rękawica z rzepem przezna-
czona do chwytania piłki, do 
użytku zarówno prawo i lewo 
ręcznego. 

13892400 35 zł

Piłeczki z rzepem 
Miękkie piłki przeznaczone 
do użytku z rękawicą i innymi 
akcesoriami typu catch ball. 
W zestawie: 8 szt. Śr. 7cm

13845281 25 zł
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Kółko i krzyżyk
W zestawie: dywan o wym. 100 
x 100 cm oraz 9 kwadratów z 
nadrukami krzyżyka i koła.

11312113 200 zł

Mega warcaby
W zestawie:12 pionków czerwonych, 12 pionków czarnych oraz mata z nadrukiem pola 
gry o wym.100 x 100 cm

11312355 335 zł

Mega Chińczyk ED
Mata wykonana z wysokiej jakości materiału PCV z na-
drukiem planszy popularnej gry „Chińczyk”. Do zesta-
wu dołączona została duża kostka z nadrukiem. 
W zestawie: 16 pionków w 4 kolorach, oraz mata z 
nadrukiem pola gry o wym.140 x 140 cm
Wym. maty: 140 x 140 cm, kostki 15 x 15 cm

19500537 320 zł

W ZESTAWIE MATA + 16 PIONKÓW + KOSTKA

W ZESTAWIE MATA + 24 PIONKI

Mega warcaby ED
Gra posiadająca 64 pola oraz 24 pionki w (po 12 
dla każdego z graczy).Mata wykonana ze skade-
nu, dzięki czemu łatwa w utrzymaniu czystości.
W zestawie: 12 pionków czarnych, 12 pion-
ków białych oraz mata z nadrukiem pola gry 
o wym.140 x 140 cm

19501110 279 zł

Kostka piankowa
Wykonana z kolorowej pianki poliureta-
nowej. 
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 15 x 15 cm

12500000 30 zł

Rzut ringiem po macie
Mata wykonana z tkaniny Meditap. 
Ringi w oddzielnej sprzedaży.
Wym.: 183 x 118 cm

22437334 249 zł

Mata celności
Do zabawy można wykorzystać ,np. woreczki z 
grochem (w oddzielnej sprzedaży 13200004). 
Mata wykonana z tkaniny Meditap.
Wym.: 140 x 140 cm

19500188 110 zł

Pionki piankowe do gier
W zestawie: 6 szt. o wym. 9 x 4 cm

19508001 32 zł
19508002 32 zł
19508003 32 zł
19508004 32 zł
19508005 32 zł
19508006 32 zł

Elastyczny ring
Gr. 3 cm

12608193 Ø 17 cm - czerwony 13 zł
12608293 Ø 17 cm - żółty 13 zł
12608393 Ø 17 cm - niebieski 13 zł
12608493 Ø 17 cm - zielony 13 zł

Ringi w oddzielnej 
sprzedaży.
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Odbij balonik
Idealna imitacja badmintona. Paletki posiadają 
stabilną metalową ramę i piankowe uchwyty. Po-
wierzchnia wykonana ze sprężystej mikrosiatecz-
ki ułatwia precyzyjne odbijanie balonika.
W zestawie: 6 paletek dł. 59 cm i śr. 25,4 cm i 144 
baloniki.

13861025 320 zł

Kamizelka z rzepami
Świetna gra, która sprawdzi czy jesteś zwinny i 
potrafisz złapać piłeczkę w locie. Załóż kamizel-
kę i złap jak najwięcej piłeczek.  Zadanie jest tym 
trudniejsze, że nie możesz używać rąk. Piłeczka 
powinna zaczepić się na rzepie, który znajduje się 
na kamizelce.
Zestaw zawiera 2 kamizelki z rzepami oraz 3 lek-
kie, miękkie piłeczki.
Dla dzieci powyżej 4 roku życia.

18500304 135 zł

Podrzuć i złap
Zadaniem dziecka jest wyrzucenie piłki tak, aby złapać  w 
otworek.
Zestaw mały jak i duży wykonany  z pianki poliuretanowej.
Wym. duży:  dł.38 cm, śr. zew. 12 cm, śr. piłki 7 cm
Wym. mały: dł.28 cm, śr. zew. 8 cm śr. piłki 3 cm

13804060 duży 30 zł
19170005 mały 20 zł

Wystrzel i złap piłkę
Zabawka wykonana z tworzywa sztucznego.
Kolor wybierany losowo.
Dł. 16 cm, śr. otworu: 9 cm, śr. piłki: 8 cm

13840110 1 szt. 20 zł

Trampolina dziecięca z uchytem
Niezwykle ładna, zaprojektowana z największa dokład-
nością trampolina jaka została stworzona do pracy i 
zabawy z dziećmi.
Uchwyt został pokryty specjalna pianką, gwarantującą 
pewny chwyt, natomiast powierzchnia została otoczona 
poduszką o wys. 11 cm, która zapewnia bezpieczeństwo 
podczas zabawy.
Stalowa konstrukcja, wzmacniana siatka gwarantuje 
trwałość produktu.
Maksymalne obciążenie: 25 kg
Śr.103 cm, wys. powierzchni 31 cm, wys. uchwytu 78 cm

10302400 1950 zł

Trampolina
Maksymalna waga użytkownika: 100 kg oraz nogi o wys. 23 
cm zakończone gumą. Trampoliny wyposażone w sprężyny.
Możliwoliwość zakupu trampolin o wym.: śr. 180 cm, śr. 
220 cm, śr. 430 cm, itd. Po wcześniejszym zapytaniu zosta-
na przesłana wycena.

13836167 98 cm 185 zł
13836168 123 cm 279 zł
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Maszermata
Maszermata wykonana jest z najwyższej jakości 
maty winylowej z pięcioma bezpiecznie umoco-
wanymi linkami kontrolującymi ruch. Uczestnicy 
zabawy idą razem używając linek, które trzyma-
ne są w dłoniach. Maszermata zachęca do pracy 
zespołowej i wspólnej koordynacji, pozwalając 
jednocześnie rozwijać balans ciałem.

13851600 120 zł

Trąbiące Krążki
Trąbiące Krążki pomagają w  rozwijaniu balansu u  dzie-
ci oraz doskonalenia umiejętności wykonywania zadań 
w  odpowiedniej kolejności. Wśród kolorowych krążków 
o średnicy 33cm są jedynie 3, które wydają dźwięk. 
Zestaw 6 krążków umożliwia tworzenie i organizowanie wielu 
różnych zabaw i gier. Krążki wykonane są z materiału nylono-
wego, posiadającego antypoślizgową, górną powierzchnię.
Śr. krążka: 35 cm, gr. 6 cm

14700007 375 zł

Piłka wędrowniczka - duża
Zestaw składa się z jednej 450 g piłki oraz podwójnej linki długości 3,7 metra. Celem gry jest rozwinięcie wspólnej siły 
i energii oraz skoordynowanie ruchów dwóch graczy podczas napędzania piłki w obie strony wzdłuż linki. Piłka wę-
drowniczka jest przeznaczona dla graczy w dowolnym wieku, którzy podczas zabawy mogą zarówno stać jak i siedzieć.

13851560 160 zł

Piłka wędrowniczka - mała
Wym. piłki 20 x 13 cm
Wym. uchwytu 11 x 8cm
Dł. sznurka 220 cm

19170110 20 zł

Skaczące tasiemki
Skaczące tasiemki zapewniają wiele radości 
i gwarantują bardzo kreatywną i aktywną formę 
aerobiku. Miękkie, kolorowe i  elastyczne taśmy 
o szerokości 2,5cm.
Koror wybierany losowo.

14000006 44 zł

Guma do skakania 5,0 m
Kolorystyka wybierana losowo.

11400215 1 szt. 11 zł

Dźwiękowa piłka
Piłka wykonana ze specjalnego materiału 
przypominającego skórę. Świetnie pochłania 
wstrząsy i uderzenia. Dzięki umieszczonym 
wewnątrz trzem dzwonkom piłka jest wyraź-
nie słyszalna poprzez kanały, przez które wy-
dobywa się dźwięk. Nadaje się do treningu w 
każdym wieku i na każdym etapie rozwoju.
Śr. 23 cm

13892530 100 zł
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Grupowy spacer - zestaw 4 par
Idealna pomoc do ćwiczeń dla jednej lub kilku osób. Model wspomaga 
koordynację ruchowa  uczy współpracy w grupie. Każda narta posiada 
sznureczek oraz gumowe zaczepy na buty, które zapewniają stabilne 
trzymanie stopy na podstawie. Specjalne mocowania umożliwiają łą-
czenie nart ze sobą. Pomoc przeznaczona do ćwiczeń w pomieszcze-
niach jak i na zewnątrz.
Wym.: 39,5 x 12,5 x 2,5 cm

13604001 470 zł

Zestaw grupowy do balansowania
Świetna zabawa usprawniająca zmysł równowagi i ucząca 
współdziałania w grupie. Zadanie polega na umiejętnym 
balansowaniu linami tak, aby nie dopuścić do upadku pił-
ki na ziemię. Produkt wykonany z tworzywa i gumy. 
Wym. piłki: śr. 6 cm,  dysku śr. 17 cm

14934130 84 zł

Taśma do wyścigu w 
parach
Wygodne, kolorowe i elastyczne 
taśmy idealnie nadają się do wy-
ścigu w parach lub innych gier ko-
operacyjnych.  Wygodne zapięcie 
na mocny rzep ułatwia zakłada-
nie i zdejmowanie.
Grubość taśmy:  4 cm

13870240 6 szt. 165 zł

Gąsienica - spacer grupowy
Gąsienica jest idealna do zabaw i gier ruchowych. Marsz do przodu, marsz do tyłu, wyścig 
z inną grupą w gąsienicy – to tylko niektóre z możliwości zastosowania, czy na podwórzu 
szkolnym, w przedszkolu, sali gimnastycznej, czy też nawet na basenie pływackim.
Materiał 100 % poliestr, dł.7 m, szer. 50 cm
Brzeg obszyty dzięki czemu materiał nie ma ostrych krawędzi.
Kolor : zielony

13205541 370 zł

Rozciągliwa ściana
Idealna do zabaw ruchowych, zajęć gimnastycznych, uczy współdziałania w grupie, 
Kooperatywne ruchy poprawiają zdolność postrzegania przestrzeni i  zachęcają do 
kreatywnego poruszania się. W chuście można się wychylać do tyłu stojąc w kole, 
na stojąco, siedząco i leżąc napinać materiał, owijać się w materiał i kręcić w koło. 
Wykonana z wysokiej jakości materiału z wiskozą, dzięki czemu jest bardzo elastyczna.
Wys. 140 cm, śr. 200 cm

13205540 205 zł

Taśma do spaceru grupowego
Taśma zaprojektowana tak,  aby rozwijać zdolność współpracy i równo-
wagę dzieci w pięcioosobowych grupach. Wygodne zapięcie na mocny 
rzep ułatwia zakładanie i zdejmowanie.
Dł.: 147 cm, gr.5 cm

13870245 229 zł

zestaw 4 par
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CZ Z Lina do skakania i przeciągania
Podająć pierwszą literę, np. Ż, Z, N, CZ - 
oznaczającą kolor otrzymasz linę w wybra-
nej długości i kolorystyce, np. 19170025Ż 
- lina 2,5 m w kolorze żółtym.
Śr. liny 8 mm

19170025... 2,5 m 10 zł
19170050... 5,0 m 20 zł
19170100... 10,0 m 40 zł

Ż N

Lina do chodzenia i przeciągania
Śr. liny 2 cm, długość 10 m

19170160 72 zł

Taśma do ćwiczenia równowagi
W zestawie kijek umożliwiający zabawę tylko z 
jednym drzewem.
Maks. obciążenie: 400 kg
Dwie taśmy 15 m o szer. 5 cm
Długość liny pomocniczej: 15m

19170169 215 zł

Mocne liny do gier i zabaw - 1 m
Liny charakteryzują się  dużą wytrzymałością.
Końcówki lin zakończone koszulką termokurczliwą.
Cena obejmuje 1m

19503001 8 mm  4,00 zł
19503002 10 mm 4,50 zł
19503003 12 mm 5,00 zł
19503004 16 mm 5,50 zł
19503005 20 mm 6,00 zł

Taśma do zabaw zespołowych
Elastyczne, bardzo rozciągliwe, zarazem wytrzymale liny mają szerokie zastosowanie podczas zajęć gimna-
stycznych. Idealnie nadają się do zabaw z elementami skoku czy ślizgu. Rewelacyjnie sprawdza się podczas 
zawodów w przeciąganiu liny, w ćwiczeniach rozciągających czy siłowych.
Podczas zabawy wspólne zaangażowanie dzieci integruje grupę.
Liny pokryte miękkim materiałem są bardzo przyjemne podczas użytkowania.
Dł. całkowita: 5 m 

19170262 410 zł
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Skip na kostkę - 1 szt.
Zabawa polega na przeskakiwaniu nad 
linką – tak, aby jej nie dotknąć. Gra roz-
wija sprawność ruchową, refleks.
Śr. kulki 8 cm, śr. obręczy na kostkę 16 cm

13840100 20 zł

Skacząca gra
Gra kształtuje w dzieciach koordynację ręka – oko. 
Trzeba mieć duże wyczucie, by nie odbić piłeczki 
zbyt mocno, powierzchnia paletki jest bardzo 
sprężysta – pamiętaj to jest ręczna trampolina!
Regulować siłę pomagają wygodne raczki, dzięki, 
którym paletki stabilnie trzyma się w dłoniach.
W zestawie: 2 paletki o śr. 35 cm, 2 piłeczki o śr.5 
cm i 11 cm

14936368 105 zł

Siateczka z rączką
Celem zabawy jest ćwiczenie koordynacji wzro-
kowo- ruchowej poprzez podrzucanie i łapanie 
piłeczki. Siateczka jak i rączki wykonane z trwałego 
tworzywa sztucznego. 
Zestaw: 1 szt siateczka, 1 szt. piłeczka.

14933535 65 zł

Koszyczek z piłką - 6 szt.
Wys.: 18,5 cm

11403100 30 zł

Skakanki 4 szt.
Możliwość regulacji.
Dł. skakanki 2 m

14825159A 10 zł

Sznurowa skakanka
Wykonana ze sznurka. 
Rączki drewniane. 
Dł. rączki: 11.5 cm 
Dł. sznurka: 230 cm

11400106 15 zł

Paletka z siatki - 6 szt.
Okrągłe siatki z podwójnym uchwytami do trzyma-
nia umożliwiają większą kontrolę powierzchni do 
odbijania. Dodatkowo, można je z powodzeniem 
wykorzystać do zabawy w dwuosobowych grupach.
Zestaw 6 szt o śr.: 43,2 cm

13861040 380 zł

6 szt.

Worki do skakania - 1 szt.
Kolor wybierany losowo (czerwony lub niebieski).
Wykonanie: 100 % nylon.

13200003 25 x 25 x 90 cm 39 zł
13200002 35 x 35 x 90 cm 53 zł

Worki do skakania z cyframi 1 - 6
W zestawie 6 szt.
Wys.: 60 cm

23410155 158 zł

Pomoc rozwijająca mięśnie całego ciała, 
kształtująca równowagę, znakomicie nadająca 
się do zabaw zespołowych. 
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Cymbergaj dla najmłodszych
Ta gra zapewnia wielkie emocje na małej 
przestrzeni! Wentylator napędzany 8 
bateriami typu AA unosi krążek, który 
szybko porusza się po polu. Gra uczy 
zręczności i koordynacji wzrokowo-
ruchowej. Zestaw nie zawiera baterii. 
W zestawie: dwa odbijaki oraz krążki, 
przesuwany licznik zdobytych punktów 
nad bramkami. 
Wym.: 57 x 31 x 10 cm

15106705 145 zł

Stół - Multi - 12 gier w 1
Wielofunkcyjny stół posiadający 12 gier w 1, m.in. 
piłkarzyki, billard, hokey, kręgle, tenis, szachy, 
cymbergaj, itp.
Posiada wszystkie akcesoria potrzebne do gier, 
m.in. kule bilardowe, kije, podkowy i quoits, talia 
kart, itp. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.
Wym.: 124 x 61,5 x 81,3 cm

19510140 960 zł

szczegółowy opis gier 
na www.educol.pl

4 w rzędzie - MEGA
Klasyczna gra logiczna dla 2 
lub więcej graczy w wydaniu 
XXXL! Zadaniem graczy jest 
ułożenie linii z co najmniej 4 
krążków w jednym kolorze. 
Grę można wykorzystywać na 
zajęciach w sali jak i na świe-
żym powietrzu. Krążki wyko-
nane są z twardego i lekkiego 
tworzywa.  Gra łatwa w mon-
tażu i pakowaniu, co ułatwia 
jej przechowywanie. 
Wym.: 121 x 45 x 117 cm

14711460 855 zł

Piłkarzyki na spreżynach
Klasyczna gra w piłkę nożną dla dwóch osób. Piłkarzami 
umieszczone są na sprężynkach, dzięki którym gracz swo-
bodnie może wykonywać manewry. Obaj gracze mogą 
aktywnie bronić, sterując ruchomymi bramkarzami.
W zestawie: boisko, piłkarzyki, 2 bramki, 1 piłka, tablica 
z wynikami
Wym.: 6 x 55 x 31 cm

14805456 65 zł

Piłkarzyki stołowe
Stół do piłkarzyków wykona-
ny z drewna oraz tworzywa 
sztucznego. Zabawa polega 
na strzeleniu jak największej 
liczby goli przeciwnikowi. 
Nad bramkami znajduję się 
przesuwany licznik zdobytych 
strzałów. Do zestawu załączo-
ne są dwie piłeczki.
Wym.: 70 x 55 x 25 cm

15106702 238 zł

Piłkarzyki
Produkt wykonany z wysokiej jakości tworzyw. Przeznaczony dla 2 – 4 graczy, zawiera 22 piłkarzy po 
11 z każdej drużyny.
Wym.: 106 x 69 x 74 cm

14714230 396 zł
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Walec aktywności
Rewelacyjny sprzęt pomocny przy rozwijaniu równowagi i koordynacji. Jego stabilne wy-
konanie korzystnie wpływa na wielofunkcyjność użytkowania. Nadaje się do użytku w po-
mieszczeniach i na zewnątrz.
W zestawie: 4 drabinki, po złożeniu koło o śr. 132 cm, wys. 40 cm
Wym.: 145 x 45 cm

21040030 769 zł

Zestaw - BabyBarz
Do codziennej aktywności należy zachęcać od najmłodszych lat. Aktywności fizyczna pomaga kształ-
tować zdolności motoryczne, społeczno  - emocjonalne i poznawcze dziecka.
Rama do zabawy i wspinaczki dla dzieci z drążkami i siatka wspinaczkową.
Specyfikacja: -materiał z jakiego wykonano sprzęt: plastik, metal, guma, bawełna, -metalowa rama malo-
wana proszkowo, -wszystkie śruby, nakrętki i otwory zakryte są specjalnymi plastikowymi „klapami”, by 
zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy/ćwiczeń, -siatka: rozmiar oczek: ok.10 cm, śr. sznurka: 
1 cm, -z boku zamocowane 4 stopnie w odległości o 10 cm, na górze 6 drążków w odległości co 10 cm.
W zestawie: rama (drabinki), siatka wspinaczkowa, mata do ćwiczeń.
Maksymalna waga użytkownika: 100 kg
Wym. po rozłożeniu: 112 x 115 x 100 cm

34960512 3125 zł

Solidnie wykonane drabinki z najwyższej jakości materiałów. Konstrukcja łączy w sobie elementy metalowe drewniane i plastikowe, co zapewnia dużą 
wytrzymałość i bardzo estetyczny wygląd. 
Stopnie drabinki są wykończone miękkim, plastikowym obiciem z wypustkami co zapobiega ślizganiu się nóg i rąk, a jednocześnie je masuje. Drabinka 
gimnastyczna wykonana ze stali. 
Forma konstruktora pozwala dołożyć dodatkowe elementy, np. lina, koła gimnastyczne czy huśtawka.

Zestaw - Monkey 9D
Wym. max: 186 x 227 cm

34900828 1559 zł

Zestaw - Transformer 7D
Wym. max: 86 x 273 cm

34900314 1464 zł
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Artykuły spełniają wymogi 
normy PN-N-97063

Drabinki zawierają elementy 
mocujące do ściany.

Drabinka gimnastyczna - pojedyncza
Wym.: szer. 90 cn

16601402 wys. 250 cm 783 zł
16601401 wys. 300 cm 899 zł

Drabinka gimnastyczna - podwójna
Wym.: szer. 180 cn

16601405 wys. 250 cm 1165 zł
16601604 wys. 300 cm 1279 zł

Drabinka gimnastyczna - młodzieżowa
Wym.:  208 x 62 x 8 cm

19500022 459 zł

Boki wykonane są z drewna iglastego 30 x 100 mm, 
szczeble wykonane z drewna liściastego - buk: 30 x 40 mm

Ławka gimnastyczna - nogi drewniane
Ławka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, nogi drewniane posiadają nie-
brudzące gumowe stopki. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają 
jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie 
krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umoż-
liwiający zawieszanie na drabinkę lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwró-
ceniu - belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.
Wym.: wys. 30 cm, szer. siedziska 25 cm

19500025 2 m 468 zł
19500026 3 m 593 zł
19500195 4 m 783 zł

Ławka gimnastyczna nogi metalowe
Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drew-
na iglastego, a podpory środkowe i nogi z kształ-
towników stalowych. Nogi wyposażone są w an-
typoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławka 
posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie 
na drabinkę lub w otworze skrzyni gimnastycz-
nej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 
cm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.
Wym.:  wys. 30 cm ,szer. siedziska: 22 cm

16600025 2 m 409 zł
16600026 3 m 578 zł
16600027 4 m 819 zł

Multiwspinaczka
Unikatowy zestaw urządzeń gimnastycznych w jednym. Multiwspinaczka polecana 
jest do ćwiczeń mięśni ramion, pasa barkowego i tułowia. Ujęta w formę zwężają-
cego się ku górze drewnianego sześcioboku, stanowi bardzo stabilną, przenośną 
konstrukcję. 
Multiwspinaczka wyposażona jest w rodzaj cienkiej, gładkiej żerdzi, linę z węzłami 
oraz drabinki: poziomą, poziomą naprzemianległą i  sznurową, co umożliwia dzie-
ciom zwisanie i wspinanie na wiele sposobów. 
Z urządzenia można korzystać wewnątrz budynku.
Wym.: śr. podstawy 130, dł. boku 114, wys. 183 cm

94520306 2183 zł
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Zestaw zabawowy 3

1.2m3+6

Wersja nr katalogowy cena

Ekstra Plus Ocynk 91155EPZN 16540 zł

Wersja nr katalogowy cena

Ekstra Plus Ocynk 91134EPZN 10945 zł

Wersja nr katalogowy cena

Extra Plus 91003EPN 10845 zł

Wersja nr katalogowy cena

Ekstra Plus 91013EPN 29950 zł

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 1,2 m 26,5 m2 26,5 m2 20,5 m

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 1,2 m 14 m2

41 m2 25,5 m
B 2 m 27 m2

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 1,2 m 51,5 m2 51,5 m2 32 m

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 1,5 m 8 m2

33,5 m2 24 m
B 1,8 m 25,5 m2

Funkcje zestawu:

Funkcje zestawu:

Funkcje zestawu:

Orbis Platforma 13

Orbis Wieża 7

Zestaw zabawowy 13

1.8m3+12

2.0m3+8

1.2m3+18

Funkcje zestawu:

Platformy zostały stworzone z myślą o zwolennikach torów przeszkód. Wejście łukowe, wejście spiralne, platfor-
my na różnych wysokościach, pomost drabinkowy lub łukowy, na końcu zjeżdżalnia. Oprócz umiejętności prak-
tycznych podczas zabawy dzieci uczą się zachowań społecznych.
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Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 0.46 m 12 m2 12 m2 12,5 m

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 0.46 m 12 m2 12 m2 13 m

Wersja nr katalogowy cena

Extra plus 93002EP 1722 zł
Wersja nr katalogowy cena

Extra plus 93001EP 1722 zł

Sprężynowiec Kogut

Sprężynowiec Skuter

Sprężynowiec Koń

Sprężynowiec Delfin

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 0.46 m 12 m2 12 m2 12,5 m

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 0.42 m 11,5 m2 11,5 m2 11,5 m

Wersja nr katalogowy cena

Extra plus 93004EP 1773 zł
Wersja nr katalogowy cena

Extra plus 93005EP 1824 zł

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 0,42 m 12,5 m2 12,5 m2 12,5 m

Wersja nr katalogowy cena

Extra plus 93009EP 1822 zł
Wersja nr katalogowy cena

X 9MK-YM100 3040 zł

Sprężynowiec Koniczynka Sprężynowiec Dwuosobowy

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol 
strefy

Maks. wys. 
upadku

Pole 
powierzchni

Pole całk. strefy 
bezpiecznej

Obwód strefy 
bezpieczeństwa

A 0,58 m 11,5 m2 11,5 m2 12,2 m

- Sprężyna z wysokiej jakości stali pokrytej farbą proszkową
- Solidny bloczek betonowy montowany w gruncie
- Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami
- Rączki i podnóżki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- W wersji standard elementy ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym
- W wersji ekstra plus elementy z płyty polietylenowej HDPE
- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe

Pełna specyfikacja oraz oferta placów zabaw
dostępna na www.educol.pl
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Możliwość 

łączenia

Taśma - spacer w grupie
6 uchwytów montowanych do głównej liny, tak by dzieci chodziły 
parami. Na początku jak i końcu taśmy umieszczony jest karabiń-
czyk, dzięki któremu można dołączyć kolejną taśmę dla kolejnych 
6 dzieci tak, by cała grupa w komplecie mogła wyjść na spacer.
Wym.:180 cm
6 uchwytów.

19170177 50 zł

Kamizelka odblaskowa
Znakomicie sprawdzi się podczas spaceru. Kiedy dzieci 
założą kamizelkę będą bezpieczniejsze na drodze.
Materiał fluorescencyjny, poliester 100% 130g, dwa pasy 
odblaskowe, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z nor-
mą EN471, obszycie lamówką w kolorze kamizelki, zakła-
dana przez głowę, po bokach elastyczne taśmy, dostępne 
rozmiary: 40 x 45 cm (3-5 lat), 45 x 50 cm (6-8 lat), kolor: 
żółty, kamizelka zgodna z normą EN 1150: 1999-02.

19563257 3 - 5 lat 10 zł
19563258 6 - 8 lat 10 zł

Znaki drogowe poziome 
Maty wykonane z tkaniny typu Meditap.
Wym. maty z kierunkami: 58 x 90 cm
Wym. maty z przejściem drogowym: 130 x 78 cm

19519498 strzałki kierunkowe - 3 szt. 185 zł
19519497 przejście drogowe 130 zł

Stworzone z myślą o dzieciach 
spacerowe węże, smoki i jamniki 
zadbają o bezpieczeństwo dzieci 
podczas spaceru. 

Dzięki uchwytom 
przymocowanym do głównej linii, 
dzieci chodzą parami co zwiększa 
opiekunom możliwość kontroli 
nad malcami w czasie spaceru. 

Naszyte przy skórzanych rączkach 
elementy odblaskowe poprawią 
widoczność dzieci podczas 
spaceru w, np. złych warunkach 
atmosferycznych. 

Wąż na spacer
Węże posiadają odblaskowe elementy.

13800008 6 m, 20 uchwytów 199 zł
13800009 9 m, 30 uchwytów 279 zł
13800012 4 m, 15 uchwytów 169 zł

Jamnik na spacer
Węże posiadają odblaskowe elementy.

13800013 6 m, 20 uchwytów 239 zł
13800014 9 m, 30 uchwytów 309 zł
13800015 4 m, 15 uchwytów 189 zł

Smok na spacer
Węże posiadają odblaskowe elementy.

13800016 6 m, 20 uchwytów 249 zł
13800017 9 m, 30 uchwytów 319 zł
13800018 4 m, 15 uchwytów 195 zł

Opaska odblaskowa
Wym.: 40 x 3 x 0,2 cm

19500167 5 zł
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PLASTYKA I MUZYKA

Szafka na pomoce plast.
str. 298 749zł

Pistolet do kleju duży
str. 311 45zł

Deszczowa różdżka 
str. 335 56zł Dźwiękowe tuby - tęcza

str. 336 439zł

Zestaw szablonów Mix
str. 326 35złZestaw kreatywny XXL

str. 321 199zł

Piasek kinetyczny 5 kg
str. 329 174zł Stolik instrumentów I

str. 330 199zł

Zestaw kreatywny „Hobby”
str. 310 45złSuszarka na prace plast.

str. 298 229zł

Szafka na instrumenty Trapez
str. 333 499zł

Muzyczna mata 2 w 1
str. 335 157zł

297297



Szafka na pomoce plastyczne
Bardzo praktyczna propozycja dla szkół i przedszkoli. Pozwoli na posegregowanie i uporządkowanie 
wszystkich pomocy plastycznych, dla których zazwyczaj nie ma miejsca. Od teraz kredki, farby i różne 
formaty arkuszy papierów będą miały swoje przeznaczone miejsce.
Szafka wykonana z płyty meblowej o gr. 18 mm, kolorowe elementy MDF, obrzeża ABS - gumowe.
Wym.: 105 x 110 x 50 cm

19500538 buk 749 zł
19500539 biała 749 zł

13
0 

cm

12
0 

cm

11
0 

cm

Sztaluga dwustronna ED - pojedyncza z regulacją
Do zabaw dla 2 dzieci jednocześnie.
Wym. powierzchni roboczej: 70 x 70 cm

19510199 289 zł

Sztaluga dwustronna ED - podwójna z regulacją
Do zabaw dla 4 dzieci jednocześnie.
Wym. powierzchni roboczej: 70 x 140 cm

19510200  435 zł / 369 zł

Cechy produktu:
- stabilne, wykonane ze sklejki nogi
- powierzchnia malarska wykonana z płyty wiórowej
- kuwetki z tworzywa sztucznego na akcesoria plastyczne
- możliwość regulacji tablicy z powierzchnią do malowania od 100 – 130 cm

Suszarka plastyczna - regulowana
Metalowa suszarka z możliwością regulacji, na kó-
łeczkach służąca do suszenia prac plastycznych.
Stelaż suszarki pokryty lakierem epoksydowym.
Wym. 25 poziomów: 40 x 38 x 95 cm
Wym. 30 poziomów: 41 x 41 x 110 cm

19501020A 25 poziomów 229 zł
19501024 30 poziomów 239 zł

Ścienna tablica do malowania z rolką
Tablica wyposażona w półeczkę na przybory oraz 
3 miejsca na kubeczki na wodę. 
Rolka papieru w zestawie (19517011).
Wym. obszaru roboczego: 48 x 59 cm
Wys.: 81 cm

19536005 179 zł

Suszarka plastyczna -  dwustronna
Metalowa suszarka z możliwością regulacji, na kó-
łeczkach służąca do suszenia prac plastycznych.
Stelaż suszarki pokryty lakierem epoksydowym.
50 poziomów.
Wym.: 80 x 38 x 95 cm

19511022 425 zł

-15%
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Kreda 
dostępna 
na stronie 302

Dwuosobowa tablica do malowania
Dwustronna stojąca tablica do malowania kredą, a po drugiej stronie powierzchnia do malowania na papierze wycią-
ganym z rolki. Półeczka na akcesoria. W zestawie rolka papieru. Tablica wykonana z naturalnego drewna, bezpieczna 
i bardzo stabilna.
Wys. sztalugi: 118 cm
Wym. powierzchni roboczej: 43 x 62 cm

19521076 159 zł

W zestawie 
rolka

papieru 30 m

Mazaki suchościeralne
4 mazaki suchościeralne z gąbką.
Śr.: 1,5 cm

19595000 28 zł

30 m

Rolka papieru 30 m
Szer.: 47 cm, dł.: 30 m

19517011 27 zł

Kolorowanki biało - czerwone
Kolorowanka przy której dziecko poznaje Polskę 
od symboli narodowych po postacie z najsłyn-
niejszych polskich legend.
Ilustracje przeznaczone do kolorowania przed-
stawiają: stolice i jej najsłynniejsze obiekty, za-
bytki polskich miast, pejzaże, krajobrazy, portre-
ty słynnych Polaków, stroje ludowe i historyczne, 
polskie święta i tradycje, ludowe wycinanki.
80 stron, format: 20,6 x 28,3 cm

19519579 35 zł

Uchwyt na rolkę papieru
Należy ustawić na równej powierzchni. Uchwyt po-
siada przekładkę z wygodną krawędzią, która uła-
twia odrywanie stron.
Dł.: 52 cm, szer.18 cm, wys.21 cm

19519578 uchwyt 59 zł
19517011 rolka papieru - 30 m 27 zł

Rolka papieru do kolorowania
Wystarczy rozwinąć papier i użyć flamastrów i 
akwareli.
Papier niebielony chlorem.
Dł. zwoju: 10 m

19519577 29 zł

Farby kredowe
Wodne farby które dają kredowy, matowy od-
dcień na malowanych powierzchniach, np. drew-
nie, plastiku, metalu, itp.
W zestawie: 5 farb o pojemności 60 ml - każda w 
innym kolorze.

22335019 54 zł

Farby fluorescencyjne - 6 kolorów
Bardzo silnie napigmentowane dzięki czemu kolor farby jest bardzo in-
tensywny. Bardzo ładnie pokrywają malowane nimi powierzchnie dając 
matowe wykończenie po zaschnięciu. Są bardzo wydajne, mogą być uży-
wane do malowania po papierze, kartonie, drewnie, szkle.
Farby w łatwy sposób zmywają się z rąk i spierają z większości tkanin. 
Jeśli pokryjemy pomalowany przedmiot lakierem będzie on wodoodporny.
W zestawie: 6 farb o pojemność 250 ml

12902660 174 zł

29 zł / 1 szt.
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Farby plakatowe 500 ml
Całkowicie bezpieczne, łatwo zmywalne.
Pojemność 500 ml

12901039 złota 33 zł
12901040 srebrna 33 zł

Lakier do farb 80 ml
Lakier nadaje się między innymi do pokrywania, 
zabezpieczania namalowanych wzorów. Poj. 80 ml

12991002 matowy 13 zł
12991001 połysk 13 zł

Farby plakatowe pastelowe 500 ml
Pojemność 500 ml

12930092 żółta 13 zł
12930093 pomarańczowa 13 zł
12930094 czerwona 13 zł
12930095 fioletowa 13 zł
12930096 niebieska 13 zł
12930097 zielona 13 zł

Farby z fakturą 500 ml
Każdy kolor to inna struktura farby. Pomoc, któ-
ra wspomaga zmysł dotyku oraz motorykę ręki. 
Idealna pomoc dla dzieci niewidomych i niedo-
widzących.
Pojemność 500 ml

12907071 żółta 29 zł
12907072 czerwona 29 zł
12907074 niebieska 29 zł
12907075 zielona 29 zł
12907077 biała 29 zł
12907078 czarna 29 zł

Farby plakatowe 1000 ml
Pojemność 1000 ml

12901801 jasnożółta 17 zł
12901803 ciemnożółta 17 zł
12901804 pomarańczowa 17 zł
12901805 jasnoczerwona 17 zł
12901806 ciemnoczerwona 17 zł
12901810 jasnoniebieska 17 zł
12901811 ciemnoniebieska 17 zł
12901809 fioletowa 17 zł
12901813 turkusowa 17 zł
12901814 jasnozielona 17 zł
12901816 ciemnozielona 17 zł
12901819 ciemnobrązowa 17 zł
12901823 różowa 17 zł
12901820 czarna 17 zł
12901821 biała 17 zł
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6 szt. 70 ml

Farby do malowania na szkle 80ml
Wysokiej jakości farby do malowania na szkle, 
porcelanie i  innych gładkich powierzchniach. 
Farby są szybkoschnące (2-3 h) i  samotward-
niejące, co zapewnia im odporność na ście-
ranie. Wszystkie farby do szkła i  porcelany, 
oprócz konturówek, są mieszalne ze sobą. 
Pędzle i inne narzędzia używane do malowania 
można przed zaschnięciem łatwo zmyć wodą, 
ewentualnie z dodatkiem mydła. 
Pojemność farb 80 ml.

12920502 żółta 15 zł
12920515 czerwona 15 zł
12920535 niebieska 15 zł
12920545 zielona 15 zł
12920555 brązowa 15 zł
12920565 biała 15 zł

Klej brokatowy
Klej z brokatem w poręcznej, plastikowej buteleczce z aplikatorem łatwym do 
pisania i kreślenia wzorów. Bardzo wydajny, szybko schnący.

12909610 6 kol. x 100 ml 69 zł

Tusze kolorowe
Kolorowe tusze na bazie wody. 6 x 70 ml (żółty, czerwony, 
niebieski, zielony, brązowy, czarny).

12904220 69 zł

Farba magnetyczna - 250 ml
Farma z opiłkami żelaza.
Przyjmuje się na każdej powierzchni.

12938001  42 zł

Farby tekstylne
Zestaw 6 kolorów farb, którymi 
można malować  na różnego 
rodzaju tekstyliach, np. ubra-
niach, tkaninach naturalnych i 
syntetycznych 
6 x 80 ml

12992012 69 zł

Farby perłowe
Farba wodoodporna, która daje efekt perłowego lakieru.
6 x 80 ml

12992010 69 zł

Farby z gąbką
Farby plakatowe w  praktycznych buteleczkach 
zakończonych gąbką. Ergonomiczny kształt bu-
telki dopasowuje się do ręki dziecka. Wbudowana 
gąbka nie powoduje kapania lub wylewania farby, 
a także dozuje dokładnie tyle farby, ile potrzeba. 
W zestawie: 70 ml x 6 (podstawowa kolortystyka).

12935026 55 zł

Farba konturowa 80 ml
Świetna imitacja spoiwa witrażu.
Pojemność 80 ml. Kolor - czarna

12920114 15 zł

Folia do prac z farbami do szkła
10 arkuszy foli o formacie  A4.

19559038 6 zł
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Pędzle miotełki - duże
Zestaw 4 dużych pędzli - miotełek - do 
uzyskiwania różnych faktur. Pędzle 
mają grubą, plastikową rączkę dzięki 
czemu dziecku łatwo nimi malować.
Wym.: 15 cm

17402026 39 zł

Można 
wykorzystać,

także do 
sortowania

Rama z płótnem 1 szt.
Polecane farby do malowania na płótnie 
12123461 - str. 301.
280 g/m2

15670425 20 x 20 x 1,7 cm 10 zł
15670429 30 x 40 x 1,7 cm 13 zł

Kreatywne tacki Kwiaty
Zestaw 6 kolorowych tacek w 
kształcie kwiatka, które można 
wykorzystywać jako tacki do  
farb także podczas: liczenia, sor-
towania i klasyfikowania.
Śr. 40 cm, gł. 4 cm

28372211 93 zł

Zestaw 12 pędzli
Komplet pędzli o różnej szerokości szczoteczki. 
Do malowania wielkich dzieł sztuki, jak i małych, 
np. niespodzianek dla mamy.
W zestawie pędzle okrągłe i płaskie.

15108059 20 zł

Pędzle okrąłe
15647416 nr 1 1,90 zł
15647417 nr 3 2,10 zł
15647418 nr 5 2,30 zł
15647419 nr 7 2,50 zł
15647420 nr 9 2,80 zł
15647421 nr 11 3,90 zł
15647422 nr 12 4,50 zł

Pędzle płaskie
15647407 nr 2 1,50 zł
15647408 nr 4 1,80 zł
15647409 nr 6 1,90 zł
15647410 nr 8 2,00 zł
15647411 nr 10 2,20 zł
15647412 nr 12 2,30 zł
15647413 nr 14 2,50 zł
15647414 nr 16 3,00 zł

Fartuszek Truskawka
Wodoodporny fartuch do malowania 
dla dzieci w celu ochrony przed za-
brudzeniem się. Elastyczne  gumki na 
nadgarstki, zapięcie na rzep.

97611076 wiek 5 - 7 24 zł

Fartuszek Żabka
Wodoodporny fartuch do malowania 
dla dzieci w celu ochrony przed zabru-
dzeniem się. Elastyczne  gumki na nad-
garstki, zapięcie na rzep.

97611075 wiek 5 - 7 24 zł

Fartuszek z rękawkami
Wodoodporny fartuch do malowania dla 
dzieci w celu ochrony przed zabrudzeniem 
się. Elastyczne  gumki na nadgarstki, zapię-
cie na rzep.

14981883 2 - 4 lata 25 zł
14950897 4 - 6 lat 28 zł
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Farby plakatowe
Intensywne, czyste kolory. Doskonale rozprowa-
dzają się na papierze nie pozostawiając połysku-
jącej powierzchni.

12130648 20 ml x 12 kol. 18 zł

Farby akwarelowe + pędzelek
Farby te łatwo się zwilżają, doskonale rozprowadzają, 
zawierają w sobie dużo pigmentu, dobrze przywierają. 
Średnica: 22 mm

14680024 24 kol. 26 zł
12130035 12 kol. 10 zł

Tacka do rozrabiania farb
Tackę można również wykorzystywać jako pod-
stawkę na kubeczki.
Śr. otworu: 5,7 mm, wym.: 16 x 23 cm

15670603 15 zł

Taca malarska
Pomocna podczas mieszania farb a także przy-
datna podczas zajęć plastycznych z drobnymi 
elementami, jak np. koraliki.
Wykonana z mocnego tworzywa sztucznego.
Wym.:40 x 30 x 3 cm

19550063 25 zł

Farby olejne w tubkach - zestaw
W zestawie:12 tubek farb akrylowych 12 ml, 2 pę-
dzelki oraz  tacka do mieszania kolorów.

12123461 29 zł

Kubki na wodę - 3 szt.
Kubek na wodę z wieczkiem wyposażonym w 
blokadę zabezpieczającą przed wylaniem wody. 
W zestawie z 3 pędzelkami.

12120641 19 zł

Grube mazaki 24 kol.
Gr.: 14 mm, Dł. 135 mm

14601724 41 zł

Zestaw Maxi pisaków
Zestaw: 96 szt po 8 szt z koloru.

14601799 169 zł

96 szt. 30 fiolek!!

Brokat Zestaw max
30 fiolek z różnokolorowym brokatem różnej po-
staci: drobny piasek, wiórki, itp.
3 g każda fiolka.

22300578 3g x 30 szt. 41 zł

Zestaw brokatowych perełek z klejem
W zestawie: 10 fiolek z brokatowymi perełeka-
mi w różnych kolorach + klej 90 g

22300599 33 zł

Klej brokatowy
10 fiolek z brokatowym klejem - 9,5 ml każda fiolka.

22300574 19 zł

Piasek plastyczny - basic
Pokrywka z sitkiem.
Zestaw 6 kolorów x 20 g.

15670600 29 zł
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Pastele olejne
Intensywne i trwale kolory, które zadowolą nawet naj-
bardziej wybrednego rysownika. Wysoka jakość pozwala 
łatwo i precyzyjnie prowadzić kreskę, wspaniale się rozcie-
rają i trzymają każdego rodzaju papieru.
Śr. pasteli: 0,7 cm, dł.  6 cm

12145590 12 kol. 10 zł
12145750 24 kol. 15 zł

Zestaw do malowania palcami
Zestaw zawiera farby do malowania palcami 6 szt. 
x 125 ml, 4 szt. gąbek, wałek do malowania, matry-
ce ze wzorami - 4 szt. i podkładkę foliową. 
Całość zapakowana w plastikowym kuferku.

14600566 105 zł

Torba małego plastyka
Torba do samodzielnego pomalowania kredkami 
lub flamastramiprzeznacvzonymi do malowania 
na art. tekstylnych.
Wym.: 38 x 42 cm

11400056 1 szt. 7 zł

Kredki tekstylne
8 kolorów.

11415093 12 zł

Farby do twarzy
W zestawie : 6 kolorów w pojemnikach 8 ml

14617400 33 zł

Kredki do twarzy
Produkt o tłustej konsystencji, przeznaczony do 
kolorowania skóry. Kredki można temperować.
Śr. 1 cm, dł. 6 cm, waga: 3,5 g

14617600 10 kol. 19 zł

Farby do malowania palcami -  35 ml
Całkowicie bezpieczne, łatwo zmywalne.
W zestawie: 5 kol. x 35 ml

14653000 16 zł

Farby do malowania palcami -  340 g
Całkowicie bezpieczne, łatwo zmywalne.

12907001 żółta 16 zł
12907002 czerwona 16 zł
12907003 fioletowa 16 zł
12907004 niebieska 16 zł
12907065 zielona 16 zł
12907066 brązowa 16 zł
12907067 biała 16 zł
12907068 czarna 16 zł

Pastele suche
Wym.: 6,1 x 1 cm

12189590 24 kol. 35 zł
12189587 12 kol. 19 zł

Kredki zmywają się po w wodzie
o temperaturze 30°C

Kreda chodnikowa
Wiaderko 20 lasek o dł. 9,5 cm.

15690618 20 lasek 10 zł
12906000 50 lasek 45 zł

Kreda klasowa
100 szt. - 10 kol. Śr. 9 mm, dł.: 80 mm

14601120 39 zł

Węgiel rysunkowy
Łatwo się rozciera.
12 lasek o wym 6,5 x 1 cm

12189581 19 zł

304 305

Pl
as

ty
ka

 i 
m

uz
yk

a

Pl
as

ty
ka

 i 
m

uz
yk

a

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Wyprawka plastyczna dla 5 osób
19500140A 320 zł

Wyprawka plastyczna dla 25 osób
19500139 1150 zł

Zestaw hobby: 8 kart różnokolorowego papieru 130 g/m2 
(25x 35 cm); 4 karty różnokolorowego kartonu220 g/m2 
(25 x 35 cm); 5 kart papieru z motywami 270g/m2 (25 x 35 
cm); 1 karta tęczowego papieru 300 g/m2 (25 x 35 cm);2 
karty transparentnego kartonu 115g/m2 (25 x 35 cm); 6 
kart falistych w różnych kolorach25 x 35 cm; 13 kart 20 g/
m2 (25 x 35 cm) w różnychkolorach; 50 sztuk kartonowych 
motywów 14 x 14 cm;4 karty wodoodpornego papieru 
w kolorze białym 20x 20 cm; 140 pasków do Quislingu w 
różnych kolorach(0,8 x 34,5 cm); 30 różnych kamyczków 
kreatywnych;40 piankowych kształtów w różnych 
kolorach;19naklejek z efektem 3D.

Zestaw kreatywny „Na cały rok” 323 elem.: 13 kartek 
kolorowego, gładkiego papieru; 10 kartek kolorowej tektury; 
1 kartka tęczowej tektury; 1 kartka tektury z motywem skóry 
węża; 10 kartek papieru transparentnego; 13 kartek bibułki; 
11 kartek tektury falistej; 2 kartki papieru tęczowego; 2 
kartki pianki; 100 karteczek orgiami; 130 literek, cyferek.

Zestaw kreatywny zwierzęta w skład którego wchodzą 
min.: pompony, kreatywne, wyginane druciki, oczka oraz 
instrukcja.1150 zł

320 zł

Nazwa Ilość

Blok rysunkowy biały A3 200 ark.

Blok rysunkowy A4 200 ark.

Blok techniczny kolorowy A3 100 ark.

kredki plastikowe 300 szt 1 kpl.

farby: 7 x 1 L

Zestaw pędzli - różne rozmiary 36 szt.

Nożyczki szkolne 25 szt.

Klej uniwestalny 1 L

Papier samoprzylepny A5 40 ark.

Krepina 11 kol. 11 szt.

Nazwa Ilość

Pastele 12 kol. 12 szt.

Plastelina w laseczkach 2,3 kg

Zestaw brokatowy MAX 30 fiolek

Papier z wzorami - 23 x 33 cm 80 ark.

Zestaw kreatywny hobby 1 kpl.

Filc w 18 kolorach - 20 x 30 cm 54 ark.

Komplet dziurkaczy w kuferku 9 szt.

Tektura falista - 20 x 30 cm 100 ark.

Zestaw kreatywny „Na cały rok” 323 elem.

Zestaw kreatywny Zwierzęta 1 kpl.

W zestawie:

Nazwa Ilość

Blok rysunkowy biały A3 100 ark.

Blok rysunkowy A4 100 ark.

Blok techniczny kolorowy A3 50 ark.

144 kredki świecowe w 12 kol. 1 kpl.

Kredki ołówkowe - 18 kol. 5 kpl.

Farby 1 L 7 x 1L

Pędzle płaskie nr 8 5 szt.

Nożyczki szkolne 5 szt.

Klej uniwersalny 1 l

Krepina 12 kol. 12 szt.

Plasteliny 6 kol. 5 kpl.

W zestawie:
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Kredki plastikowe 300 szt.
25 sztuk kredek z każdego koloru.
Dł. kredki 11 cm, śr. kredki 0,8 cm

15670383 105 zł

Kredki w pudełku - grube
W zestawie: 144 szt, 12 kolorów
Wym. pudełka: 40 x 30 cm
Śr. kredki grubej: 10 mm, dł. kredki 17,5 cm

15647381 193 zł

Kredki w pudełku - cienkie
W zestawie: 216 szt, 12 kolorów.
Wym. pudełka: 40 x 30 cm
Śr. kredki grubej: 7 mm, dł. kredki 17,5 cm

15647366 167 zł

Kredki ołówkowe 12 kol.
Kredki, które nie pękają, nie łamią się i ładnie kry-
ją. Są grube, bardzo trwałe i prezentują szeroką 
żywą kolorystykę.
Dł. kredki 17,5 cm, śr. kredki 7,5 mm

14673012 13 zł

Kredki ołówkowe 24 kol.
Kredki, które nie pękają, nie łamią się i ładnie kry-
ją. Są grube, bardzo trwałe i prezentują szeroką 
żywą kolorystykę.
Dł. kredki 17,5 cm, śr. kredki 7,5 mm

14673024 24 zł

Kredki dwustronne, trójkątne - 
pastelowe z temperówką - 48 kol.
Ołówkowe, dwustronne pastelowe kredki wyko-
nane z drewna. Miękkie w użyciu, łatwe w tempe-
rowaniu, nie pylą, nie kruszą się.
24 sztuki / 48 kolorów.

19524805 44 zł

Nakładka CLAW
Nakładka C.L.A.W. jest zabawnym, niedrogim i 
skutecznym sposobem, aby nauczyć małe dziecko, 
prawidłowo trzymać kredkę, ołówek czy długopis.

96304182 mała - od 3 lat 11 zł
96304183 średnia - od 6 lat 13 zł
96304184 duża - od 8 lat 13 zł

Kredki hiszpańskiej 
produkcji firmy Jovi

Kredki Classic 288 szt.
Idealne rozwiązanie dla szkół i przedszkoli pozwa-
lającena zachowanie ładu i porządku. Ekonomicz-
ne w zakupie i bezproblemowew użytkowaniu.

23719200 12 kol. 259 zł

Temperówka elektryczna
Do temperowania ołówków grafitowych lub kredek: 
6 – 8 mm, 9 – 12 mm. Temperówka posiada wyłącznik 
bezpieczeństwa, który blokuje urządzenie, gdy pojem-
nik na odpadki jest wysunięty.  Zasilanie: 4 x baterie AA 
LR6. Baterie nie są dołączone do zestawu.
Wym.: 7,5 x 7 x 8 cm

14981594 76 zł

Grube kredki w stojaku - 60 szt.
Wym. kredki: 17,5 x 1 cm, śr. 6 mm.
Wym. stojaka 10 x 13 cm

15647543 12 kol. 96 zł
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W zestawie
2 temperówki

Kredki świecowe - zestaw grupowy
Drewniane opakowanie.
144 szt. śr.: 8 mm, dł. 8,8 cm

15670665 12 kol. 85 zł

Kredki świecowe trójkątne
Dł. kredki 8,2 cm śr. kredki 1,1 cm

14697930 12 kol. 300 szt. 269 zł

Kredki świecowe trójkątne
Dł. kredki 8,2 cm śr. kredki 1,1 cm

14697372 6 kol. - 72 szt. 72 zł

Kredki świecowe - 18 kol.
Kredki 18 – kolorowe o intensywnych kolorach. 
Kredki nie brudzą rąk.
Śr. 1 cm, dł. 10 cm

12149140 8 zł

144 szt.

300 szt.

Klej w sztyfcie
21 g

12131940 5 zł

Temperówka potrójna
Kolor wybierany losowo.

12131940 6 zł

Kasetka z karteczkami
700 kolorowych karteczek. 
Kasetka: 9,5 x 9,5 x 9,5 cm

22309902 15 zł

Zestaw biurowy
W zestawie: dziurkacz + zszywacz + roz-
szywacz + zszywki. Max. ilość kartek: 8, 
rodzaj zszywki: No 24/6
Dziurkacz:  max. ilość kartek: 10, gł. 
wsuwania kartek: 23 mm

12189714 29 zł

Kredki świecowe jumbo dla 
najmłodszych - 12 kolorów
Zestaw 12 kredek świecowych w intensywnych 
kolorach. Gruby korpus (14 mm) umożliwia wy-
godny uchwyt.
Kredki świecowe są prostym narzędziem, przy 
pomocy którego Twoje dziecko zrealizuje swoje 
marzenia. Szeroka gama kolorów pozwoli two-
rzyć niezwykłe dzieła.

12131728 10 zł

Centrum do przechowywania
8 konterenków do przechowywania.
Śr. 30,5 cm, wys. 11,5 cm

20603806 133 zł

Kredki na palec - 12 kolorów
Idealne dla najmłodszych dzieci.
Kredki do nakładania na palec. Bardzo miękkie i 
wyjątkowo soczyste kolory. 
12 kolorów.

19536964 58 zł
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6 rolek każda
w innym 
kolorze.

Papier we wzory - 30 motywów
15 dwustronnych kart. 180g/ m2
Wym.: 30,5 x 30,5 cm

15671157 30 zł

Papier - 24 motywy
12 dwustronnych kart. 180g/ m2
Wym.: 30,5 x 30,5 cm

15671156 30 zł

Papier we wzory - 24 motywy
15 dwustronnych kart. 180g/m2
Wym.: 30,5 x 30,5 cm

15671451 39 zł

Kolorowy papier
195 arkuszy w 15 kolorach.
Format: A3, A4, A5, A6

15671194 43 zł

Taśma holograficzna - 2 m
W zestawie podajnik.
Wym.: 1,2 cm x 2 m

22300306 16 zł

Papier holograficzny
5 arkuszy w różnych kolorach motywach.
230 g/m2 Wym.: 25 x 35 cm

22300409 15 zł

Papier samoprzylepny A5
Zeszyt 8 kolorowych arkuszy samopszylepnych.

19500005 6 zł

Blok rysunkowy
19500006 A4 biały 20 arkuszy 2,50 zł
19500033 A4 kolorowy 20 arkuszy 3,50 zł
19500002 A3 biały 20 arkuszy 4,50 zł
19500087 A3 kolorowy 20 arkuszy 5,50 zł

Blok techniczny
19500092 A4 biały 10 arkuszy 2,50 zł
19500088 A4 kolorowy 10 arkuszy 3,00 zł
19500089 A3 biały 10 arkuszy 3,70 zł
19500090 A3 kolorowy 10 arkuszy 6,00 zł

Papiery do składania Wiosna
Zestaw 50 kart do składania z 10 motywami.
Druga strona każdego z arkuszy w kolorze.
Gramatura 80 g/m2, wym.: 15 x 15 cm

22300497 18 zł

Papier Origami
W zestawie: 500 arkuszy w 10 kolorach.
Wym. 15 x 15 cm, 70g

15671476 48 zł
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Papier - Skóra zwierząt
9 kart o wym.: 25 x 35 cm, 300g/m2

22305789 22 zł

Papiery z motywem - 30 arkuszy
Zestaw zawiera 30 sztuk papierów (270g/m2). 
Wym.: 24 x 34 cm

22304949 26 zł

Zestaw papierów CYRK
W zestawie: 10 arkuszy papieru o 25 x 35 cm 
130g/m2, 10 arkuszy kolorowego kartonu 25 x 35 
cm 220g/m2, 7 arkuszy kartonu z motywami 24 x 
34 cm, 3 arkusze faliste 5 x 35 cm, 70 wyciętych 
literek, 1 sznurek, 8 klipsów.

22301935 38 zł

Papier Tined
50 arkuszy, każdy w innym kolorze.
Wym.: 25 x 35 cm, 130 g/m2

22306725 20 zł

Papier do zajęć grupowych
500 arkuszy w 25 kolorach. 
Fromat A4, 130 g/m2

22364500 129 zł
500 arkuszy

Tektura falista - żywe kolory
10 arkuszy w 5 różnych kolorach. 260 g/m2
Wym.: 23 x 33 cm

10603099 23 zł

Tektura falista 3D złota i srebrna
10 arkuszy. 260 g/m2. 
Wym.: 23 x 33 cm

10611099 26 zł

Zestaw papierów z motywami
20 dwustronych arkuszy. 270g/m2.  
Wym. 24 x 34 cm

22348249 36 zł

Zestaw „Kreativ”
W zestawie: 4 karty z różnymi motywami 270g/m2,25 x 35 cm; 3 transparentne papiery z różnymi motywami 115g/
m2,25 x 35 cm; 4 sztuki kartonu 220 g/m2,25 x 35 cm; 4 sztuki papieru 130g/m2,25 x 35 cm; 4 sztuki tektury falistej 
w różnych kolorach,3 sztuki różnokolorowego (złotym, czerwonym i białym) papieru czerpanego z motywem serc i 
kwiatów 220g/m2,24 x 34 cm; nożyczki; 400 miękkich samoprzylepnych podkładek w kolorze białym; 3 karty  A4 z 
motywem 3D; 60 kreatywnych kamyków; 4 różnego koloru koperty 11 x 15,5 cm; 1 karta z naklejkami złotych motyli; 
20 sztuk miękkich piankowych naklejek; 2 papierowe torby w różnym kolorze,12 x 5,5 x 15 cm

22300942 114 elem. 43 zł
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Zestaw Kreatywny „Na cały rok”
W zestawie: 13 kartek kolorowego, gładkiego 
papieru; 10 kartek kolorowej tektury; 1 kartka tę-
czowej tektury; 1 kartka tektury z motywem skó-
ry węża; 10 kartek papieru transparentnego; 13 
kartek bibułki; 11 kartek tektury falistej; 2 kartki 
papieru tęczowego; 2 kartki pianki; 100 karteczek 
orgiami; 130 literek, cyferek z pianki; 10 drucików 
kreatywnych; 20 oczek.

22300940 325 elem. 45 zł

Zestaw kreatywny „Hobby”
W zestawie: 8 kart różnokolorowego papieru 
130 g/m2 (25x 35 cm); 4 karty różnokolorowego 
kartonu   220 g/m2 (25 x 35 cm); 5 kart papieru 
z motywami 270 g/m2 (25 x 35 cm); 1 karta tę-
czowego papieru 300 g/m2 (25 x 35 cm);2 karty 
transparentnego kartonu 115 g/m2 (25 x 35 cm); 
6 kart falistych w różnych kolorach 25 x 35 cm; 13 
kart 20 g/m2 (25 x 35 cm) w różnych kolorach; 50 
sztuk kartonowych motywów 14 x 14 cm; 4 karty 
wodoodpornego papieru w kolorze białym 20 x 
20 cm; 140 pasków do Quislingu w różnych kolo-
rach (0,8 x 34,5 cm); 30 różnych kamyczków kre-
atywnych; 40 piankowych kształtów w różnych 
kolorach;19 naklejek z efektem 3D.

22300946 45 zł

Zestaw kreatywny „Dziecięcy pokój”
W zestawie: 10 sztuk różnokolorowego papieru 
130 g, 25 x 35 cm; 9 sztuk  różnokolorowego 
papieru 220 g, szablon do wycinania format A1 
z różnymi postaciami i figurami, 5 sztuk różnych 
kart dekoracyjnych 270 g,24 x 34 cm, 5 falistych 
kart 25 x 35 cm w różnych kolorach, 70 liter wy-
krawanych z tektury, nylonowy sznurek 0,2 mm x 
10 m, 8 sztuk złotych „pinesek”.

22301932 108 elem. 45 zł

Krepina mix - paski
W zestawie: 10 rolek o szerokości 100 cm
Gramatura.: 26 - 28 gm2.

96303762 25 zł

Kolorowe rolki krepiny
Papierowe wysoko ognioodporne krepiny 
o wadze 36 g/m2. 
Pakiet zawiera 10 rolek w 10 kolorach.
Wym. rolki: szer. 5 cm, dł. 10 m

10639199 35 zł

Krepina mix - kropki
W zestawie: 10 rolek o szerokości 100 cm
Gramatura.: 26 - 28 g/m2.

96303763 25 zł

Zestaw Kolorowych krepin
W zestawie: 10 szt.

96300873 13 zł

Krepina 11 kolorów
Wym.: 54 x 160 cm

15647288 19 zł

Tektura falista - mix kolorów
10 sztuk  tektury o wym.: 25 cm x 35 cm

14311301 prosta 17 zł

Zestawy kreatywne
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Zwierzaki z dżungli
Rewelacyjny zestaw składający się z dru-
cików i pomponów różnej kolorystki. Za 
pomocą tych rzeczy możemy tworzyć roz-
maite zwierzaki, które spotkamy w dżungli. 
Do stworzenia 24 zwierzaków

15670253 264 elem. 56 zł

Zestaw kreatywny zwierzęta
Zestaw kreatywny w skład którego 
wchodzą min.: pompony kreatywne, 
wyginane druciki, oczka oraz instrukcja.
Do stworzenia 24 zwierzaków

15670384  305 elem. 56 zł

Druciki kreatywne
Dł. 30 cm, grubość 10 mm

15647238 100 szt. 17 zł

Druciki kreatywne - glitter
Śr. 7 mm, 30 cm

15647003 50 szt. 11 zł

Druciki kreatywne - cienkie
Dł. 15 cm, śr. 3 mm

15647395 100 szt. 10 zł

Druciki kreatywne - białe
Dł. 15 cm, gr. 3 mm

15670403 100 szt. 10 zł

Druciki kreatywne - prążki
Śr. 7 mm, dł. 30 cm

15647005 50 szt. 9 zł

Druciki kreatywne - neon
Śr. 7 mm, 30 cm

15647004 9 zł

Druciki kreatywne - grube
Dł. 28 cm, śr: 16 mm

15647227 50 szt. 16 zł

Druciki kreatywne - długie
Dł. 50 cm, śr. 3 mm

15647398 50 szt. 11 zł

Klej uniwersalny
Klej ciekły, koloru białego, wodorozcięczalny, 
po wyschnięcia tworzy przezroczystą warstwę.

14311327 1000 ml 14 zł
14350000 500 ml 11 zł
14310000 100 ml 6 zł

Klej do pistoletu - duży
Śr. 11 mm, dł. 25 cm

15670926 6 szt. 13 zł

Klej do pistoletu - mały
Śr. 7 mm, dł. 7 cm

15670925 18 szt. 8 zł

Pistolet do kleju
W zestawie: 2 szt. sztyfty z klejem.
Wym. mały: 12 x 12 cm, duży: 16 x 15 cm

15670924 duży 45 zł
15690923 mały 25 zł

1567025315670384
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W zestawie: 130g/2, 17,5 x 25 cm i 8 sztuk 220g/
m2, 17,5  x 25 cm; 2 tłoczone karty,17,5 x 25 cm w 

różnym kolorze; 3 kartony z motywami 270g/m2,17,5 
x 25 cm; 2 sztuki papier transparentego 115g/

m2,17,5 x 25 cm w różnym kolorze; 2 faliste tektury 
w różnym kolorze, 4 różne kreatywne kartony,17,5 
x 25 cm; 1 klejący papier,17,5 x 25 cm; 1 filc 150g/
m2,15 x 20 cm; 1 jedwabne włókno,15,5 x 22,5 cm, 

białe; arkusz tematycznych naklejek; 50 kreatywnych, 
różnokolorowych kamyczków.

Kreatywny zestaw papierów - 
Zimowy czas
Zestawy kreatywnych papierów i do-
datków.
Każdy zestaw zawiera 83 elem.

22301943 34 zł

Kreatywny zestaw papierów 
- Święta
Zestawy kreatywnych papierów i dodat-
ków składający się z 83 elementów.

22301944 34 zł

Kreatywny kuferek - Boże 
Narodzenie
W zestawie: 3000 elem. widocznych na zdjęciu.
Szczegółowa zawartość kuferka dostępna na 
stronie www.educol.pl

15671444 135 zł

Motywy świąteczne
Zestaw 300 motywów świątecznych(100 x serca, 100 x choinka, 100 
x gwiazdka).
Wykonane z mocnej białej tektury, przystosowane do dekorowania 
na wszelkie możliwe sposoby.
Wym. elem.: 6 – 10 cm

14958168 69 zł

Gwiazdki ze styropianem
Wykonane z grubego granulatu.
25 szt. 70 mm

15670279 23 zł

Jajo ze styropianu 25 szt.
Wykonane z grubego granulatu.
W zestawie: 25 szt.

15670293 40 x 60 mm 18 zł
15670294 70 x 100 mm 49 zł

Kule styropianowe - duże
Wykonane z grubego granulatu.

15670291 70 mm 25 szt. 28 zł
15670299 100 mm 10 szt. 32 zł
15670078 20 mm 30 szt. 6 zł

Serca styropianowe
Wykonane z grubego granulatu.
25 szt.

15670277 50 mm 18 zł
15670295 80 mm 33 zł

Styropianowe kule, jaja, gwiazdki czy serca - idealnie nadają 
się do tworzenia ozdób choinkowych.

Naklejki świąteczne
W zestawie: 67 szt.

15671383 14 zł

Akcesoria
styropianowe
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Zestaw tasiemek
Każda szpulka o dł.: 250 m

15647180 6 szt. 56 zł

Pudełka na prezenty
W zestawie 12 sztuk tekturowych pudełek do samo-
dzielnego zdobienia. Idealne by zapakować prezent, a 
także do przechowywania drobnych przedmiotów jak: 
guziki, nicie, tasiemki, koraliki itp.
Wym. pudełek: 7,5 x 4,5 cm

15670254 42 zł

Naklejki gwiazdki - srebrne
Wym.: 22 mm

15650011 108 szt. 10 zł

Fotokarton Gwiazdki
10 kart obustronnie zadrukowane.
Wym.: 35 x 50 cm, 300g/m2

22305879 52 zł

Zestaw kreatywny „Świąteczny”
W zestawie: 8 sztuk różnokolorowego papieru 130 g/
m2 (25 x 35 cm;, 4 sztuki sztuk różnokolorowego karto-
nu 220g/m2 (25 x 35 cm); 3 sztuki papieru czerpanego 
z różnymi motywami 270g/m2 (25 x 35 cm); 2 sztuki 
papieru transparentnego 115g/m2 (25 x 35 cm); 3 
sztuki kartonu falistego 25 x 35 cm w różnej kolorysty-
ce; 2 kreatywne karty 150g/m2,20 x 30 cm; 2 karty A4 z 
motywami 3 D;68 filcowych świątecznych motywó; 75 
słomek do prac kreatywnych 22 cm w naturalnym ko-
lorze i różnokolorowe; 3 m złotego sznurka; 200 mięk-
kich samoprzylepnych podkładek w kolorze białym.

22300949 169 elem. 44 zł

Pianka z fakturą - Frotte
6 kolorowych arkuszy o froterowanej strukturze.
Wym.: 20 x 29 cm

22332909 35 zł

Piankowe naklejki - gwiazdki
W zestawie: 40 naklejek.

22323786 12 zł

Celofan - folia do pakowania
Folia ma wiele zastosowań, można nią zapako-
wać prezenty czy owinąć kwiaty. Jest to produkt 
bardzo uniwersalny ogólnego przeznaczenia.
Rolka: 50 arkuszy o wym. 100 x 70 cm, gr. poje-
dynczego arkusza:30 mikronów.

19501156 transparentny 43 zł
19501157 ciemny złoty 69 zł
19501158 srebrny 69 zł

Celofan - mix kolorów - 50 arkuszy
Celofan pakowany jest po 10 arkuszy z koloru: 
czerwonego, kremowego, żółtego, jasnego różu, 
seledynu, zwinięty w jedną rolkę 50 arkuszy.
Wym. arkusza: 50 x 70 cm

19500054 38 zł

Kreatywne ścinki - Kształty
W zestawie 1500 drobnych papiero-
wych, różnorodnych kształtów.

16852504 59 zł
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54 arkusze!

Filc kreatywny
54 arkusze filcu w 18 żywych kolorach.
Wym.:  20 x 30 cm

15670461 77 zł

Krosno i szydełko
Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztuczne-
go krosno i szydełko. 
Wym.: rama tkacka: 18,6 x 18,6 x 22 cm, szydeł-
ko.: 13,2 cm

15671316 12 zł

Pętelki do krosna
Zestaw różnokolorowych pętelek do krosna. 
W zestawie: 250 szt.

15671317 20 zł

Jeans samoprzylepny
Samoprzylepna tkanina jeansowa w 4 odcieniach.
Wym.: 27 x 17 cm

22357549 30 zł

Filc w rolce
Wym.: szer. 45 cm, dł. 5 m

15670340 brąz 46 zł
15670343 czarny 46 zł
15670344 biały 46 zł
15670327 żółty 46 zł
15670330 czerwony 46 zł
15670333 jasno niebieski 46 zł
15670337 zielony 46 zł

Drucik aluminiowy - 50 m
Wspaniała pomoc do tworzenia, modelowania 
różnych form na których możemy nałożyć np.: 
sizal i stowrzyć różnego rodzaju ciekawe prace.
Dł. 50 m, śr. 2 mm

15670575 56 zł

Kolorowy sizal
50 g

22385510 biały 11 zł
22385514 żółty 11 zł
22385520 czerwony 11 zł
22385530 niebieski 11 zł
22385551 zielony 11 zł

Guziki kreatywne
Zestaw 50 szt. kolorowych guzików w kratkę i kropki.
Śr.: 1,5 cm

15671303 10 zł

Mała tkalnia - Krosno
Zestaw do tkania : 4 kolory włóczki, 2 patyczki 
oraz drewniane krosno.
Wym.: 26 x 17 cm

14804128 45 zł

Idealny do

-szycia 
-cięcia 
-naklejania

Włóczki z drutami
W zestawie 12 motków po 50 g włóczki 
w różnych kolorach, 1 para bambuso-
wych drutów o śr. 0,8 cm, dł. 30 cm.

15671022 137 zł
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Zestaw do quillingu
W zestawie: nawijak do guillingu, tabliczka – szablon do 
quillingu, korkowa podkładka, 6 szpilek do przytwier-
dzania, 280 papierowych pasków w 14 kolorach (140 
szt. o wym.: 0,4 x 34,5 cm oraz 140 szt. o wym.:  0,8 
x 34,5 cm)

22312809 42 zł

Trzpień do quillingu
Przyrząd do nawlekania kolorowych, papiero-
wych paseczków, z których można tworzyć prze-
piękne motywy do prac plastycznych.

22301280 13 zł

Drylownica do kasztanów
Świetny przyrząd, który pomoże dzieciom w pro-
sty sposób tworzyć z kasztanów i żołędzi ludziki, 
zwierzątka czy inne stworki.
Wym.: 11 x 8 x 3 cm
Śr. otworu: 4 cm

11485815 39 zł

Druciki na szpulce
Druciki pozwalają na wykonanie różnych ele-
mentow dekoracyjnych według własnej inwencji 
twórczej.
9 szpulek po 12 m

22379909 28 zł

Zestaw tkacki
Zestaw do tworzenia wielu ciekawych w efekcie 
bardzo estetycznie wykonanych prac, które po 
zakończeniu można umieścić w ramce i zawiesić 
na ścianie jako obrazek.
W zestawie:10 perforowanych kart A5 - 300g/m2, 
17,5 x 24,5 cm,  5 materiałowych sznurków o dł.3 
m każdy i 10 tkackich igieł (6,5 x 1,8 cm)

22323419 36 zł

Zdrapywanki - 10 szt.
Karty mają matową czarną powierzchnię. Po-
przez zdrapywanie za pomocą drewnianego rysi-
ka, powstaną nam przepiękne kolorowe rysunki. 
W zestawie 10 kart i 10 patyczków.
Wym.karty: 14 x 10 x 0,1 cm, rysik śr.0,5 cm x 14 cm

19130261 12 zł

Patyczki do wydrapywania
W zestawie 30 patyczków.

28830012 16 zł

akcesoria 
do quillingu

Papier korkowy samoprzylepny
W zestawie 3 arkusze. 
Wym.: 30 x 20 cm, gr. ok 1 mm

22356309 39 zł

Budka dla ptaków do dekorowania
Budka wykonana ze sklejki.
Wym.: 7 x 7 x 11 cm

19110246 15 zł

Drewniane patyczki mix - 1200 szt.
Zestaw różnej wielkości kolorowych  patyczków 
do tworzenia prac plastycznych.
W zestawie: 50 sztuk patyczków w kolorze natu-
ralnym o wym.:11,3 x 0,9 x 0,2 cm, 50 sztuk kolo-
rowych patyczków o wym.: 15 x 1,8 x 0,2 cm, 50 
sztuk patyczków w kolorze naturalnym o wym.: 
15 x 1,8 x 0,2 cm, 50 sztuk kolorowych patyczków 
o wym.: 11,3 x 0,9 x 0,2 cm, 1000 sztuk patyczków 
o wym.: 11,3 x 0,9 x 0,2 cm

19100071 49 zł
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Dziurkacze Boże Narodzenie
Wym. wykrawanego elem. 1 cm

15628002 29 zł

Dziurkacz mały 1,7 cm
Wym. wykrawanego elementu: 1,7 cm

108150 ... + numer 17 zł

Dziurkacz duży 2,5 cm
Wzory: choinka, dzwoneczek, słoń, delfin - 
nie występują w rozmiarze 2,5 cm
Wym. wykrawanego elementu: 2,5 cm

108250 ... + numer 25 zł

Wykrawacz 3D mały 1,5 cm
Wym. wykrawanego elem. 1,5 cm

108160 ... + numer 19 zł

Dziurkacz narożny
Wym. wykrawanego elem. 2.5 cm

108170 ... + numer 28 zł

Wykrawacz 3D duży 2,5 cm
 Wym. wykrawanego elem. 2,5 cm

108260 ... + numer 25 zł

tylko 1,7 cm

19

25

36

44

05

20

26

38

52

06

21

28

40

56

07

23

32

41

63

08

24

35

43

64

03

tylko 1,7 cm tylko 1,7 cm

tylko 2,5 cm

tylko 2,5 cm
tylko 2,5 cm

31 33 37 46 48

04 25 26 27

70 71

72 73

35 28 37 36

mały 1,7 cm duży 2,5 cm

rzeczywisty rozmiar wykrawanego elem.
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Wykrawany element: śr. 5 cm

Wykrawany element: śr. 7,5 cm

Komplet dziurkaczy I
Plastikowy kuferek z rączką.
Wym. wykrawanego elem.: 1,5 x 1,5 cm
Wym.: 20 x 14 cm

15628009 9 szt. 77 zł

Zestaw dziurkaczy - Cyfry
Walizeczka, w której znajduje się 15 sztuk 
dziurkaczy cyfry oraz znaki matematyczne.
Wym. wykrawanego elem.: 1 x 1 cm
Wym.: 26 x 20 cm

15628010 15 szt. 78 zł

Komplet dziurkaczy II
Zestaw dziurkaczy w praktycznej walizce 
z rączką.
Wym. walizka: 20 x 14 cm, dziurkacz: 1,5 cm

15628000 9 szt. 76 zł

Komplet dziurkaczy średnich
Plastikowy kuferek z rączką.
Wym. wykrawanego elem.  2,5 x 2,5 cm
Wym. skrzynki 26 x 20 cm

15628008 19 szt. 149 zł

Dziurkacz Jumbo
Wielkość wykrawanego motywu: 5 cm

15600014 gwiazda 45 zł
15600022 kwiat 45 zł
15600019 motyl 45 zł

Dziurkacz Jumbo - MAX
Wielkość wykrawanego motywu: 7,5 cm

1560003126 serce 61 zł
15600015 renifer 61 zł

Dziurkacz brzegowy
Dł. wykrawanego elem. 4,5 - 5 cm

108190 ... + numer 43 zł

80 81

82 83

84 85

86 87
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Nożyczki szkolne 
Dł. 13 cm 

12145270 3 szt. 12 zł

Zestaw nożyczek + stojak
Stojak wykonany z wysokiej jakości 
drewna,Idealny do przechowywania jak 
również zapewnia bezpieczeństwo po 
zakończeniu prac plastycznych.
W zestawie: 24 pary nożyczek.
Wym. stojaka: 29 x 6 cm
Dł. nożyczek: 13 cm

15671125 109 zł

Zestaw 10 nożyczek z wzorkiem
Dł. 13 cm

15610004 49 zł

09 19 20 21 22 23 24 25

Kreatywne dziurkacze
Zestaw 3 dziurkaczy.
Śr. wykrawanego elementu 1,6 cm
Wym.: dziurkacza: 6 x 4,5 cm

223070 ...        +nr 35 zł

Nożyczki metalowe 
Tradycyjne nożyczki metalowe.
Dł. 21 cm

12145320 10 zł

Nożyczki ze sprężyną
Dł. 11 cm

10848079 9 zł

Nożyczki dla leworęcznych
Dł. 13 cm

12188060 6 zł

Gilotyna z dociskiem A3
Gilotyna do użytku w średnim 
biurze, tnie jednorazowo do 10 
-12 arkuszy (80g) A3. Posiada 
podziałkę możliwych formatów 
do cięcia: A3, A4, B5, A5, B6, B7, 
ogranicznik formatu z zakręcaną 
blokadą oraz automatyczny do-
cisk z blokadą po złożeniu.
Wym.: 46 x 38 cm

19587419 209 zł

24 szt.

Dziurkacze z motywami

318 319
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500 elem.

Wielowarstwowe pianki
500 elementów różnokolorowej pianki, różne 
kształty (serduszka, kółka). 
Całość zapakowana w wygodne wiaderko z rączką.
Wym. elem.: 1,5 - 2,5 cm

15671041 58 zł

Pianka do wycinania z brokatem
W zestawie 10 arkuszy, 
Format: A4

15647104 25 zł

Piankowe zwierzaki
500 szt. kolorowych zwierzaków z klejącym 
podłożem.

15670937 35 zł

Piankowe puzzle Literki
Wym.: elem. 2 x 2 cm

15670685 2000 szt. 35 zł

Piankowe choinki
W zestawie 40 szt. zielonych choinek oraz 
srebrnych śnieżynek w formie naklejek.

22323794 10 zł

Piankowe figury
Wym. elem.: 1,5 - 4 cm

15647207 250 szt. 9 zł

Piankowe kólka
Śr.: 2 - 3 cm, gr. 0,2 cm

19100045 200 szt. 12 zł

Piankowe kształty
Śr.: 2 - 3 cm, gr. 0,2 cm

19100044A 200 szt. 12 zł

Pianka do wycinania 
Arkusze wykonane z pianki bezpiecznej nie zawierającej  
latexu. Produkt przydatny na zajęcia plastyczne oraz do 
dekoracji. 
Zestaw zawiera 10 kolorów.

15624747 Foramt A4 - 10 kolorów 12 zł
19180026 Format A3 - 20 kolorów 42 zł

Piankowe liście jesienne
500 szt. o wym. 2 - 5 cm

80610201 29 zł

318 319

Pl
as

ty
ka

 i 
m

uz
yk

a

Pl
as

ty
ka

 i 
m

uz
yk

a

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Pompony mieszane
Śr.  1,5-3 ,5 cm

15647241 500 szt. 38 zł

Plecionka ze sznurków
Dł.: 80 cm, śr. 1,8 mm

15671044 12 zł

Piórka - Duże
Dł. 10 cm

15647221 60 szt. 9 zł

Piórka - Basic
ok. 700 sztuk

15647246 24 zł

Piórka z kropkami
Dł. 7 cm

15647043 100 szt. 13 zł

Piórka - Różne
Waga 14 g, dł. 10-15 cm

15647038 12 zł

Zestaw kreatywny Max
W zestawie: 550 elem. do dekoracji.

15670962 38 zł

550 elem.
Kolorowe pompony dekoracyjne to podstawa w pracach kreatywnych z 
dziećmi na wszelkiego rodzaju zajęciach plastycznych. Można je wykorzystać 
do: zdobienia kartek, wnętrz, tworzenia ozdób, zdobienia pamiętników, 
zdobienia obrazów, wykonania dziecięcej biżuterii itp. 

Piórka Indiańskie
Wym.: 20 cm

15647046 120 szt. 19 zł

pompony
i piórka

Pompony - Basic
Śr.: 1,5-3 ,5 cm

15647006 100 szt. 10 zł

Pompony - Animal
Śr.: 1,5-3 ,5 cm

15647007 100 szt. 10 zł

Pompony - Brokat
Śr.: 1,5-3 ,5 cm

15647039 100 szt. 10 zł

Pompony Świąteczny mix
W zestawie: 140 szt.

96306700 12 zł
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Taśma naklejek - oczka kolorowe
Ok. 2000 elem. w 6 rodzajach.
Śr. oczka: 1 cm

15671384 22 zł

Taśma naklejek - Oczka
2000 elem. w 10 rodzajach.
Śr. oczka: 1 cm

15670934 22 zł

Taśma naklejek - serca
870 szt.

15670973 19 zł

Naklejki kształty
Blok z 346 szt. naklejek.

15670624 6 zł

Naklejki uśmiechy
Blok z 1000 szt. naklejek.

15670625 6 zł

Naklejki pojazdy
Blok z 570 szt. naklejek.

15670627 6 zł

Naklejki zwierzęta
W zestawie: 300 szt.

15671082 14 zł

Oczka z pętelkami
150 szt. o śr.: 5, 10, 15 mm

15671034 13 zł

Oczka mix
200 szt. o śr. 4, 7, 10, 15 mm

15647396 16 zł

Oczka z rzęskami
230 szt. o śr. 7, 10 mm

15647394 18 zł

Kolorowe oczka
600 szt. o śr. 5, 7 mm

15670650 17 zł

Zestaw kreatywny XXL - 2000 elem.
Zestaw 2000 różnych elem. widocznych na zdjęciu.
Całość zapakowana w piękne kolorowe pudełko o wym.:33 x 25 x 18 cm 
 W zestawie: filc 10 kolorowych arkuszy 20 x 30 cm, pianka 10 koloro-
wych arkuszy 20 x 30 cm, tektura A4 10 kolorowych arkuszy, elementy 
styropianowe MIX (serca, jajka, kule i inne), bibuła marszczona 10 kolo-
rów, piórka kolorowe mix 190 sztuk, oczka 100 sztuk, cekiny 6 mm - mix 
kolorów, pompony mix kolorów i rozmiarów 65 sztuk, druciki kreatywne 
mix kolorów, włóczka kolorowa 3 motki - różne kolory, rolka tasiemki 6 
mm 32 metry, rolka tasiemki 12 mm 32 metry, rolka tasiemki 25 mm 32 
metry, farby wodne 12 kolorów + pędzelek, plastelina trójkątna 12 kolo-
rów, klej w sztyfcie, klej w płynie, nożyczki dziecięce, brokat w ampułkach 
6 kolorów, klej z brokatem, pędzle duże 6 sztuk, paski do quillingu 200 
sztuk, kryształki samoprzylepne MIX 5 rozmiarów 391 sztuk, kryształki sa-
moprzylepne 4 mm różowe 240 sztuk, kryształki samoprzylepne  4 mm 
czarne 240 sztuk, perełki samoprzylepne 4 mm złote 500 sztuk, perełki 
samoprzylepne 6 mm białe 200 sztuk, naklejki buźki - emotki - ok 50 sztuk.

19519559 199 zł
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Przepiękne ozdoby w różnych kształtach, np.: kwiatki, kamyki, gwiazdki, serduszka, 
guziczki, papier metaliczny, kokardki pomagające dzieciom tworzyć własnoręcznie 

robione prace zdobione różnymi elementami. Kształty te można naklejać, 
nawlekać oraz wszywać, dzięki nim dzieci mogą bardzo przyjemnie spędzać czas.

Kwiatki ozdobne
Kwiatki z tkaniny do dekorowania. 
Łatwe do przyszycia lub przyklejenia.

15670094 36 elem. 10 zł

Gwiazdki mix
Wym.: 1 - 3 cm

15670248 100 g 19 zł

Mozaika kwiatków basic
Śr. ok. 3,5 cm

15670481 3600 szt. 43 zł

Filcowe kształty
Filcowe kształty w różnych kolorach.
Wym. ok: 4 cm

22305263 Wiosna 18 zł
22305264 Zabawki 18 zł
22305265 Święta 18 zł

Kolorowe guziczki
Różna kolorystyka i różne kształty.
Śr. 0,5 x 3,5 cm

15670913 500 g 34 zł

Ozdobne kamienie
Wym.: 2 - 3 cm

15670092 150 szt. 16 zł

Mozaika papierów basic
Wym.: 1 x 1 cm, 10 tys. szt.

15670480 230 g 23 zł

Kryształki
Wym.: 2 - 3,5 cm

15670727 250 szt. 28 zł

Mozaika papierów metal
Wym.: ok. 1,5 - 2 cm, 6,5 tys szt.

15670479 250 g 25 zł

Mozaika kamienna
Wym.: 1,2 x 1,2 x 0,5 cm, 200 g

15670746 300 szt. 36 zł

Koraliki z literkami
W zestawie: 750 szt. 
Wym.: 0,65 x 0,65 x 0,4 cm

15671277 23 zł

Mozaika kółek
200 g

15671390 16 zł

Mozaika trójkątów
200 g

15671391 16 zł

Wiosna - 
112 elem.

Zabawki
112 elem.

Święta
117 elem.

Filcowe 
kształty

322 323
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Korale basic
W zestawie: 5 000 szt. w 10 kolorach.
Śr. 0,5 cm

15655960 26 zł

Korale pastelowe
W zestawie: 5 000 szt. w 10 kolorach.
Śr. 0,5 cm

15655962 26 zł

Zestaw podstawek do koralików II
Podstawki do koralików o śr. 0,5 cm
Wym.: 9 - 11 cm

15656097 11 zł

Grupowy zestaw koralików XL
W zestawie: 6 tys. koralików (śr. 1 cm) 
oraz podstawki: słoń, kaczka, zając i 
kwadrat.
Całość w praktycznej skrzyni z rączką.

15656260 197 zł

Drobne koraliki popularnie nazywane „prasowanki” to bardzo ciekawe zajęcie 
manualne,  rozwijające motorykę rąk, a także zapewniające świetną zabawę dla 
małych jak i starszych dzieci. Możliwość tworzenia wielu ciekawych wzorów, które 
można wykorzystać jako, np. zawieszki.
Na wybranej przez dziecko podkładce, układa się koraliki na podstawie wzoru, bądź 
według własnej wyobraźni. Następnie podkładkę wypełnioną koralikami przykrywamy 
papierem i zaprasowujemy żelazkiem o temp.150 ° C.
Podczas używania żelazka niezbędna jest obecność osoby dorosłej.

Koraliki XL - basic
W zestawie 950 koralików o śr. 1 cm

15656225 39 zł

Koraliki XL - pastel
W zestawie 950 koralików o śr. 1 cm

15656208 39 zł

Zestaw II podstawek  do koralików XL
Podstawki do koralków 1 cm.
Wym.: 18 - 20 cm

15656209 19 zł
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Poduszki z tuszem
Wym.: 14 x 14 cm

19120024 niebieski 16 zł
19120025 żółty 16 zł
19120026 czerwony 16 zł
19120027 turkusowy 16 zł
19120085 czarny 16 zł
19120086 różowy 16 zł
19120087 pomarańczowy 16 zł
19120088 brązowy 16 zł
19120089 fioletowy 16 zł
19120090 zielony 16 zł

Tusze do stempli
Pojemnosć: 125 ml

19120019 niebieski 24 zł
19120020 żóty 24 zł
19120021 czerwony 24 zł
19120022 zielony 24 zł
19120079 czarny 24 zł

Poduszki do stempli 12 szt.
W zestawie 12 poduszeczek nasączonych tuszem.
Wym.: 3,5 x 3,5 cm

19120061 22 zł

Poduszka do stempli - Mega
Kolor czarny.
Wym.:20 x 15 cm

19120078 24 zł

Pieczątki edukacyjne literki
Zestaw 28 pieczątek z literkami alfabetu i znaka-
mi interpunkcyjnymi.
Śr. stempla: 2,3 cm

97609559 33 zł

Pieczątki edukacyjne - Cyferki
Zestaw 26 pieczątek z cyferkami i znakami ma-
tematycznymi.
Śr. stempla: 2,3 cm

97609585 33 zł

Stempelki świąteczne
10 motywów.
Śr.: 3 cm, wys. 4,5 cm

11415343 25 zł

Stempleki różne
26 szt.
Śr.: 3 cm, wys. 4,5 cm

15671344 45 zł

Stempelki - zwierzaczki
8 motywów.
Śr.: 3 cm, wys. 4,5 cm

11415534 25 zł
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Stemple ozdobne
Zestaw 6 drewnianych stempelków do ozdabia-
nia papeterii, dekorowania prezentów, tworze-
nia swoich kompozycji, kolorowania. W pudełku, 
oprócz stempli znajduje się poduszka z tuszem.
Śr. stempla: 2 cm, wys. 5,5 cm

12806953 20 zł

Stemple buźki
Zestaw 6 drewnianych stempelków do ozdabiania 
papeterii, dekorowania prezentów, tworzenia swoich 
kompozycji, oceniania prac, kolorowania. W pudełku, 
oprócz stempli znajduje się poduszka z tuszem.
Śr. stempla: 2 cm, wys. 5,5 cm

12806946 20 zł

Drewniane stempelki oceny
Zestaw drewnianych pieczątek w plastikowym słoiczku 
z grafikami twarzy oraz symboli. Pieczątki wykonane 
są z wysokiej jakości drewna, z użyciem nietoksycznych 
barwników, które zmyjemy ze skóry dziecka, ubrań i 
mebli używając wody bez dodatku detergentów.
W zestawie: 7 stempli + 4-kolorowa poduszka z tuszem.
Wym. stempla: śr. 2,2 cm, wys. 2,5 cm

11415532 30 zł

Pieczątki motywujące
Pieczątki z ocenami to znakomita po-
moc dydaktyczna, która świetnie spraw-
dzi się nie tylko w szkole i przedszkolu, 
ale także w domu.
Śr. pieczątki: 4,5 cm, wys. 3 cm

12806861 6 stempli 39 zł

Zestaw stempli ZOO
W zestawie 15 stempli oraz 2 po-
duszki z tuszem wym.: 2 x 2 x 2 cm

19120053 32 zł

Stemple Pogoda
10 stempli o tematyce przyrodniczej. Stemple 
o śr.7,5 cm, wygodny, stabilny do trzymania 
uchwyt  o dł.4 cm

19120043 65 zł

Zestaw stempli Farma
W zestawie 15 stempli o wym. 2 x 
2 x 2 cm oraz 2 poduszki z tuszem.

19120054 32 zł

Stemple miasto
Wym.: 3 x 3 cm
W zestawie: 9 szt.

20573018 47 zł

Stemple mix II - 
20 szt.
Śr. stempla 7,5 cm

15600004 92 zł

Ø 7,5 cm
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Płytki konturowe kwiaty
Opakowanie zawiera 16 sztuk płytek. 
Wym.: 10 x 17 cm

10605804 62 zł

Płytki konturowe liście
Opakowanie zawiera 16 sztuk płytek.
Wym.: 10 x 13 cm

10605815 62 zł

Szablony maski - 10 szt.
Zestaw zawiera 10 plastikowych szablonów 
do odrysowywania masek dziecięcych - zwie-
rzątek - osiołka, świnki, małpki, foki, myszki, 
misia, kotka, żabki, lwa, zająca.

17400303 45 zł

Płytki konturowe owady
Opakowanie zawiera 6 sztuk płytek. 
Wym.: 18 x 18 cm

10605843 62 zł

Gumowe stemple - faktury
Zestaw składa się z czterech, okrągłych, gumo-
wych stempli. Każdy stempel ma inna fakturę. 
Nadają się do pracy z farbami, mogą być też wy-
korzystywane do zabawy z masami plastycznymi.
Śr.: 6 cm

17400861 39 zł

Gumowe stemple na palce - faktury
Zestaw składa się z ośmiu, okrągłych, gumowych 
stempli. Stempelki można zakładać na paluszki.  
Każdy stempel ma inna fakturę. 
Śr. 3 cm

17400848 33 zł

Zestaw szablonów
Zestaw 6 szablonów wraz  z podpowiedziami jak 
je pomalować.
Wym.: 30 x 27 cm

22340602 Zwierzęta 45 zł
22340604 Otaczający nas Świat 45 zł

Płytki konturowe - figury
Zestaw 16 szablonów prezentujących 
różne wzory i formy geometryczne. 
Wym.: 10 x 13 cm

16851003 62 zł

Zestaw szablonów Mix
12 szablonów o wym.:19 x 27 cm
Trwałe, łatwe do umycia. 

19519575 35 zł

W
zestawie

12 szt.

Zwierzęta

Otaczający nas Świat
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Szablony Owoce
W zestawie : 6 szablonów. 
Wym.: 15 x 9 cm

10408003 16 zł

Szablony Ptaki
W zestawie : 6 szablonów.
Wym.: 18 x 12 cm

10408012 25 zł

Szablony Warzywa
W zestawie : 6 szablonów. 
Wym.: 15 x 9 cm

10408004 16 zł

Szablony Liście
W zestawie : 6 szablonów.
Wym.: 18 x 12 cm

10408011 25 zł

Szablony - Dżungla
W zestawie 6 szt. szablonów
Wym.: 15 x 15 cm

15670637 13 zł

Szablony - Owoce
W zestawie 6 szt. szablonów
Wym.: 15 x 15 cm

15670639 13 zł

Szablony - Transport
W zestawie 6 szt. szablonów
Wym.: 15 x 15 cm

15670638 13 zł

Szablony - Dinozaury
W zestawie 6 szt. szablonów
Wym.: 15 x 15 cm

15670640 13 zł

Szablony dla dziewczynek
W zestawie: 8 szablonów zewnętrznych, 
8 szablonów wewnętrznych, 12 kredek, 
ołówek, bloczek, ilustracja.
Wym.:12,7 x 10,7 cm

12900578 22 zł

Szablony dla chłopców
W zestawie: 8 szablonów zewnętrznych, 
8 szablonów wewnętrznych, 12 kredek, 
ołówek, bloczek, ilustracja.
Wym.:12,7 x 10,7 cm

12900575 22 zł

Dzięki szablonom każde dziecko może w łatwy sposób odwzorować wybrany obrazek, pomalować 
i ozdobić dodatkowymi elementami.
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180 szt.

Plastelina w laseczkach - 180 szt.
12 kolorów po 15 sztuk, łącznie 180 lasek w 
żywych kolorach. Śr. 1,3 cm, dł. 7,7 cm

14300001 45 zł

Ciastokreacja wiaderko Max
Zestaw zawiera: 6 dużych  kubków masy 
plastycznej z foremkami  (6 x 141 g), 3 wy-
ciskarki cylindryczne, wyciskarkę dźwigową, 
2 paski szablonów, 6 foremek wypukłych, 
12 foremek wycinających, nożyczki, nożyk, 
wałek i szpatułkę.

12188323 74 zł

Glina samoutwardzalna - biała
Glina nie wymaga utwardzania w wysokiej temp.
W masie można wycinać rozmaite wzory, rzeźbić 
narzędziami, modelować i odlewać w formach gip-
sowych a gotowe wyroby malować.
Glina nie klei się do rąk.

14300003 1 kg 22 zł

Glina samoutwardzalna - ceglasta
Glina nie wymaga utwardzania w wysokiej temp. 
W masie można wycinać rozmaite wzory, rzeźbić 
narzędziami i odlewać w formach gipsowych, a 
gotowe wyroby malować.
Glina nie klei się do rąk.

14300004 1 kg 22 zł

Masa papierowa
Idealna do wykonywania: płaskorzeźb ,ramek do 
zdjęć, masek karnawałowych, ozdób choinko-
wych, broszek, koralików, itp.
680 g

14300005 28 zł

Bandaże gipsowe
Bawełniane nasączone gipsem bandaże do mo-
delowania.
W zestawie 5 bandaży o wym: 10 cm x 3 m

15671132 22 zł

Gips do odlewów - 5 kg
Wysokiej jakości śnieżnobiały i szybkoschnący 
gips do odlewów.

19505040 24 zł

Sandmore z 4 foremkami
Sandmore jest wytwarzany w Korei Południowej 
z piasku i zmielonych muszli.   
Piasek, który nigdy nie wysycha jest  niezwykle 
plastyczny i podatny na modelowanie. 
W zestawie: 4 foremki - zwierzęta z farmy.

98501000 1 kg 62 zł

Ciasto paka - masa plastyczna
Zestaw 24 kubeczków każdy w innym kolorze.

15671392 24 kolory x 10 g 55 zł

Miękka i lekka, pojedyncze kolory 
można ze sobą mieszać tworząc paletę 

barw...

masy plastyczne
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Play foam - duża paka 6 kolorów
6 paczek pianki o wymiarach 7 x 10 x 3 cm w ko-
lorze żółtym, niebieskim, zielonym, pomarańczo-
wym, różowym i białym.

11501805 78 g 59 zł

Play foam - gigant paka 16 kolorów - 36 paczek
Pianka jest sucha, idealnie się zlepia, trzyma podkładki, może być rozgniatana, rozciągana i co ważne używana wielokrotnie! 
Z pomocą tej pianki można stworzyć wiele niesamowitych postaci, zwierząt, przedmiotów, aut, można kształtować potwora, 
promiennego motyla, płatki śniegu, gwiazdki… wszystko zależy od wyobraźni dziecka.
Zestaw 36 paczek pianki o wym.: 17 x 9 x 3,5 cm każda, w żywych 16 kolorach zapewni wiele radości i długie godziny 
zabawy.

11501876 263 zł

Piasek kinetyczny 5 kg
To co wyróżnia Kinetyczny piasek od innych mas to właści-
wość ciągłego poruszania się grudek masy. Zabawa wpły-
wa niezwykle relaksująco, wręcz hipnotyzująco zarówno 
na młodsze jak i starsze dzieci.
Prezentowany piasek  składa się w 98 % z czystego piasku, 
pozostałe 2% to nietoksyczny polimer, nadający piasku pla-
styczność. Sekret poruszania się masy jest opatentowaną 
technologią mającą swoje źródło w składniku łączącym piasek.
Piasek klei się tylko do siebie łatwo się kształtuje, modelu-
je i wycina, zupełnie jak mokry piasek, choć w przeciwień-
stwie do niego, piasek ten ten nie pozostawia śladów na 
powierzchni. Nawet jeśli grudka piasku spadnie na dywan 
lub wykładzinę, wystarczy wziąć większą grudkę i zebrać 
nią masę z dywanu. Małe kawałki wchłaniają się do więk-
szych!  I koniec z bałaganem! 

15705005 174 zł

Kuleczkowa masa piankowa
Pianka wielokrotnego użytku  - Nigdy nie wysycha.

21600008 8 kolorów 35 zł
21600012 12 kolorów 49 zł

Lśniąca kuleczkowa masa piankowa
8 brokatowych kolorów.

21680008 35 zł

Piankolina z 5 dodatkami
W zestawie 5 paczek z z masą kuleczkową oraz 26 
plastikowych dodatków (oczy, ręce, itp.)

21631102 35 zł

36 paczek
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Rytmiczny zestaw
Idealna zabawka dla dziecka, które pragnie poznać 
świat muzyki. Instrumenty wykonane z drewna. 
W zestawie znajduja się: kołatka oraz guiro z pałeczką.
Wym.: ok.  22 x 6 x 10 cm

10100301 35 zł

Tonblok z kuleczkami
Drewniany tonblok z czterema kulkami na sznu-
reczkach. Ciekawy efekt akustyczny.
Wym.: 16 cm

11400906 12 zł

Terkotka - kołatka drewniana
Wystarczy zakręcić, a usłyszymy terkotanie. Rozwija małą 
motorykę - dłonie i palce. Bardzo solidnie wykonana.
Wym.: 15 x 14 cm

11400206 10 zł

Tablica magnetyczna z nutami
Produkt przeznaczony do podstawowej nauki 
muzyki dla dzieci przedszkolnych i wczesnosz-
kolnych. Tablica magnetyczna, nutki oraz znaki 
muzyczne pozwalają na tworzenie niekończą-
cych się muzycznych wariantów. W zestawie 33 
szt. magnetycznych nutek i muzycznych znaków 
oraz tablica.
Wym.: tablicy: 23 x 31 cm

14984145 72 zł

Jajka grzechotki
Zestaw jajek - grzechotek w różnych kolorach, którym odpowia-
dają 4 różne dźwięki. 23441011 - 2 szt. - ten sam dźwięk.
Wys.: 5 cm

14904955 4 szt. 33 zł
23441011 2 szt. 9 zł

Muzyczny krokodyl
Muzyczny krokodyl to pierwszy zestaw instru-
mentów dla małego miłośnika muzyki. Dzięki 
niemu maluch nauczy się odróżniania nowych 
dźwięków oraz poczucia rytmu. 
Zestaw składa się z 4 instrumentów: tarki, bęben-
ka, xylofonu i dzwonka.
Wym.: 48 x 18 x 8 cm

29102566 176 zł

Zmieniacz głosu mały
Wym.:  8 cm

29509498 43 zł

Zmieniacz głosu duży
Przedmiot, który zmieni nasz głos nidopoznania, jak tylko będziemy przez niego mówić. Możemy zastosować 6 róż-
nych ciekawych efektów. W czasie mówienia, migają diody LED w kolorze czerwonym. Zasilany na 1 baterię 9V (w 
zestawie).
Wym.: 16 x 19 x 11cm

29504177 76 zł

Stolik instrumentów I
Drewniany, kolorowy stolik muzyczny z ksylofo-
nem z nutami, terkotką, dzwonkiem z talerzyków 
i tonblokiem. 
Wym.: 32 x 30 x 23 cm

15110042 199 zł
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Stolik instrumentów
Zestaw aż 57 instrumentów z drewnianym stolikiem.  W zestawie znajdują się: 10 
szt. jingle stick pojedynczy, jingle stick podwójny, podwójna tarka guiro z pałeczka-
mi, pojedyncza tarka guiro z pałeczkami, dzwonki diatoniczne, talerz ze stojakiem, 
podwójny drewniany tonblok duży, trójkąty, talerze, pałeczka z dzwonkami, kasta-
niety drewniane z rączką, bębenek, klawesy, tamburyn z membraną, rączka z 5 
dzwoneczkami, dzwonki, małe talerze, grzybek, plastikowe pałeczki.
Wym. stolika: 53 x 26 x 68 cm

17030610 2749 zł

57 instrumentów

Zestaw perkusyjny
10 elem. zestaw w prak-
tycznej walizce z rączką.

28385101 159 zł

Szafka z instrumentami
Zawartość:2 sztuki dzwonki sopranowe 12-tonowe (c3 - g4, z fis3, bb3, i fis4) z 
komp. pałeczek, dodatkowe 8 czarnych pasków/tonów (półtonów) wraz z rama bu-
kową, 2 sztuki dzwonki diatoniczne (13+3 białe płytki dźwiękowe: c2 - a3, z fis2, bb2) 
z 2 drewnianymi pałeczki, uzupełnienie chromatyczne do tych dzwonków diatonicz-
nych w postaci 9 czarnych płytek dźwiękowych (półnut) wraz ramka z drewnianą 
ramą, 1 para klawesów 2 x 20 cm, 1 x tonblok z rączką, 2 sztuki guiro, drewniany 
blok 18 cm, 2 sztuki Jingle stick na półokrągłej rączce, 1 sztuka Jingle z talerzyka-
mi, 2 sztuki talerze na palce na skórzanej rączce, pałeczka w kolorze drewna z 5 
dzwoneczkami, 1 sztuka trójkąt 15 cm, 1 sztuka trójkąt 20 cm, 1 para kastaniety, 
muzyczne jajka/ shaker, 1 para marakasów, 1 para talerzyk na rączce + pałeczka, 1 
para talerzy mosiężnych o śr.15 cm, 1 sztuka talerz mosiężny o śr.20 cm, metalowy 
stojak, bębenki/bongo  6,5” + 7,5”.

17030512 2380 zł

Torba instrumentów Maxi
Torba oferuje 28 instrumentów muzycznych: talerze perkusyjne - 15 cm – 2 szt talerzyki na palce – 2 szt. Trójkąt 10 cm – 4 szt, jajka 
grzechotki – 2 szt, mini marakasy – 2 szt, tamburyn z membraną - 21 cm – 1szt, dzwonki na rękę lub nogę – 2 szt, guiro grube z pa-
łeczką – 1 szt, Drewniane klawesy – 2 szt, tonblok – 1 szt
Tamburyn z talerzami - 15 cm – 1 szt, talerzyki na rączce – 1 szt, podwójne marakasy - 1 para, 5 dzwonków na rączce – 1 szt, bębe-
nek z kulkami na sznurkach – 1 szt, kastanieta z raczką – 1 szt, dzwonki diatoniczne 12 tonów – 1 szt, 13 dzwonków na kijku – 1 szt, 
drewniane kastaniety - 2 szt.

13800024 28 elem. 499 zł

Torba instrumentów Mini
17 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z 
pałeczką, dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, 
dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 
17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm - kastaniety drewnia-
ne, 2 szt., śr. 5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - 
marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany tonblok, 
dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z membraną, śr. 20 
cm - podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm 
- podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 
cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas wałek, dł. 
20,5 cm, śr. 5 cm
Wym. po złożeniu: 42 x 42 cm

19501115 17 elem. 259 zł

Torba na instrumenty muzyczne
Estetycznie wykonana, mocna torba na instru-
menty muzyczne z 20 kieszeniami.
Możliwość zawieszenia torby na ścianie. Torba 
zamykana na mocne rzepy.
Wym.:87 x 70 cm

13800020 99 zł
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Podwójne - marakasy 
kolorowe
Wym.: 16 cm

11461914 43 zł

Kastanieta z rączką
Wym.: 6 x 17,5 cm

20700722 11 zł

Drewniana kastanieta 
z rączką
Wykonana z drewna. 
Wym.: 5 x 23 cm

20707222 25 zł

Guiro z pałeczką w kolbie
Wym.: 4 x 19 cm

20700715 21 zł

Drewniane kastaniety
1 para. Śr.: 5,5 cm

11400241 14 zł

Drewniane klawesy
Para drewnianych klawesów. 
Śr.2 cm, dł.19 cm

20700712 14 zł

Guiro- shaker 2 w 1
Guiro Shaker to połączenie 
dwóch instrumentów.
Instrument wykonany jest w cało-
ści z drewna.
Wym.: 4 x 14 cm

18581823 52 zł

Pałeczka z 13 dzwonkami
Dł. ok.: 15 cm

94151130 22 zł

10 dzwonków na rączce
Wym.: 8 ,5 cm 

23441095 30 zł

5 dzwonków na rączce
Śr. dzwoneczków 2 cm.
Wym.: 12 cm

20700725 24 zł

5 dzwonków na pasku
Wym.: 12 cm

11400135 24 zł

Dzwonki na rękę lub nogę
Dł. po rozłożeniu 23 cm, śr. dzwo-
neczka 2 cm

11462996 2 szt. 15 zł

Dzwonki na pasku
Zakadane w pasie dziecka.
Śr. 2 cm, dł. paska: 83 cm

13800007 22 zł

Jingle stick
Dł. ok. 37 cm

80511015 20 zł

21 dzwonków na kiju
Dł. 26 cm

11400015 25 zł

Marakasy mini
1 para.
Śr. 6 cm, dł. 14 cm

20707250 16 zł

Marakasy duże
1 para.
Śr. 10 cm, dł. 27 cm

20707260 23 zł

Kolorowe marakasy
1 para. Wykonanie: drewno.
Wym.: 20 cm

10790712 38 zł

Grzechotka - okrągła
Wesoło brzmiąca grzechotka 
z drewnianym, lakierowanym 
uchwytem i 14 dzwonkami.
Wym.: 20 x 5 cm

15102444 34 zł

Flet tęczowa melodia
Wym.: 10 x 2,5 x 10 cm

10101025 29 zł
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Bębenek z pałeczką
Wykonany z wysokiej jakości ma-
teriału bębenek z pałeczką. 
Kolor wybierany losowo. 
Śr.: 20 cm

23441115 1 szt. 38 zł

Zestaw instrumentów muzycznych B
Zestaw 8 sztuk instrumentów muzycznych, któ-
rych nie powinno zabraknąć w żadnym przed-
szkolu czy szkole. W zestawie: tamburyn z mem-
braną i 5 talerzami, dzwoneczki na rękę lub nogę 
na pasku, marakasy, drewniane pałeczki oraz 
drewniana tuba akustyczna.

10086550 96 zł

Bębenek Drum z pałeczką
Naturalna skóra, obudowa drewniana.
Wys. 10 cm, śr. 20 cm

11400018 56 zł

Tamburyn z 5 talerzami
Wykonane ze sklejki, pokryty skórą owczą.
Śr.: 20 cm

10086552 35 zł

Bęben szum morza
Bęben dla dzieci  wykonany z naturalnej skóry 
wspaniale imituje odgłos fal morskich.
Śr.: 25,5 cm

11461937 55 zł

W co się bawić z dziećmi? - 
książeczka + 3CD
Książka ta powstała z myślą o najmłod-
szych – dzieciach 2-, 3-letnich i przedszko-
lakach. Zaprezentowane w niej piosenki i 
wierszyki można wykorzystywać zarówno 
w zabawie grupowej (w przedszkolu, na 
dziecięcym przyjęciu imieninowym, na 
podwórku), jak i podczas indywidualnej 
zabawy z dzieckiem.
Do publikacji dołączone są 3 płyty CD.
128 str.

30241663 59 zł

Szafka na instrumenty Safari Trapez
Wym.: 137 x 36 x 46 cm

19509800 499 zł
19509801 499 zł
19509802 499 zł
19509803 499 zł
19509804 499 zł

W zestawie 
6 kuwet

Szafa na instrumenty muzyczne
Pojemna szafa na wszelkiego rodzaju instrumenty muzycz-
ne. Półki i szafeczki wewnątrz oraz specjalne uchwyty na 
drzwiach szafy zapewnią optymalne miejsce do przecho-
wywania.
Wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm. W tonacji buku.
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm

19570801 986 zł
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Tamburyn z talerzami - 15 cm
3 pary talerzyków.

20707704 19 zł

Tamburyn z talerzami - 21 cm
6 par talerzyków.

20707706 29 zł

Tamburyn z talerzami - 25 cm
8 par talerzyków.

20707708 35 zł

Talerzyk z pałeczką
Śr. 6,5 cm

20700788 23 zł

Talerzyki na palce
Para talerzyków z mosiądzu na palec. 
Śr.: 6,4 cm

20700731 25 zł

Trójkąt z pałeczką
Trójkąt wykonany jest z metalowego pręta wy-
giętego w trójkątny kształt. Gra na nim polega 
na uderzaniu metalową pałeczką w którąkolwiek 
część trójkąta, najczęściej w poziomy pręt. Wyda-
je on dźwięczny, wysoki, metaliczny ton.

23441027 10 cm 10 zł
23441028 15 cm 15 zł
23441029 20 cm 22 zł

Tamburyn z membraną
Tamburyn z membraną to tradycyjny instrument 
perkusyjny. Skóra - nylonowa.
Składa się membrany naciągniętej na podłuż-
ny, wygięty stelaż, z drewna. Instrument należy 
trzymać w prawej ręce, podczas gdy lewą grają-
cy uderza w tamburyn.  Dźwięki wydobywa się 
uderzając ręką lub pałeczką. Barwa dźwięku jest 
jasna, choć stosunkowo do rozmiarów instru-
mentu głęboka.

14984197 20 cm 48 zł
14984198 25 cm 60 zł
14984200 35 cm 90 zł

Talerze perkusyjne
Gra polega na uderzaniu poje-
dynczego talerza pałkami perku-
syjnymi lub też zderzaniu o siebie 
dwóch talerzy. Talerze umieszcza-
ne są na skórzanych rączkach.
Talerze wykonane z mosiądzu.

20778515 15 cm 99 zł
20778520 20 cm 125 zł

Cena dotyczy
pary talerzy

Dzwonki diatoniczne z guzikami
Zestaw 8 dzwonków z rączką. Można nimi grać na dwa sposoby: pierwszy - tradycyjny, drugi - naciskając guziki na rączkach.
Wym. dzwonka ok.: 13 cm
W zestawie 33 stronicowa książka z rozpisem nut do piosenek.

23441050 224 zł

Bębenek Conga
Produkt bardzo wysokiej jakości wykonany z 
drewna i skóry. 
Wym.: 28 cm, śr. 20 cm

14984468 220 zł

Cytra edukacyjna
Instrument wraz z nutami, które można 
podłożyć bezpośrednio pod struny by wy-
grać dźwięk. Miękkie sznurki i kompaktowy 
rozmiar cytry idealnie dopasowane do dzie-
cięcych dłoni. Nuty zostały umieszczone na 
specjalnych szablonach. Wysokiej jakości 
wykonanie
Wym. ok. 40 x 20 x 4 cm

15107284 159 zł
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Kolorowe tuby to ulubiona zabawka edukacyjna dzieci oraz nauczycieli muzyki. Świetnie sprawdzają się w nauczaniu rytmu, melodii 
oraz harmonii. Wykonane są z bezpiecznego i trwałego tworzywa, są lekkie dzięki czemu gra na nich nie sprawia dzieciom najmniejszej 

trudności. Ich kolorystyka odpowiada określonym dźwiękom.

Kapsle do tub muzycznych
Nałożenie kapsla na tubę obniży 
dźwięk o jedną oktawę.

23441048 1 szt. 10 zł

Tuby muzyczne - diatoniczne - 8 szt.
Do, Re , Mi, Fa, Sol, La Si y, Do;  C*,D*,E*,F,G*,A*,B*, C*

23441042 92 zł

Tuby muzyczne - chromatyczne - 5 szt.
Do#, Mi b, Fa#, Sol# y, Si b; C#*, E b*, F#*, G#*, Bb*

23441043 64 zł

Tuby muzyczne - pentatoniczne - 6 szt.
Do, Re, Mi, Sol, La y, Do; C*, D*, E*, G*, A*, C*

23441044 69 zł

Podstawa do tub muzycznych
Wykonana z drewna.
Wym.: 45,5 x 13,5 x 4,5 cm

14989358 109 zł

Muzyczna mata 2 w 1
Mata zawiera aż 10 podkładów muzycznych na organy i 5 podkładów muzycznych na perkusję. Mata posiada również 
możliwość podłączenia zewnętrznego odtwarzacza MP3 itp. (za pomocą kabelka). Dzieci mają możliwość wyboru, czy grają 
z podkładem muzycznym czy bez, a jednocześnie mogą wykorzystać matę do zabawy karaoke.
Dane techniczne: Funkcja MP3( podłącz odtwarzacz MP3), organy: 8 instrumentów i 10 wbudowanych melodii, perku-
sja: 5 instrumentów i 5 wbudowanych melodii, regulacja głośności,  2 głośniki, panel z włącznikiem ON/OFF, system 
automatycznego wyłączenia, zasilanie: 4 x bateria AA. W zestawie: mata muzyczna  o wym.: 90 x 69 cm, 2 x pałeczki 
do perkusji, instrukcja obsługi,  kabelek do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku.

19521831 157 zł

Drewniana rura z kolorowymi 

paskami oraz drobnymi koralikami 

wewnątrz sprawia, że wprawiona 

w ruch doskonale imituje dźwięk 
delikatnego deszczyku.

Przyjemny 
odgłos padających 

kuleczek

Deszczowa różdżka - 
drewniana
Wym.:35 x 5 cm

15101647 56 zł

Zaklinacz deszczu - 
Robaczek
Dł.: 27 cm, szer. 7 cm

29102593 67 zł

Deszczowa różdżka - transparentna
śr. 5,5 cm

11461947 34 cm 59 zł
23441069 53,5 cm 89 zł

Harmonijka ustna
Harmonijka daje najmłodszym możliwość two-
rzenia własnej muzyki. Delikatne i przyjemne w 
dotyku kolorowe instrumenty dodatkowo zachę-
cą dzieci do zabawy. Zabawka świetnie kształtu-
je wrażliwość muzyczną dzieci ich kreatywność 
oraz wyobraźnię. Pomalowana nietoksycznym 
lakierdm co jest bardzo bezpieczne dla dzieci.
Harmonijka wykonana z drewna.
Wym.: 13 x 3 x 3 cm.

14740539 23 zł
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Dzwonki diatoniczne 12 tonów
W zestawie 2 pałeczki.
Wym.: 29 x 10 x 3 cm

12200001 20 zł

8 dzwonków diatonicznych
Komplet 8 pięknie brzmiących dzwonków muzycz-
nych, z których każdy wydaje kolejny dźwięk gamy.
Wys.: 13 cm

11461951 135 zł

Indywidualne dzwonki do pracy w 
grupach
Każdy kolor odpowiada innej nucie, dzięki czemu 
dzieciom łatwiej jest zapamiętać zidentyfikować 
poszczególne dźwięki.  Dodatkowo w zestawie 
umieszczony został przewodnik dla nauczyciela. 
Wym.:  7 - 10 cm

23441074 124 zł

Dzwonki altowe 15 tonowe
Niezbędne w przedszkolu i szkole dzwonki z dwoma 
kompletami pałeczek. Wysoka jakość wykonania.  
W zestawie teksty i zapis nutowy 4 piosenek: „W muro-
wanej piwnicy”, „Był sobie król”, „Wlazł kotek na płotek”, 
„Krasnoludki” oraz 2 pałeczki.
Wym.: 45 x 15 x 6 cm

12200005 78 zł

Ksylofon drewniany 15 tonowy
Instrument wykonany z drewna.
W zestawie: 2 pałeczki.
Dł. 42 cm

15107137 69 zł

Dzwonki sopranowe 15 tonowe
Najprostszy instrument melodyczny do wyko-
rzystania w przedszkolu, szkole i domu z dwoma 
kompletami pałeczek. 
W zestawie teksty i zapis nutowy 4 piosenek: „W 
murowanej piwnicy”, „Był sobie król”, „Wlazł ko-
tek na płotek”, „Krasnoludki” oraz 2 pałeczki.
Wym.: 45 x 11 x 6 cm

12200004 68 zł

27 - tonowe dzwonki diatoniczne
27 tonów to dwie pełne oktawy z półtonam. 
Chromatyczne - umożliwiają zagranie dźwięków 
podwyższonych lub obniżonych o pół tonu. Arty-
kuł wykonany z należytą starannością. W zesta-
wie 2 pałeczki.
Wym.: 37 x 22 x 4 cm

12200002 54 zł

Dźwiękowe tuby - tęcza
Dzwonki zamontowane na plastikowych 
tubach dla lepszego rezonansu i uzyskania 
doskonałego dźwięku. 
W zestawie: 8 dzwonków i 8 pałeczek.
Wys. 6,5, śr. 5 cm, waga ok: 3 kg

14988960 439 zł

8 dzwonków diatonicznych Słonik
Elektronicznie strojone dzwonki zwyczajowo nazy-
wane cymbałkami.
8 tonów pozwoli na wykonanie prostych pierw-
szych melodyjek.
Wym.: 30 x 20 x 2,5 cm

12200003 20 zł
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MULTIMEDIA I PROGRAMOWANIE

Tablica interaktywna 
str. 338 3274zł

mTalent - Percepcja słuchowa
str. 345 1748zł Mistrz logiki - podstawowy

str. 346 159zł

Myszka - Robot
str. 349 149zł

KodowaniE - pierwsze ścieżki
str. 347 176zł

Harmonijny Rozwój – Zmysły i ruch
str. 342 525zł

Złapmy Lwa 3x4!
str. 350 736zł

Eduterapeutica Dysleksja
str. 343 1273zł

Projektor Acer S1286H
str. 340 2553zł

Programowanie z krabem
str. 348 1560zł

815złMega Box - PIX-IT
str. 347

Szachy drewniane
str. 346 71zł
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Tablica interaktywna Esprit DT
Technologia pozycjonowania: optyczna. Obsługa mulitge-
stów: zoomowanie, przewijanie, rotacja. Urządzenie działa 
w standardzie Plug&Play – pozwalając na użytkowanie za-
raz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa 
obsługa (palcami bądź wskaźnikiem).
Zestaw zawiera: tablicę, wskaźnik, kabel USB 4,5 m, ste-
rownik z oprogramowaniem na płycie CD oraz instrukcję.

29700011 103 x 75 cm - 50” 3274 zł
29700012 168 x 114,6 cm - 80” 3386 zł
29700013 230 x 114,6 cm - 101” 4238 zł

Tablica interaktywna Esprit MT
Powierzchnia dotykowa ceramiczna. Technologia pozycjo-
nowania: podczerwień. Obsługa mulit gestów: zoomowa-
nie, przewijanie, rotacja Możliwość obsług jednocześnie 
przez 4 użytkowników  (dwutotyk) raz 8 użytkowników 
(pojedynczy dotyk) jednocześnie.  Urządzenie działa w 
standardzie Plug&Play – pozwalając na użytkowanie zaraz 
po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa ob-
sługa (palcami bądź wskaźnikiem).
Gwarancja: 2 lata, dożywotnia na powierzchnię!
Powierzchnia użytkowa: 167 x 117,6 / 80’’

29700010 3490 zł

3 lata na sprzęt; 
dożywotnia gwarancja 

na powierzchnię 
ceramiczną tablicy!

Dotykowe tablice na podczerwień 
Board Silver serii DTO to produkt 
ekskluzywny, gwarantujący komfort 
pracy, bogatą funkcjonalność i 
niezawodność w działaniu. 

Nowoczesne wzornictwo zastosowane 
podczas projektowania tablic Board 
klasyfikuje ten sprzęt jako innowacyjny 
i wyszukany. Na uwagę zasługują 
doskonale dopracowana oprawa 
tablicy oraz dedykowane do niej 
akcesoria; jak zestaw głośnikowy z 
HUBem czy interaktywna półka. Całość 
tworzy wysokiej jakości produkt, spójny 
i prestiżowy. 

Tabica Board to nie tylko elegancki 
design - to także doskonałe narzędzie 
do pracy i nauki. 

Tablica interaktywna Board C - 70”
Obszar interaktywny: 130,0 x 97,4 cm, wymiar 
zewnętrzny: 140,60 x 108,00 cm, format: 4:3, gru-
bość: 3 cm, waga: 18 kg

19519501 3085 zł

Tablica interaktywna Board C - 84”
Obszar interaktywny: 159,0 x 118,3 cm, wymiar 
zewnętrzny: 159,0 x 118,3 cm, format: 4:3, gru-
bość: 3 cm, waga: 22,5 kg

19519502 4349 zł

Tablica interaktywna Board C - 95”
Obszar interaktywny: 195,4 x 113,7 cm, wymiar 
zewnętrzny: 206,00 x 124,30 cm, format: 16:9, 
grubość: 3 cm, waga: 23 kg

19519503 4042 zł

Interaktywna półka Board 
Interaktywna pótka myBoard to łatwy sposób na 
wybór danego koloru pisaka lub gąbki bez ko-
nieczności uruchamiania tej funkcji w programie. 
Wybór dokonany przez użytkownika (np. pod-
niesienie pisaka o niebieskim kolorze) zostanie 
odczytany automatycznie.
Interaktywna półka może automatycznie aktywo-
wać tryb multi-color (2K/3K/4K), kiedy więcej niż 
jeden pisak zostanie podniesiony z półki. 
W zestawie: 4 interaktywne pisaki (czerwony, 
zielony, niebieski i czarny), 1 interaktywna gąbka.

19519506 334 zł

Zestaw nagłośnieniowy Board 
Zestaw współpracuje z tablicami z serii myBoard. 
Do połączenia z komputerem wykorzystywany 
jest tylko jeden kabel USB.
Głośniki o mocy 40W
Hub zawiera m. in. czytnik kart SD, USB i HDMI.

19519505 624 zł

Moduł Wifi Board
Umożliwia bezprzewodowe po-
łączenie z komputerem. Praca 
na częstotliwości 2,4 GHz, gwa-
rantuje stabilność systemu.

19519504 385 zł

występują w dwóch technologiach na 
podczerwień lub optycznej. Obsługiwać 
można ją za pomocą palca lub 

dedykowanego pisaka elektronicznego. Powierzchnia tablicy jest suchościeralna i magnetyczna. Dodatkowe wsparcie i szybki 
dostęp do określonych funkcji zapewnia 12 dotykowych klawiszy znajdujących się na tablicy. W połączeniu z komputerem i 
projektorem tworzy doskonałe narzędzie wspomagające prowadzenie efektywnych zajęć szkolnych, wykładów, prezentacji, czy 
szkoleń. To bardzo prosty sposób na zaangażowanie słuchaczy i ich aktywny udział w prowadzonych zajęciach.

Każda tablica wyposażona jest w specjalne oprogramowanie ułatwiające tworzenie, organizowanie oraz przesyłanie 
zawartości spotkań interaktywnych.

Tablice interaktywne Esprit 
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Stojak esprit DT/MT
Stojak mobilny do tablicy interaktywnej ésprit DT 
oraz ésprit MT z możliwością trójstopniowej re-
gulacji wysokości. Może być wykorzystywany np. 
w szkołach, czyli wszędzie tam, gdzie występuje 
praca z dziećmi. Możliwość złożenia ramienia o 
90° w celu swobodnego przemieszczania stojaka 
między pomieszczeniam. Regulacja odległości 
projektora od tablicy w przedziale 86-120 cm
Materiał: stal czarna, półmat.

29600030 1894 zł

Uniwersalny statyw do tablic
Uniwersalny stojak mobilny przeznaczony do 
wszystkich naszych tablicy z uchwytem do pro-
jektora do bliskiej projekcji. Może być wykorzy-
stywany np. w szkołach, czyli wszędzie tam, gdzie 
występuje praca z dziećmi. Możliwość złożenia 
ramienia o 90° w celu swobodnego przemiesz-
czania stojaka między pomieszczeniami. Regula-
cja odległości projektora od tablicy w przedziale 
13,5-100 cm. 
Materiał: stal czarna, półmat.

29600031 2976 zł

2960003129600030

Monitor interaktywny Newline Trutouch
Monitor interaktywny to doskonała alternatywa dla zestawów tablic interaktyw-
na+projektor. Użytkownik uzyskuje znakomitą jakość obrazu (4K) , wysoką jakość 
dźwięku (2x 15W), zdecydowanie większą żywotność urządzenia (minimum 30 000 
godzin). Wbudowany system Android daje możliwość pracy również bez podłączone-
go komputera – w tym dostęp do stron WWW czy uruchamianie  plików z pendrive, 
np. dźwiękowych, audio, zdjęć, pdf. Obsługa dowolnym wskaźnikiem – technologia IR 
(obsługa 20 punktów jednocześnie). Wyposażony uchwyty do zawieszenia na ścianie. 
Gwarancja 5 lat.

25565186 65” 7222 zł
25575187 75” 11087 zł

Monitor interaktywny myBoard GREY LED 65” 4K UHD z andoidem + statyw mobilny
Monitor interaktywny myBoard Grey 65” to doskonałe uzupełnienie pracowni przyrodniczej. To świetne narzędzie, które w połączeniu z programem multimedialnym nada nową formułę 
lekcji i pozwoli w nietuzinkowy sposób objaśnić uczniom skomplikowane zjawiska i zagadnienia. Dzięki statywowi jezdnemu, możesz przenieść monitor do dowolnej sali, a solidna kon-
strukcja zapewni bezpieczeństwo oraz wygodę obsługi.
Cechy: -wbudowany system Android; -funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku; -żywotność panelu LED 50 tys. godzin; -powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową 
powłoką antyrefleksyjną; -system audio 2 x 20W; -rozdzielczość 4K Ultra HD 3840x2160; -rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników; -oprogramowanie interaktywne eMarker.

25525230 10272 zł

Mobilny stojak do monitorów interaktywnych
Cechy: -uniwersalny mobilny stojak do monitorów interaktywnych 55″- 
80″; maksymalna waga monitora 90,9 kg; -regulacja wysokości monitora; 
wysoka jakość materiałów wpływa na bardzo solidną i wytrzymała 
konstrukcję; -półka na sprzęt Audio Video z regulacją wysokości; -pół-
ka z regulacją wysokości pod kamerę; -zgodność ze standardem VESA; 
-system zarządzania kablami; posiada cztery kółka z funkcją blokady.

25565185 1395 zł

Monitory interaktywneDla edukacji możliwy zakup z Vat 0%. 
Pytaj w sprawie - BOK.

Pełna specyfikacja sprzętu dostępna 
na stronie www.educol.pl

338 339

M
ul

ti
m

ed
ia

 i 
pr

og
ra

m
ow

an
ie

M
ul

ti
m

ed
ia

 i 
pr

og
ra

m
ow

an
ie

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



Format 4:3
Ekran projekcyjny  elektryczny
Profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. 
Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu 
dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Dodatkowo ekran wyposażono w bardzo ci-
chy mechanizm. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza produkt przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, przy użyciu 
pilota radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. Szeroki kąt widzenia pozwala na 
zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod 
dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest 
wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację. 
Napięcie 230 V / 50 Hz

29700002 147 x 108 cm - 75” 875 zł
29700003 165 x 122 cm - 94” 942 zł
29700004 195 x 145 cm - 100” 1066 zł

Ekran projekcyjny na statywie
Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt 
White. Mobilny i łatwy do przechowywania w pionie, 
składany trójnóg, ergonomiczny uchwyt do przenosze-
nia i regulacji wysokości. Metalowa obudowa ekranu, 
zabezpieczająca przed uszkodzeniami.

29700014 150 x 150 cm - 84” 459 zł
29700015 175 x 175 cm - 98” 559 zł
29700016 200 x 200 cm - 110” 659 zł

Format 1:1

Szczegółowa specyfikacja dostępna 
na www.educol.pl

Sprzęt multimedialny

Mobilny komputer PC
Mobilny PC to zamknięta w obudowie wielkości tabliczki czekolady moc i wydajność klasycz-
nego komputera PC. Urządzenia działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 
w polskiej wersji językowej. MOBILE PC to idealne uzupełnienie tablicy interaktywnej które 
pozwala na bezproblemową pracę bez konieczności inwestowania w drogi i wielki komputer 
PC czy laptop. Urządzenie dostarczane jest do klienta kompletne i skonfigurowane, gotowe 
do natychmiastowej pracy.
W zestawie: komputer, zasilacz, adapter HDMI.

19511035 695 zł

Wskaźnik laserowy WL1N
Elegancki, nowoczesny wskaźnik laserowy (o 
zielonym promieniu) z fukcją latarki LED. Bardzo 
lekki i łatwy w obsłudze. Dzięki swoim niewielkim 
rozmiarom bez problemu może zmieścić się w 
kieszeni.
W zestawie: bateria (2x AAA)
Gwarancja: 2 lata.

19519509 159 zł

Projektor Epson EB-535W
Model EB-535W pozwala na wyświetlanie obra-
zów w znakomitej jakości, a dodatkowe funkcje 
gwarantują większe zadowolenie klientów. Projek-
tor doskonale nadaje się do użytku w klasach i w 
małych salach konferencyjnych. Aby zaoszczędzić 
miejsce, można zamocować go na ścianie czy su-
ficie, lub ustawić na szafce tuż pod ścianą. Urzą-
dzenie zostało wyposażone w technologię 3LCD, 
która gwarantuje znakomitą jakość wyświetlania, 
większą jasność obrazu i dokładność koloru.
Parametry: jasność: 3400 ANSI Lumenów, kon-
trast: 16000:1, rozdzielczość: WXGA 1280 x 800, 
żywotność lampy: do 10000 godzin, minimalna 
odległość projekcji: 0,55 m, maksymalna odle-
głość projekcji 1,2 m

25571346 3538 zł

Projektor Acer S1286H
Projektory z serii Acer Education wyświetlają duże 
i ostre obrazy — zarówno z większej odległości, 
jak i z całkiem bliska. Dzięki temu nadają się one 
idealnie do wykorzystania w placówkach oświato-
wych i wszelkich małych pomieszczeniach. Wyso-
ka rozdzielczość zapewnia wyraźny i szczegółowy 
obraz na dużym ekranie, a opcje wzbogacania 
kolorów gwarantują żywe barwy.
Parametry: jasność: 3500 ANSI Lumenów; kon-
trast: 20000:1; rozdzielczość: 1024 x 768; ży-
wotność lampy: do 10000 godzin w trybie Extre-
meEco; minimalna odległość projekcji: 0,4 m; 
maksymalna odległość projekcji: 3,8 m

25509454 2553 zł

Projektor BenQ MX842UST
Przeznaczony do nauki w małych klasach, oferuje 
duży ekran wyświetlanego obrazu, w niewielkiej 
odległości projekcji od ekranu w stosunku 0,47 ul-
tra short-throw. Wraz z 13000:1 ultra ostrym kon-
trastem i jasnością 3000 ANSI lumenów, projektor 
posiada najbardziej dynamiczną jakość obrazu 
jaką mamy do zaoferowania!
Parametry: -ultra krótka projekcja, -technologia 
DLP, rozdzielczość XGA, jasności 3000 ANSI Lume-
nów, kontrast 13000:1.

25505693 3203 zł
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Interaktywna Podłoga FunFloor to system stworzony z myślą o przedszkolach i szkołach podstawowych, które kładą nacisk na 
rozwój swoich podopiecznych w nowoczesny, innowacyjny sposób. Specjalny pakiet animacji skierowany do najmłodszych został 
przygotowany pod kątem edukacji poprzez zabawę. Obraz wyświetlany na podłodze reaguje na ruch chodzących po nim dzieci, dzięki 
temu dzieci chętnie korzystają z tej formy prowadzenia zajęć, traktując zajęcia jako dobrą zabawę. Sam proces nauczania wydarza się 
przy okazji. Atrakcyjna forma prowadzenia zajęć na Interaktywne Podłodze FunFloor angażuje umysł i ciało co sprawia, że dzieci chętnie 
przyswajają nowe wiadomości.

Opinia psychologiczna:

Psychologowie i pedagodzy uniwersyteccy oraz 
pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych 
zbadali wpływ Interaktywnej Podłogi FunFloor na rozwój 
dzieci. Stwierdzili oni wysoką skuteczność nauczania w 
ten sposób. Wykazali również że korzystanie z FunFloor:

- Poprawia zdolności motoryczne
- Rozwija spostrzegawczość wzrokowo-ruchową
- Zwiększa orientację przestrzenną
- Poprawia szybkość reakcji
- Zwiększa aktywność fizyczną

Interaktywna podłoga FunFloor EDU
Zestaw składa się z projektora, komputera, dekode-
ra ruchu oraz specjalnego oprogramowania. Całość 
zamknięta jest w estetycznej obudowie. Zestaw 
montuje się w prosty sposób do sufitu i podłącza się 
do gniazdka zasilającego. Każdy zestaw oprócz stan-
dardowego gniazda internetowego wyposażony jest 
w moduł WiFi, który umożliwia zdalną aktualizację i 
wgrywanie nowych gier.
Dzięki trybowi automatycznej zmiany gier działanie 
Magicznej Podłogi FunFloor może być bezobsługowe. 
Ponadto zapewniamy szkolenie z prowadzenia zajęć.
Każdy zestaw Magicznej Podłogi FunFloor posiada 2 
lata gwarancji.

19519518 10330 zł

Mata podłogowa do projektora FunFloor
Wym.: 2 x 3 m

19519519 220 zł

Interaktywna Podłoga FunFloor

Pakiet EDU:
Zawiera 50 gier i animacji interaktywnych, które zostały stworzone w oparciu o główne 
działy z podstawy programowej nauczania w przedszkolach w szczególności:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i 
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawa-
niu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
6. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
7. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej 
(śpiew, gra, taniec).
8. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
9. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 
zainteresowań technicznych.
10. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 
zagrożeń.
11. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
12. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
13. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie 
reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem 
nabywania umiejętności czytania).
14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Pakiet FUN:
W pakiecie jest 30 gier i animacji, dedykowanych do sal zabaw. Animacje takie jak 
odkrywanie skarbów, przeciąganie liny, czy łapanie pingwinów są ulubionymi zabawami 
dla dzieci w kids cornerach i salach zabaw. Na urodziny dobrze sprawdzają się turniejo-
we przeciąganie liny, cymbergaj czy prezenty.
Pakiet FUN zainstalowany jest w zestawach FunFloor EDU.

Pakiet animacji jest zgodny z podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej dla Przedszkoli. 
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Harmonijny Rozwój – ćwiczenia na tablice interaktywne

Harmonijny Rozwój znakomicie 
sprawdza się:

- na zajęciach z wczesnego 
wspomagania rozwoju
- podczas nauki przez zabawę, 
łączącą multimedia
z pomocami tradycyjnymi
- podczas przygotowywania do 
nauczania wczesnoszkolnego
- jako uzupełnienie każdego 
programu nauczania

Każdy Harmonijny Rozwój zawiera:

- trzy interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania  na tablicy multimedialnej – 
korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie,
- grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do zabawy na dywanie, 
- wydrukowane karty pracy z ćwiczeniami do wykonania indywidualnego i zespołowego.

Harmonijny Rozwój – Liczenie i porównywanie
Zawartość: Gry interaktywne: Dopasuj równoliczne, Ułóż po kolei, Rachmistrze; Gra wielkoformatowa Zbiory i liczby; 
Karty pracy

25400002 525 zł

Harmonijny Rozwój – Poznawanie i 
rozumienie
Zawartość: Gry interaktywne: Sklep, Opowia-
dania, Detektywi; Gra wielkoformatowa Sklep; 
Karty pracy

25400007 525 zł

Harmonijny Rozwój – Twórczość i konstrukcje
Zawartość: Gry interaktywne: Rysujemy razem, Dopasuj do obrazka, Muzykanci; Gra 
wielkoformatowa Miasto; Karty pracy

25400005 525 zł

Harmonijny Rozwój – Słowa i znaki
Zawartość: Gry interaktywne: Dopasuj przeciwnie, Ułóż zdania, Poeci; Gra wielko-
formatowa Słowa, litery, wyrazy; Karty pracy

25400004 525 zł

Harmonijny Rozwój – Ekologia i 
środowisko
Zawartość: Gry interaktywne: Segregacja śmieci, 
Ekosystem, Ekoskrzaty; Gra wielkoformatowa 
Segregacja śmieci; Karty pracy

25400000 525 zł

Harmonijny Rozwój – Przyroda i czas
Zawartość: Gry interaktywne: Pory roku, Środowi-
ska, Kontynenty i oceany; Gra wielkoformatowa 
Pory roku; Karty pracy

25400003 525 zł

Harmonijny Rozwój – Zmysły i ruch
Zawartość: gra interaktywna: Budowniczowie, Łap 
i unikaj, Piraci; Gra wielkoformatowa: Kierunki i 
kolory; Karty pracy

25400006 525 zł

Szczegółowe opisy programów 
dostępne w sklepie internetowym 
WWW.EDUCOL.PL
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Każdy uczeń to uczeń zdolny
Program multimedialny Każdy uczeń to 
UCZEŃ ZDOLNYzostał przygotowany dla 
uczniów klas początkowych szkoły pod-
stawowej w wieku 6–10 lat do realizacji, 
szczególnie, na zajęciach dodatkowych.

21900020 979 zł

Uczeń na start
Zestaw ćwiczeń na tablicę interaktywną wspierających nauczycieli 
przedszkola oraz nauczycieli klas pierwszych w pracy z grupą dzieci 
zróżnicowaną pod względem wieku i kompetencji.
Zastosowanie: praca z dziećmi na pierwszym etapie edukacyjnym (ze 
szczególnym uwzględnieniem klasy pierwszej).
Odbiorcy: nauczyciele klas I-III

21900019 979 zł

- 685 ćwiczeń dedykowanych na tablicę interaktywną,
- ponad 150 kart pracy do wydruku,
- kreator zajęć,
- kreator dyplomów,
- prosta w obsłudze Aplikacja nauczyciela,
- przewodnik metodyczny,
- bogate zasoby graficzne,

Program składa się z:
- Świat wokół nas,
- Wynalazki,
- Kompas, mapa, GPS,
- Co w trawie piszczy?,
- Sami też to potrafimy!

W każdym z nich nauczyciel znajdzie sugestie dotyczące 
realizacji w sumie 25 różnych projektów. Zaproponowane 
zagadnienia są związane z treściami, które uczeń poznaje 
w szkole, ale sposób ich zaprezentowania odbiega od tego 
znanego dzieciom z tradycyjnych podręczników.

Eduterapeutica Logopedia - wersja podstawowa
Eduterapeutica Logopedia wersja podstawowa obejmuje:
-szereg szumiący, -szereg syczący, -szereg ciszący, -różnicowanie szeregów, -głoska 
r, -515 interaktywnych ćwiczeń, -690 drukowanych kart pracy, -poradnik metodycz-
ny, -słuchawki z mikrofonem, -pomoce dydaktyczne.

25400030 1619 zł

Eduterapeutica Logopedia - wersja rozszerzona
Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona obejmuje:
-szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny), -szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny), -szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny), -różnicowanie szeregów, -artykulacja gło-
sek r, k, g, -dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny), -słuch fonematyczny, -skuteczna terapia jąkania, -różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny), 
-badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy, -ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka), -879 interaktywnych ćwiczeń, -690 
wydrukowanych kart pracy
poradnik metodyczny, -słuchawki z mikrofonem, -pomoce dydaktyczne, -drukarkę laserową (Drukarka HP LaserJet Pro M15a) czarno-biała.

21997958 3485 zł

Przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendowane przez Polski 
Związek Logopedów.
Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w 
skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej 
z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy 
dydaktycznych.

Eduterapeutica Dysleksja
Twoi uczniowie z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową mają 
szansę w krótkim czasie opanować umiejętności koncentracji uwagi, sylabizowania 
i budowania zdań, czytania i pisania, pisania poprawnego ortograficznie.
Multimedialne ćwiczenia w programie przygotowane zostały w kilku wersjach, o 
różnych stopniach trudności, co zapewnia możliwość ich dostosowania do wieku i 
poziomu umiejętności, a także wykorzystywania w kolejnych etapach zajęć.
Program zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych, 436 terapeutycz-
nych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 15 interaktywnych gier i za-
baw, 219 kart pracy, poradnik metodyczny, pomoce dydaktyczne i wydrukowane 
karty pracy.

25400018 1273 zł
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Seria programów multimedialnych mTalent
TALENT – to słowo, które brzmi i pisze się tak samo w kilkudziesięciu językach świata. 
Nie oznacza wyłącznie nadprzeciętnych zdolności. Dla nas jest to coś, 
co przy odpowiedniej stymulacji i pracy przychodzi już później z łatwością 
i pomaga w osiągnięciu SUKCESU W ŻYCIU. Bez względu na diagnozę początkową.

Seria mTalent to produkty wspomagające współczesnego terapeutę i nauczyciela w pracy oraz przybliżające dzieci ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi do ostatecznego celu: sukcesu. Dlatego w logo serii zdecydowaliśmy się na postać 
dziecka, które sięga gwiazd. Takie myślenie jest u nas intuicyjne, a jednocześnie podyktowane nadchodzącymi zmianami, np. 
zapowiedziami szerszego i powszechnego wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i 
Zdrowia (ICF), co ma, w założeniu, zapobiegać stygmatyzacji dzieci.

Pełna specyfikacja 
programów 
dostępna 
na stronie 
www.educol.pl

mTalent - Zajęcia logopedyczne I
eria programów multimedialnych dla dzieci z wa-
dami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności 
językowej, do wykorzystania na zajęciach logo-
pedycznych, rewalidacyjnych i innych mających 
na celu kształtowanie umiejętności językowych i 
niwelowanie trudności z tym związanych.
Program – przeznaczony dla logopedów i peda-
gogów – składa się z blisko dwóch tysięcy ekra-
nów interaktywnych oraz zestawu materiałów 
dodatkowych w jednym pudełku.

25000014 1431 zł

mTalent - Zajęcia logopedyczne II
Seria programów multimedialnych dla dzieci z 
wadami wymowy i innymi zaburzeniami spraw-
ności językowej, do wykorzystania na zajęciach 
logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mają-
cych na celu kształtowanie umiejętności języko-
wych i niwelowanie trudności z tym związanych.
Program – przeznaczony dla logopedów i pe-
dagogów – składa się z ponad tysiąca ekranów 
interaktywnych oraz zestawu materiałów dodat-
kowych w jednym pudełku.

25000015 1431 zł

Zajęcia logopedyczne I i 
Zajęcia logopedyczne II z 
serii mTalent to jedyne na 
rynku materiały logopedyczne 
przystosowane do działania na 
większości urządzeń – tablicy 
interaktywnej, komputerze, 
laptopie, tablecie i smartfonie!

mTalent - Czytanie sy-la-ba-mi I
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czy-
tania, opartych na zbiorze sylab otwartych, 
do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych 
(np. roczne przygotowanie przedszkolne lub 
wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych, lo-
gopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, 
zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej 
i innych obszarach mających na celu wykształce-
nie u dziecka umiejętności czytania.
Program składa się z ponad 500 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000016 774 zł

mTalent - Czytanie sy-la-ba-mi II
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czyta-
nia, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazo-
wych, do wykorzystania na zajęciach dydaktycz-
nych (np. roczne przygotowanie przedszkolne 
lub wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych, 
logopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, 
zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej i 
innych obszarach mających na celu wykształce-
nie u dziecka umiejętności czytania.
Program składa się z ponad 500 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000020 774 zł

Programy z serii mTalent 
zawierają licencje bezterminowe

3 stanowiska: 1 online + 2 offline
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W każdym z zestawów 
mTalent, poza ćwiczeniami 

multimedialnymi, 
stanowiącymi podstawę

produktu, znajdziesz 
zróżnicowane, tradycyjne 

pomoce

mTalent - Percepcja słuchowa
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagają-
cych usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, 
a także wspierający koncentrację uwagi opartej 
na analizatorze słuchowym, do wykorzystania 
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale 
także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, 
mających na celu kształtowanie i usprawnianie 
percepcji słuchowej.
Program składa się z ponad 600 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000011 1748 zł

mTalent - Percepcja wzrokowa
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagają-
cych usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, 
a także wspierający koncentrację uwagi opartej 
na analizatorze wzrokowym, do wykorzystania 
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, re-
walidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i 
innych, mających na celu kształtowanie i uspraw-
nianie percepcji wzrokowej.
Program składa się z blisko 600 ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych 
w jednym pudełku.

25000012 1748 zł

mTalent - Trudności w pisaniu
Specjalistyczne produkty przeznaczone do dia-
gnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki 
pisania i rozwijania motoryki małej, do wyko-
rzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyj-
nych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównaw-
czych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafi i lub 
obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako 
narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci 
do nauki pisania, wspomagające tradycyjną na-
ukę pisania liter.
Program składa się z blisko 1000 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000013 1218 zł

mTalent - Ortografia
Seria programów kształcących świadomość 
ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni, do 
wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompen-
sacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, a 
także na lekcjach mających na celu kształtowanie 
świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni.
Program składa się z ponad 1000 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000018 1315 zł

mTalent - Matematyka
Zestaw interaktywnych ćwiczeń, wspomagających 
myślenie i umiejętności matematyczne, przezna-
czony dla dzieci przejawiających trudności w tym 
zakresie i dzieci z dyskalkulią, do wykorzystania na 
zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktycz-
no-wyrównawczych, a także innych, mających na 
celu kształtowanie i nabywanie umiejętności mate-
matycznych na poziomie pierwszego etapu eduka-
cyjnego lub wyrównawczo w klasach starszych.
Program składa się z ponad sześciuset ekranów 
interaktywnych oraz zestawu materiałów dodat-
kowych w jednym pudełku.
Program Matematyka w usystematyzowany i 
nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zro-
zumieniu trudnych dla nich zagadnień. Był pro-
jektowany i konsultowany przez zespół złożony z 
terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycie-
li wczesnej edukacji, nauczycieli matematyki oraz 
pedagoga specjalnego.

25000010 1699 zł

Każdy z programów serii mTalent:
- tworzony jest przez doświadczony zespół autorski, ekspercki i testowy,
- jest przystosowany do pracy na najpopularniejszych urządzeniach multimedialnych – komputerach, tabletach, smartfonach, tablicach interaktyw-
nych, ekranach dotykowych,
- był przed publikacją walidowany i sprawdzany przez najważniejszych testerów: dzieci, terapeutów i nauczycieli,
jest ofertą kompleksową – składa się zarówno z elementów interaktywnych, jak i tradycyjnych
- jest jedyną ofertą na rynku, w której materiał nie jest zamknięty, czyli można go dostosować do konkretnego dziecka, (indywidualizacja) tworząc 
własne, dodatkowe ekrany, a liczba zasobów (np. ekranów interaktywnych i kart pracy) stale się powiększa,
- można używać zarówno w trybie online (zajęcia w każdym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do Internetu), jak i offline (bez dostępu do Internetu),
- jest zgodny z wytycznymi na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pełna specyfikacja programów dostępna na stronie www.educol.pl
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Mistrz logiki - podstawowy
Rozwija koncentrację uwagi, umiejętność logicznego myślenia oraz spostrzegawczość. Uczy pojęcia koloru oraz rozpozna-
wania podstawowych barw.
W zestawie: plansza z drewna bukowego o wym. 37,5 x 15 x 1 cm, 80 szt. dwukolorowych żetonów, czarne i białe kołki 
w ilości 70 sztuk, drewniana listwa z otworami do układania kodu, woreczek lniany do przechowywania listwy, żetonów i 
kołków, instrukcja gry.

24311020 159 zł

Gra w kolory
Duża wersja znanej gry strategicznej dla dwóch 
osób. Gra uczy logicznego myślenia, planowania, 
przewidywania oraz przybliża zasady rywalizacji. 
Zadaniem każdego uczestnika jest umieszczenie 
w drewnianej skrzynce kolorowych krążków w taki 
sposób, aby ułożyć składający się z  jednokoloro-
wych krążków - rząd. 
Wym.:43 x 31 cm

15101981 149 zł

Labirynt - Gra logiczna
Labirynt to gra logiczna dla dzieci powyżej 6 roku 
życia. Wyjątkową zaletą tej gry jest możliwość gry 
aż 35 graczy jednocześnie. 
Zestaw zawiera: 35 dwustronnych plansz, pionki 
oraz instrukcję.
Wym.: 15 x 15 cm

30001143 52 zł

Szachy drewniane
Wym.: 26 x 13 cm

15102044 71 zł

Kwadrady - gra strategiczna
Zestaw zawiera 40 kolorowych kwadratów wy-
konanych z mocnej laminowanej tektury, a na 
każdym z nich naniesiony został nadruk 4 kwa-
dratów w 4 różnych kolorach. Poukładaj – połącz 
ze sobą kwadraty, ściankami kolorystycznymi.
Do zestawu dołączona instrukcja gry.
Gra zapewnia świetną zabawę dla 2 – 6 graczy 
jednocześnie.
Wym. elem: 7,5 cm

20609283 59 zł

Kanoodle
Gra rozwijająca logiczne myślenie i wyobraźnię 
przestrzenną. Zabawa polega na ułożeniu wzoru 
przedstawionego na karcie zadania z 28 dwuko-
lorowych cegiełek. 
Wym planszy ok.: 15 x 15 cm, pudełka: 23 x 18 x 4 cm
Skład: pudełko z tablicą magnetyczną, 28 kafel-
ków, 100 dwustronnych kart zadań.
Wiek: od 8 lat

20603022 129 zł

Wprowadzenie do kodowania

PUS - Od kropki do kodu
Zawarte w książeczce ćwiczenia utrwalają kierun-
ki, wprowadzają w świat sekwencji oraz pozwala-
ją na zapoznanie się z układem współrzędnych. 
Wszystko to dzieje się poprzez ciekawe zabawy z 
kolorami i strzałkami.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony

30041771 15 zł

Tres - gra strategiczna
Gra w kółko i krzyżyk w trzech wymiarach prze-
strzeni. Zadaniem graczy jest ułożyć 3 krążki tego 
samego koloru w linii prostej, skośnej, pionowej 
lub na ukos. Kto pierwszy to zrobi, wygrywa. 
Gra ćwiczy skupienie i koncentrację. Zawartość: 
drewniana podstawa, 24 krążki w dwóch kolo-
rach: 12 żółtych + 12 czerwonych, instrukcja, 
drewniane pudełko o wymiarach: 145 x 145 x 
90 mm.

30001005 69 zł
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Zestaw do kodowania - pierwsze ścieżki
Zestaw edukacyjny przeznaczony dla 2 uczniów do nauki 
kodowania o tematyce „morze” i „las” w orientacji piono-
wej i poziomej. Zadaniem dziecka jest odwzorowanie na 
planszy ścieżki zgodnie z paskiem zadań.  Zestaw został 
podzielony na szereg zadań o różnych stopniach trudno-
ści. Po ułożeniu ścieżki na odwrocie dziecko sprawdza po-
prawność wykonanego zadania.   
W zestawie:  24 karty pracy podzielone na 2 serie o 2 stop-
niach trudności o wym. 34 x 4,2 i 21 x 4,2 cm, 2 transparentne 
plastikowe siatki z miejscem na pionki „tafelki”, 6 dwustron-
nych plansz do grania, 14 plastikowych pionków „tafelek” z 
ilustracjami w dwóch kolorach, 12 plastikowych, dwukoloro-
wych pionków „tafelek” do tworzenia trasy, instrukcja.

22443162 176 zł

Mozaika - Magia kolorów
Dziecko wypełnia kartę pracy, zgodnie z naniesionymi na kartach znakami według określonego sposobu kodowania. Zestaw 
pozwala na grę jednocześnie 2 dzieciom. Odpowiedniemu symbolowi odpowiada określona figura w określonym kolorze. 
W skład zestawu wchodzi: 6 dwustronnych kart, 2 plastikowe siatki, 180 plastikowych liczników w 2 kształtach i 5 
kolorach: 90 trójkątów, 90 krążków (trójkąt boczny: 3,3 cm śr. tarczy: 3,3 cm). 
Wym.: 27 x 20 cm

22445123 196 zł

Shikacolor
Gra składa się z 5 kart sześciokątnych ( bok o wym.:7,5 
cm) o tematyce pięciu rożnych rodzajów pochodze-
nia produktów oraz 30 kart ( bok o wym.:7,5 cm) 
przedstawiających poszczególne produkty. Jednocze-
śnie w grze uczestniczyć może 5 dzieci.

22443009 158 zł

Silikonowa układanka - PIX-IT
Niezwykła układanka, która w zależności od wie-
ku, daje nieco inne możliwości. Młodsze nauczą 
się odwzorowywać rozmaite kształty, układając 
je na półprzezroczystej macie, starsze postawią 
pierwsze kroki w popularnej nauce kodowania i 
programowania. 
W zestawie: 360 silikonowych klocków w 6 kolo-
rach, 2 silikonowe maty o wielkości 30x21cm (1 x 
mata zielona, 1 x mata przeźroczysta), 2 książecz-
ki z rysunkami i zadaniami. 
Wym: mata 30 x 21 cm, klocek 1,5 x 1,5 cm

19550360 247 zł

Literki, cyferki i emocje - PIX-IT
Zestaw kloców będących uzupełnieniem siliko-
nowej układanki (19550360).
 W zestawie: 180 silikonowych klocków w paste-
lowych kolorach (literki, cyferki i emotki), 1 ba-
wełniany woreczek do przechowywania klocków
Wym. klocka 1,5 x 1,5 cm.

19550361 74 zł

Mega Box - PIX-IT
Zestaw dla 6 dzieci. 1080 elementów (w 6 kolo-
rach) 6 x mata 30x21cm (3x zielona i 3x przezro-
czysta) 6 x książeczka z zadaniami i rysunkami. 
Książeczka w językach: angielskim, francuskim i 
niemieckim.

19550362 815 zł

Zabawa PIX-IT polega na układaniu 
kolorowych elementów na macie. 
W ten sposób dziecko może np. stworzyć swój obrazek lub 
wykonać jedno z zadań z załączonej do zestawu książeczki. 

Zadania można dobierać do wieku i zdolności dziecka; od 
najprostszych do najbardziej skomplikowanych. 
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Robot - Botley’s - Zestaw XL
Sympatyczny robot kodujący. Botley to idealne wprowadzenie do kodowania. Ten wszechstronny zestaw zapewnia niezliczone możliwości 
programowania i używania robota kodującego bez użycia smartfona czy tableta. Dzieci z łatwością zaprogramują Botleya, aby wykonał szereg 
czynności takich jak: przejdź do przodu (krok po kroku), skręć w lewo, skręć w prawo, odwróć (krok po kroku), wykryj obiekt, unikaj przedmiotu.
Możliwość zaprogramowania do 80 kroków w jednej sekwencji.
Robot wyposażony jest w diody LED na górze, które pokazują kierunek każdego kroku oraz specjalny czujnik pod spodem. 
Zestaw zawiera: Robota ze zdejmowanymi ramionami, 40 kart kodujących, sześć desek, arkusz naklejek oraz różnorodne akcesoria do 
tworzenia przeszkód (8 kijków, 12 kostek, dwa stożki, dwie flagi, dwie kule i cel).
Wym. robota: 13 x 7 x 8,5 cm
Zestaw wymaga użycia łącznie 5 baterii AAA (brak w zestawie).

20602935 419 zł

Robot - Botley’s
Robot nowej generacji wprowadza podstawy ko-
dowania bez potrzeby korzystania z komputera czy 
smartfona. Gotowy do użytku zaraz po wyjęciu z pu-
dełka. Dzieci mogą zaprogramować do 80 kroków w 
jednej sekwencji i używać funkcji takich jak np. wy-
krywanie obiektów. 1 „krok”  mierzy ok. 20 cm. Bo-
tley`s jest na tyle prosty aby kodowanie rozpoczęli 
młodsi uczniowie jednak wystarczająco zaawanso-
wany, aby rozwijać umiejętności kodowania. 
Zestaw zawiera łatwy w użyciu zdalny programator, 
odłączane ramiona robota i 40 kart kodujących.
Wym.: 13 x 7 x 8,5 cm, wymaga 3 baterii AAA 
(brak w zestawie), zdalny programator wymaga 
2 baterii AAA (brak w zestawie)

20602936 346 zł

Robot - Botley’s Zestaw akcesoriów
Interaktywny, 40-częściowy zestaw akcesoriów uzupełniających. Pozwala na skonfigurowanie nowych, fascynujących 
„wyzwań” zainspirowanych programowaniem Botleya. Wprowadza bardzo interesujący element ruchu.
Zestaw zawiera: 32 klocki domino, dwie kulki, wahadłowy młotek, obrotową bramę, rampę, kubek, specjalnie zapro-
jektowane odłączane ramiona i przewodnik
Największa część mierzy 30 cm. 

20602937 87 zł

Programowanie z krabem
W zestawie: 1 elementy kartonowe: -32 elementy kartono-
we do budowania labiryntów i zadań 22 x 22 cm. Elemen-
ty te są dwustronne – w pierwszych czterech zabawach 
krab wędruje po kamienistej plaży, w kolejnych czterech 
zabawach krab wędruje przez rafę koralową, -8 kartonów 
z muszlami – to cele i nagrody dla kraba w każdej zabawie, 
-7 kartonów ze zwierzętami, które w poszczególnych te-
matach przeszkadzają krabowi w jego drodze do muszli: 
kruk, żabka, agama, ślimak, murena, meduza, ośmiornica, 
-48 kartoników z pomarańczowymi strzałkami do zapisy-
wania i planowania drogi kraba 10 x 10 cm, -karton z po-
stacią kraba 22 x 22 cm.
2. Plansza do zabaw i układania labiryntów – w wielkości 
220 x 200 cm;
3. Interaktywna mata do kodowania krokami (działa w po-
łączeniu z komputerem a najlepiej sprawdza się z tablicą 
multimedialną).
4. Elementy motywujące: -25 kart dla 25 dzieci z miejscem 
na osiem naklejek-nagród, -8 zestawów naklejek do każdej 
zabawy, 25 dyplomów po zakończeniu wszystkich zabaw, 
Karty pracy – 8 zestawów po 25 kart pracy (do każdego z 
tematów jedna).
5. Osiem ćwiczeń na tablicę multimedialną, do pobrania ze 
strony programowanie-w-ruchu.pl
6. Poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć.

21918456 1560 zł

Wielkoformatowa gra logiczna do zabawy na dywanie
Zestaw dla grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat
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Robot Myszka - Matematyka
Nauka kodowania matematyka.
Uzupełnienie do zajęć z matematyki i pierwszych 
doświadczeń z kodowaniem. Zestaw działań 
matematycznych obsługuje kluczowe dziedziny 
matematyki, w tym: dodawanie i odejmowanie 
czy sekwencjonowanie liczb. Pakiet zawiera: 
dwustronną tablicę aktywności - matę, 11 kart 
liczbowych (0-20), dwie  kostki z liczbami, kostka 
operacji (+,-), linijkę.
Do użytku z myszką Robot - do kupienia oddzielnie.
Wym. planszy: 51 x 25,5 cm

20602861 104 zł

Plansza do kodawania
Plansza do „bez ekranowego” kodowania. 
Zestaw zwiera: kolorową planszę do gry, 90 kart 
kodowania, w tym 40 do przodu, 20 do skrętów 
w prawo, 20 do skrętów w lewo, 10 do tyłu i 12 
przeszkód w postaci sera, 8 kart do gry, w tym 4 
„super myszy” i 4 „strefy zniekształceń”, 8 ścian 
i trybun, 4 myszy.
Wym. planszy 40,5 x 40,5 cm

20602863 110 zł

Myszka - Robot
Zestaw programowania zawiera 30 dwu-
stronnych płytek do tworzenia ścieżek 
oraz robota – myszkę, która podąża zapro-
gramowaną ścieżką. Myszka świeci, wyda-
je dźwięki, posiada dwie prędkości działa-
nia oraz kolorowe przyciski nawigujące.
Wym. myszki: 10 cm
Mysz wymaga 3 baterii AAA (brak w ze-
stawie).

20602841 149 zł

Robot - Mysz poszukuje sera
Zestaw edukacyjny, który pomoże dzieciom zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie programowania i kodowania.
Za pomocą 10 dwustronnych kart dzieci układają z zielonych płytek i różnych przeszkód – ścieżkę dla myszy.
Na grzbiecie Robota – myszy znajdują się cztery przyciski kierunków i pauzy, które po naciśnięciu w odpowiedniej kolejności 
zapamiętają „trasę” myszki.
Trasę tą układa dziecko za pomocą kart zadaniowych z nadrukiem labiryntu i małych kart ze strzałkami.
Zaprogramuj mysz tak, aby pokonała trasę z labiryntem i tunelami, aż dotrze do sera. Mysz  wydaje dźwięki, a przycinki świe-
cą się na kolorowo. Zabawa wymaga skupienia i uczy orientacji kierunkowej.
W zestawie:41 zielonych elementów toru(16 płytek podłoża, 22 ściany labiryntu,3 części tunelu), 30 dwustronnych kart z 
nadrukiem „trasy”, 30 kart ze strzałkami, robot – mysz o dł.10 cm (zasilana 3 bateriami AAA).

20602831 293 zł

Zabawa w kodowanie
Zaprogramuj swoich kolegów przy pomocy tego kolorowego zestawu 
interaktywnej gry zespołowej.  Skaczcie, chodźcie i skręcajcie rozwijając 
umiejętności motoryczne a jednocześnie poznając podstawowe zasady 
programowania bez użycia elektroniki
Zestaw zawiera: 20 kolorowych piankowych mat o wym. ok. 23 x 23 cm, 
20 dwustronnych kart do kodownia o wym. ok. 12 x 12 cm, kartonowe 
elementy, w tym: 2 roboty, 2 koła zębate, 2 sprężyny, 2 strzałki i 2 znaki 
zakazu (X), przewodnik z przykładowymi „labiryntami”.

20602835 178 zł

Klasowy zestaw do kodowania
Klasowy zestaw kodowania jest doskonałym pomocą dydaktyczną wprowadzającą naj-
młodszych w świat robotyki, kodowania i logicznego myślenia. Dzięki trwałym elemen-
tom, przejrzystym zasadom użytkowania i bogatym zestawem kart zadań pozwala na 
godziny przyjemnej nauki dla całej grupy uczniów. Zestaw składa się z następujących 
części: 2 zestawy Robot – mysz poszukuje sera, Plansza do kodowania, 2 zestawy Mysz-
ka Robot, Robot Myszka – Matematyka.

20602862 859 zł
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Złapmy lwa 4x3! Zestaw (gra 
dywanowa i gry planszowe)
Zestaw zawiera komplet gier i materiałów dla 25-ciu 
dzieci.
Gry: grę wielkoformatowa - dywanową do zabawy 
grupowej; składa się z maty 1,5×2 m i 8 dużych mięk-
kich poduszek,12 zestawów stolikowych do gry w 
parach, poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami 
zajęć, ćwiczenia interaktywne na tablicę multimedial-
ną i materiały multimedialne, interaktywna instrukcja 
obsługi i ćwiczenia do nauki zasad gry, ćwiczenia ru-
chowe na bazie ruchów zwierząt z gry, zagadki multi-
medialne oparte na sytuacjach z gry.
Materiały jednorazowe: karty pracy (124 sztuk, 
8 wzory), certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 
wzory), karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk), 
przypinka i naklejki - nagrody, plakat A3 z zasa-
dami gry, kolorowanki do wykonania własnych 
zestawów do gry w domu przez dzieci (25 sztuk).
Od 5 - 10 lat.

21900025 1225 zł

Złapmy Lwa 3x4! Gra dywanowa
Wersja dywanowa w formie wielkowymiarowej 
gry składa się z kolorowej planszy o wym.:150 x 
220 cm i 8 poduszek o wym.:40 x 40 cm 
Gra w tym formacie doskonale sprawdza się pod-
czas: demonstrowaniu dzieciom zasad gry, wspól-
nym analizowaniu zadań i problemów, do zabawy 
w świetlicy, do rozgrywania partii finałowych w 
turniejach, do zabawy w stałym lub czasowym 
kąciku zabaw (z możliwością użycia w plenerze).
Poduszki ze ślicznymi rysunkami zwierząt i kolorową 
planszą zamienią każdą grę w miłą i twórczą zabawę.
Do zestawu dołączono poradnik metodyczny.

21900023 736 zł

Złapmy Lwa 3x4! Gra planszowa
W zestawie: 8 drewnianych klocków z drewna 
bukowego co zapewnia im trwałość i estetykę (4 
x 4 x 1,5 cm), kartonowa plansza A4, instrukcja 
obsługi, gra w wersji multimedialnej.
Gra dla 2 graczy w wieku od 5 lat.

21900024 79 zł

Złapmy Lwa 9x9! Pełna drużyna - Gra dywanowa
Wersja dywanowa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieli by zagrać w peł-
ną wersję japońskich szachów na wielkim dywanie. Zestaw zawiera 40 kartonowych 
figur-zwierząt o wym. 22 x 22 cm oraz planszę o wym. 250 x 250 cm, dzięki temu de-
monstrowanie zasad, wspólne analizowanie partii, rozgrywanie partii pokazowych 
lub finałowych partii w turniejach jest bardzo wygodne.

21900027 925 zł

Złapmy Lwa 9x9! Shogi - Gra planszowa
„Złapmy Lwa! Shogi” to obrazkowa odmiana pełnej „dorosłej” odmiany japońskich 
szachów. Plansza ma wymiar 9 na 9 pól, a każdy gracz dysponuje 20 zwierzątkami. 
Poza lwem, żyrafą, słoniem i kurczakiem, pojawią się też pies, kot, dzik i królik, a prawie 
każdy z nich będzie zmieniał swoją „moc” po dojściu na trzy ostatnie wiersze po stronie 
przeciwnika. Tak jak w małej wersji „Złapmy lwa 3×4!” żadne ze zwierząt nie wypada 
z gry – kiedy je schwytamy, możemy go użyć w swojej drużynie wrzucając na puste 
miejsce na planszy. Dzięki temu gra jest pełna zwrotów akcji i emocjonująca. Zestaw 
zawiera składaną tekturową planszę, 40 drewnianych pionków i instrukcję gry.
Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 8 lat i młodzieży.

21900026 144 zł

 

Gra realizuje podstawę 
programową MEN w 
zakresie: powszechnego 
wprowadzenia szachów 
do szkół podstawowych, 
nauki programowania 
w nauczaniu 
wczesnoszkolnym, 
prowadzenia zajęć 
wyrównawczych z 
uczniami ze specyficznymi 
problemami w pisaniu i 
czytaniu – dysleksja.

Złapmy lwa, to gra dla każdego niezależnie od wieku i umiejętności. Przygotowaliśmy 
zestawy gry dostosowane do potrzeb placówek edukacyjnych, ale też do domowego 
użytku. Zestawy szkolno-przedszkolne zawierają pomoce dydaktyczne dla 25 dzieci, które 
doskonale sprawdzają się podczas zajęć ogólnych, świetlicowych, festynów, czy turniejów 
szachowych. 

Złapmy lwa to seria 5 gier dla dzieci z dysfunkcjami i dla dzieci zdolnych. Nauczyciele 
doceniają ją za prostotę i łatwość w wykorzystaniu gry podczas różnych zajęć.

Polska wersja japońskiej gry, której reguły są możliwie proste, a jednocześnie pozwalają zachować cały ładunek edukacyjny w zakresie myślenia logicznego i 
strategicznego charakterystyczny dla wszystkich gier wywodzących się od indyjskiej czaturangi, w tym dla japońskich shōgi i naszych europejskich szachów. 
Gra dla każdego niezależnie od wieku i umiejętności. Prezentowane zestawy gry dostosowane są do potrzeb placówek edukacyjnych, ale też do domowego 
użytku. Zestawy szkolno-przedszkolne zawierają pomoce dydaktyczne, które doskonale sprawdzają się podczas zajęć ogólnych, świetlicowych, festynów, czy 
turniejów szachowych.

Zasady są proste, a gra nie wymaga umiejętności gry w szachy. 

Gra zachowuje wszelkie walory logiki i strategii znanej wszystkim 
z szachów, jednak sprowadza je do niezbędnego minimum: figur-

zwierzątek dla każdego z dwóch graczy i małej planszy. Nie trzeba 
pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na planszy - są oznaczone 

dobrze widocznymi na figurach znakami. Zbite figury nie zostają 
odrzucone z gry, ale zostają przy tym  - kto je zbił!

film dostępny 
na www.educol.pl
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ARANŻACJA SAL

Dywan - Dom nad stawem
str. 354 519zł Stół prostokątny - klon

str. 358 255zł

TC66 - Stolik egzaminacyjny
str. 367 179zł

Szatnia Safari K 5 osobowa
str. 379 425zł

Szafa na pościel i leżaczki
str. 389 1275zł

Krzesło T1
str. 361 126zł

Szafka Safari BG1200T
str. 385 1498zł

Kolorowe tablice kork. 90x120
str. 406 131zł

Regał Safari z drzwiczkami
str. 375 850zł

Przewijak z pojemnikami
str. 386 1259zł

Krzesła na płozach T23
str. 363 154zł Szafka z szufladami L-1200

str. 374 996zł

351



4 szt.

185 zł
cena za sztukę

Dywan narożny - Podwodna Kraina 
Dywan podwodna kraina to świetna pozycja do 
wzbogacenia sali przedszkolnej o obszar do czy-
tania, nauczania itp. Żywe kolory dywanu z pew-
nością rozjaśnią salę i zachęcą dzieci do czytania 
lub nauki. Posiada osiem wyznaczonych miejsc 
dla dzieci i nauczyciela co ułatwia prowadzenie 
zajęć i zabaw dydaktycznych. Dywan wysokiej 
jakości, lekki i trwały dzięki ciasno tkanym pętlą. 
Posiada antypoślizgowe podłoże oraz ciasno 
obszyte, miękkie wykończenie brzegów. Spełnia 
wszystkie standardy bezpieczeństwa.
Wym. 2 x 2 m

29400005 1068 zł

Materac okrągły Rafa koralowa
Wygodny, okrągły materac z dwiema poduszeczkami. Obszyty 
przyjemnym w dotyku, łatwym do utrzymania w czystości, 
materiałem obiciowym, wypełniony trwałą pianką i dodatkowo 
miękką włókniną. Materac jest przeszyty w połowie, dzięki czemu 
można go złożyć na pół i oprzeć o ścianę tworząc wygodną kanapę. 
Wym.: 118 x 118 cm

94641427 429 zł

Maty do siedzenia - Podwodna Kraina
Komfortowa mata do leżenia dla jednego dziecka lub do siedzenia dla dwojga. Wykonana z 
wysokiej jakości miękkiego materiału przyjemnego w dotyku o dużym nasyceniu kolorów oraz 
miękkim oraz trwałym obszyciem czynią z maty do siedzenia artykuł godny uwagi. 
Zestaw 4 szt zapakowanych w poręczna przeźroczystą torbę.
Wym. 107 x 60 x 4 cm

29400006 740 zł

Wym.: 2 x 2 m

20
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30
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Dywan - Zwierzęta z ZOO
Dywan zwierzęta z ZOO to świetna pozycja do wzbo-
gacenia sali przedszkolnej o obszar do czytania , na-
uczania i innych aktywności dla dzieci. Posiada trzy-
dzieści wyznaczonych miejsc dla dzieci i nauczyciela 
co ułatwia prowadzenie zajęć i zabaw dydaktycznych. 
Dywan wysokiej jakości, lekki i trwały dzięki ciasno 
tkanym pętlą. Posiada antypoślizgowe podłoże oraz 
ciasno obszyte, miękkie wykończenie brzegów. Speł-
nia wszystkie standardy bezpieczeństwa.
Wym.: 3 x 3 m

29400010 1932 zł

Mini dywaniki - Zwierzęta z ZOO
Zestaw 30 dywaników z postaciami zwierząt z ZOO. 
Dywaniki wykonane z wysokiej jakości włókien z 
miękkim i trwałym obszyciem. Intensywne, żywe 
kolory zachęcają dziecko do brania udziału lekcjach i 
zabawach dydaktycznych. Wykończone antypoślizgo-
wym podłożem. W zestawie praktyczna torba.
Wym.: 40 x 40 cm

29400011 989 zł

Mata okrągła Łąka
Wypełniona miękką, i puszystą włókniną silikonową 
mata jest przeznaczona dla dzieci w wieku 
żłobkowym. Kolorowe elementy: miękka, wypełniona 
silikonem biedronka, pszczółka z piszczkiem, kwiatek 
ze środkiem z siatki i płatkami wypełnionymi łuską 
gryki i lusterko intrygują maluchy i zachęcają je do 
zabawy.
Wym.: 87 x 87 x 2 cm

94641426 143 zł
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8 szt.

4 szt.

1 SZTUKA 
W CENIE

85 zł

1 SZTUKA 
W CENIE
185 zł

Maty do siedzenia - Powrót do natury
Komfortowa mata do leżenia dla jednego dziecka lub do 
siedzenia dla dwojga. Wykonana z wysokiej jakości mięk-
kiego materiału przyjemnego w dotyku o dużym nasyce-
niu kolorów oraz miękkim oraz trwałym obszyciem czynią 
z maty do siedzenia artykuł godny uwagi.
Zestaw 4 szt. zapakowanych w poręczna przezroczystą torbę.
Wym.: 107 x 60 x 4 cm

29400008 740 zł

Poduszki do siedzenia - Powrót do natury
Wykonane z dbałością o szczegóły z miękkiego, przyjem-
nego materiału poduszki do siedzenia ożywią każdą salę 
przedszkolną lub klasę. Zestaw zawiera 8 poduszek: dwie 
pszczoły, dwie biedronki, dwa słoneczniki, dwa motyle 
oraz przezroczystą torbę do przechowywania.
Wym.: 40 x 4 cm

29400009 680 zł

Dywan - Dom nad stawem
Dywan, który jest miejscem spotkań całej grupy w momencie kiedy nauczyciel, np. czyta dzieciom 
bajkę. Każde z  dzieci może mieć własne miejsce na dywanie przez cały rok. Spód dywanu 
wykonany z miękkiej gumy (antypoślizgowy). Dywan bardzo ciepły, gruby, przyjemny w dotyku.
Wym.: 300 x 200 cm

11322103 519 zł

antypoślizgowe
podłoże

Wym.: 3 x 2 m
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Siedziska emocje + wózek
Komplet dwunastu poduszek w żywych kolorach przedstawiających różne emocje. 
Poduszki wykonane z materiału łatwego do utrzymania w czystości. 
W komplecie wykonany ze sklejki wózek na kółkach do przechowywania poduszek.
Wym. poduszki: 35 x 6 cm, wym. wózka: 80 x 38 x 40 cm

29400002 962 zł

Dywany dekoracyjny - Kolorowy labirynt
Posiada antypoślizgowe podłoże oraz ciasno obszyte, miękkie wykończenie brzegów.
Wym.: 200 x 200 cm

29400001 446 zł

Dywany dekoracyjny - Premium
Posiada antypoślizgowe podłoże oraz ciasno obszyte, miękkie wykończenie brzegów.
Dywany te charakteryzują się bardzo grubym włosiem.
Wym.: 200 x 200 cm

29400023 Paleta malarza 959 zł
29400040 Dzieci całego świata 959 zł
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Tęczowy Dywan - Prostokąt
Wym.: 300 x 200 cm

29401013 1195 zł

Tęczowy Dywan - Kwadrat
Wym.: 200 x 200 cm

29401019 1099 zł

Tęczowy Dywan - Okręgi
Wym.: 200 x 200 cm

29401020 1099 zł



Nr 4Wszystkie krzesła posiadają certyfikaty

Starannie docięta, wyprofilowana 
i lakierowana sklejka nie rozwarstwia się. 

Stelaż z rurki o śr. 18 mm i grubości ścianki 
1,5 mm co gwarantuje stabilną konstrukcję.

Nr 0
Nr 1 Nr 2

Nr 3

Nr 5
Nr 6

ochrona przed 
rysowaniem podłogi

stelaż o śr. 
18 mm

profilowane 
siedzisko

zaokrąglone 
oparcie

sklejka o gr. 8 mm stabilny stelaż

Krzesła EM
wys. 43 cm 46 cm

950430 950460
950431 950461
950432 950462
950433 950463
950434 950464
950435 950465
950439 950469

cena 80 zł 86 zł

Krzesła EM
wys. 21 cm 26 cm 31 cm      35 cm 38 cm

950210 950260 950310 950350 950380
950211 950261 950311 950351 950381
950212 950262 950312 950352 950382
950213 950263 950313 950353 950383
950219 950269 950319 950359 950389

cena 56 zł 60 zł 63 zł 66 zł 76 zł

Wymiary mebli zgodnie z normami
rozmiar wzrost wys. stołu wys. krzesła kol. naklejki

Nr 0 80-95 40 cm 21 cm

Nr 1 93-116 46 cm 26 cm

Nr 2 108-121 53 cm 31 cm

Nr 3 119-142 59 cm 35 cm

Nr 4 133-159 64 cm 38 cm

Nr 5 146-176 71 cm 43 cm

Nr 6 159-188 76 cm 46 cm

Nr 7 174-207 82 cm 51 cm

Tolerancja wysokości stolów zgodnie z normą: +/- 1 cm

wysokość 21 cm

56pln
brutto

wysokość 26 cm

60pln
brutto

wysokość 31 cm

63pln
brutto

wysokość 35 cm

66pln
brutto

wysokość 38 cm

76pln
brutto

wysokość 43 cm

80pln
brutto

wysokość 46 cm

86pln
brutto

Posiadają
certyfikaty

Posiadają
certyfikaty
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Regulacja wysokości 64 - 82 cm - co 6 cm

64
 c

m

70
 c

m

76
 c

m

82
 c

m

Stół szkolny - 8 osobowy

Regulacja wysokości 40 - 58 cm - co 6 cm

40
 c

m

46
 c

m

52
 c

m

58
 c

m

Stół przedszkolny - 8 osobowy

śr.
4 cm

wysokość 26 cm

75pln
brutto

wysokość 31 cm

79pln
brutto

wysokość 35 cm

82pln
brutto

wysokość 38 cm

84pln
brutto

wysokość 43 cm

89pln
brutto

wysokość 46 cm

93pln
brutto

Krzesła EM HPL
wys. 26 cm 31 cm      35 cm

959260 959310 959350
959261 959311 959351
959262 959312 959352
950269 950319 950359

cena 77 zł 79 zł 82 zł

Nr 1
Nr 2

Nr 3

wysokość 26 cm

77pln
brutto

wysokość 31 cm

79pln
brutto

wysokość 35 cm

82pln
brutto

Siedzisko profilowane:
1) pod kolanami 
2) na powierzchni siedziska

Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej
Stelaż o profilu 18 mm lakierowany 
proszkowo w temperaturze 220O C

Sklejka oparcia i siedziska pokryta 
laminatem HPL! co znacznie podnosi trwałość krzesła
i odporność na zarysowania.

Posiadają
certyfikaty

Posiadają
certyfikaty

Stół szkolny: 160 x 80 cm
Stół przedszkolny: 140 x 80 cm

Stół kolorowy przedszkolny - 8 
osobowy
Stół dostosowany do krzeseł o wys. od 21 do 35 cm
Wym.: 140 x 80 cm, wys. 40 - 58 cm, śr. nogi: 4 cm

19588061 399 zł
19588062 399 zł
19588063 399 zł
19588064 399 zł
19588065 399 zł
19588069 399 zł

Stół kolorowy szkolny - 8 osobowy
Stół dopasowany do krzeseł o wys. od 21 do 46 cm
Wym.: 160 x 80 cm, wys. 64 - 82 cm, śr. nogi 6 cm

19589061 465 zł
19589062 465 zł
19589063 465 zł
19589064 465 zł
19589065 465 zł
19589066 465 zł

Stół z kolorowym obrzeżem - blat 
bukowy - przedszkolny - 8 osobowy
Stół dostosowany do krzeseł o wys. od 21 do 35 cm
Wym.: 140 x 80 cm, wys. 40 - 58 cm, śr. nogi: 4 cm

19588066 359 zł
19588067 359 zł
19588068 359 zł
19588072 359 zł
19588070 359 zł
19588071 359 zł

Krzesło MW
rozm. nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

17100010 17120020 17120030 17120040 17120050 17120060
17110011 17120021 17120031 17120041 17120051 17120061
17110012 17120022 17120032 17120042 17120052 17120062
17110013 17120023 17120033 17120043 17120053 17120063
17110014 17120024 17120034 17120044 17120054 17120064

cena 75 zł 79 zł 82 zł 84 zł 89 zł 93 zł

stelaż o śr. 25 mm

Tabela rozmiarów 
mebli wg. normy 
PN-EN 1729-1:2007

STRONA

356

Nr 1 Nr 2
Nr 3 Nr 4

Nr 6
Nr 5

śr.
6 cm
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80 cm

80 cm

 P - O
rodzaj nogi

299pln
brutto

279pln
brutto

319pln
brutto

309pln
brutto

499pln
brutto

489pln
brutto

319pln
brutto

śr. 100 cm

śr. 100 cm 125 x 80 cm

80 x 80 cm

80 x 80 cm 142 x 126 cm

142 x 126 cm

Dodatkowy elementy regulacji wysokości nogi 
stołu - dokrętka
Wys. 6 cm

195O puc 8 zł
195P prosta 8 zł

śr. 40 mm

PUC PROSTA

- Nogi stołów wykonane z drewna bukowego  
- Możliwością regulacji w zakresie 40-58 cm
- Regulacja co 6 cm, poprzez dokrętki

339pln
brutto125 x 80 cm

Stół prostokątny - klon
Wym.: 125 x 80 cm

9565O7 279 zł

Stół kwadratowy - klon
Wym.: 80 x 80 cm

9566O7 255 zł

Regulacja wysokości 40 - 58 cm - co 6 cm

40
 c

m

46
 c

m

52
 c

m

58
 c

m

śr.
40 mm

Posiadają
certyfikaty

BIAŁY
SREBRNY

Stoły przedszkolne

Stoły przedszkolne - kolorowe
kształt prostokąny kwadratowy okrągły szczęsciokątny

9565O0 9566O0 9567O0 9568O0
9565O1 9566O1 9567O1 9568O1
9565O2 9566O2 9567O2 9568O2
9565O3 9566O3 9567O3 9568O3
9565O9 9566O9 9567O9 9568O9
9565O6 9566O6 9567O6 9568O6

cena 339 zł 299 zł 319 zł 499 zł

255pln
brutto

279pln
brutto

Stoły przedszkolne z kolorowym obrzeżem
kształt prostokąny kwadratowy okrągły szczęsciokątny

9575O0 9576O0 9577O0 9578O0
9575O1 9576O1 9577O1 9578O1
9575O2 9576O2 9577O2 9578O2
9575O3 9576O3 9577O3 9568O3
9575O4 9576O4 9577O4 9578O4
9575O5 9576O5 9577O5 9578O5

cena 319 zł 279 zł 309 zł 489 zł

358
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stelaż: 4 kolory
blat: buk

72,5 cm

65 cm

Stolik regulowany ED LM - niski (40 - 59 cm)
kształt prostokąny kwadratowy okrągły szczęsciokątny

19511510 19511610 19511710 19511810
19511511 19511611 19511711 19511811
19511512 19511612 19511712 19511812
19511513 19511613 19511713 19511813

cena 329 zł 309 zł 329 zł 497 zł

Stolik regulowany ED HPL - niski (40 - 59 cm)
kształt prostokąny kwadratowy okrągły szczęsciokątny

19511520 19511620 19511720 19511820
19511521 19511621 19511721 19511821
19511522 19511622 19511722 19511822
19511523 19511623 19511723 19511823

cena 420 zł 365 zł 488 zł 535 zł

Stolik regulowany ED LM - wysoki (59 - 76 cm)
kształt prostokąny kwadratowy okrągły szczęsciokątny

19513010 19513110 19514110 19515110
19513011 19513111 19514111 19515111
19513012 19531112 19514112 19515112
19513013 19531113 19514113 19515113

cena 339 zł 319 zł 339 zł 529 zł

Stolik regulowany ED HPL - wysoki - (56 - 76 cm)
kształt prostokąny kwadratowy okrągły szczęsciokątny

19513020 19513120 19514120 19515120
19513021 19513121 19514121 19515121
19513022 19513122 19514122 19515122
19513023 19513123 19514123 19515123

cena 440 zł 375 zł 498 zł 569 zł

80 x 80 cm

80 x 80 cm

śr. 100 cm

śr. 100 cm

128 x 146 cm

128 x 146 cm

125 x 80 cm

140 x 80 cm

40
 c

m

46
 c

m

53
 c

m

59
 c

m

Regulacja 
w zakresie 
42,5 - 59 cm

Stolik 
regulowany 
ED LM - niski

59
 c

m

64
 c

m

71
 c

m

76
 c

m

Regulacja 
w zakresie 
59 - 76 cm

Stolik 
regulowany 
ED LM - wysoki

Blat stolika o gr. 19 mm pokryty
laminatem HPL!
ODPORNY NA ZARYSOWANIA

309pln
brutto

niski

319pln
brutto

wysoki

365pln
brutto

niski

375pln
brutto

wysoki

329pln
brutto

niski

339pln
brutto

wysoki

488pln
brutto

niski

498pln
brutto

wysoki

497pln
brutto

niski

529pln
brutto

wysoki

535pln
brutto

niski

569pln
brutto

wysoki

329pln
brutto

niski

339pln
brutto

wysoki

420pln
brutto

niski

440pln
brutto

wysoki

Blaty w wersji HPL - KOLOR BUK

Posiadają
certyfikaty

Wymiary mebli zgodnie z normami
rozmiar wzrost wys. stołu wys. krzesła kol. naklejki

Nr 0 80-95 40 cm 21 cm

Nr 1 93-116 46 cm 26 cm

Nr 2 108-121 53 cm 31 cm

Nr 3 119-142 59 cm 35 cm

Nr 4 133-159 64 cm 38 cm

Nr 5 146-176 71 cm 43 cm

Nr 6 159-188 76 cm 46 cm

Nr 7 174-207 82 cm 51 cm

Tolerancja wysokości stolów zgodnie z normą: +/- 1 cm
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- Bezpieczne dziecko - 
blokada bujania

- Wykonane z myślą o oszczędności miejsca - sztaplowanie do 15 szt.

- Testowane według norm EN1729 - dla idealnej postawy

- Dostępne dodatkowe akcesoria do krzeseł
- Wytrzymała, biezpieczna, 
jednoczęściowa konstrukcja

Krzesła Jednoczęściowe

Nasze krzesła są pierwszymi, jednoczęściowymi, polipropylenowymi 

krzesłami na świecie, które otrzymały obie części certyfikatu BS EN 

1729 ze względu na ich wytrzymałość, stabilność oraz ergonomię. Ich 

konstrukcja powoduje, że są niezwykle łatwe w utrzymaniu czystości oraz 

pozbawione ostrych krawędzi.

Krzesła jednoczęściowe idealnie nadają się dla tych najbardziej wymagających 
klientów. Wykonane w oparciu o wytrzymałą, polipropylenową konstrukcję. 
Dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych oraz w 6 rozmiarach, 
odpowiednich dla wszystkich grup wiekowych.

15
LAT

GWARANCJI

Posiadają
certyfikaty

Wózek do krzeseł T40
Wózek przeznaczony dla krzeseł jednoczęścio-
wych. Usprawnia i ułatwia bezpieczny transport 
dużej ilości krzeseł jednocześnie.
Wytrzymała, metalowa konstrukcja, ciche gumo-
we koła.

97058000 903 zł

Łącznik do krzeseł T7
Nadaje się idealnie do łączenia krzeseł 
jednoczęściowych o rozmiarach 5 i 6. 
Wyjątkowo praktyczny w aulach, sa-
lach konferencyjnych czy innych więk-
szych pomieszczeniach.

97056000 12 zł

Akcesoria
Poduszka na siedzisko T8
Poduszka wyściełana nubukiem, dopasowana do 
wszystkich siedzisk z kolekcji. 
Wygodna i estetyczna - zapewnia dodatkowy 
komfort przy korzystaniu z naszych krzeseł.
Poduszki posiadają antypoślizgowy spód.

97056001 mała 93 zł
97056002 duża 103 zł

kr
ze

sł
a 

st
an

da
rd
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e

kr
ze
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T3 - rozmiar 3
wzrost: 119 - 142
Wymiary całkowite:
D: 384, S: 430, W: 600 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 331, S: 340, W: 350 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 2,85kg

159pln
brutto

141pln
brutto brutto

155pln

T4 - rozmiar 4
wzrost: 133 - 159
Wymiary całkowite:
D: 408, S: 432, W: 690 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 331, S: 340, W: 380 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 2,95kg

140pln
brutto

126pln
brutto brutto

129pln

T5 - rozmiar 5
wzrost: 146 - 176
Wymiary całkowite:
D: 486, S: 480, W: 799 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 414, S: 370, W: 425 [mm]
Obciążenie maks.: 115kg
Waga: 4,22kg

T6 - rozmiar 6
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 510, S: 482, W: 829 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 414, S: 370, W: 455 [mm]
Obciążenie maks.: 158kg
Waga: 4,43kg

T1 - rozmiar 1
wzrost: 93 - 116
Wymiary całkowite:
D: 320, S: 360, W: 513 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 279, S: 275, W: 260 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 1,77kg

T2 - rozmiar 2
wzrost: 108 - 121
Wymiary całkowite:
D: 343, S: 363, W: 563 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 279, S: 275, W: 310 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 1,91kg

Krzesła Jednoczęściowe
rozm. T1 T2 T3 T4 T5 T6

970261 970311 970351 970381 970431 970461
970262 970312 970352 970382 970432 970462
970263 970313 970353 970383 970433 970463
970264 970314 970384 970384 970434 970464

X X X X 970435 970465
X 970316 970356 970386 970436 970466

970267 970317 X X X X
cena 126 zł 129 zł 140 zł 141 zł 155 zł 159 zł

Krzesła Jednoczęściowe
rozm. T1 T2 T3 T4 T5 T6

X 975311 975351 975381 975431 975461
975262 975312 975352 975382 975432 975462

X 975313 975353 975383 975433 975463
X X X X 975437 975467
X 975314 975358 975388 975438 975468
X X X X 975439 975469
X X X X 975440 975470

cena 126 zł 129 zł 140 zł 141 zł 155 zł 159 zł

Krzesła Jednoczęściowe - antybakteryjne
rozm. T1AN T2AN T3AN T4AN T5AN T6AN

9A2607 9A3107 9A3507 9A3807 9A4307 9A4607
cena 127 zł 130 zł 146 zł 149 zł 165 zł 175 zł

czarny żółty niebieski zielony ciemny szary bordowy

pomarańczowyczerwony limonkowy jasny szary błękitny fioletowy

kolorystyka
krzeseł:

127pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

130pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

146pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

149pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

165pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

175pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

361
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T13 - rozmiar 3
wzrost: 119 - 142
Wymiary całkowite:
D: 398, S: 438, W: 670 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 354 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,09kg

T16 - rozmiar 6
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 495, S: 497, W: 820 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 464 [mm]
Obciążenie maks.: 140kg
Waga: 3,69kg

T14 - rozmiar 4
wzrost: 133 - 159
Wymiary całkowite:
D: 416, S: 438, W: 700 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 383 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,19kg

T15 - rozmiar 5
wzrost: 146 - 176
Wymiary całkowite:
D: 477, S: 497, W: 790 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 434 [mm]
Obciążenie maks.: 140kg
Waga: 3,58kg

149pln
brutto

141pln
brutto brutto

145pln

139pln
brutto

135pln
brutto

Łacznik do krzese LC
Idealne akcesorium do łączenia krzeseł klasycz-
nych oraz krzeseł na płozach. 
Bardzo przydatny w aulach, salach konferencyj-
nych czy innych większych pomieszczeniach.

97056003 12 zł

Bezpieczna
klasa

Prawidłowa
postura

Blokada
bujania

Możliwość
sztaplowania

Wytrzymałe Ergonomiczne Stabilne Posiadają
certyfikaty

BSEN
1729.2

BSEN
1729.1

Krzesła 
Klasyczne

T12 - rozmiar 2
wzrost: 108 - 121
Wymiary całkowite:
D: 398, S: 438, W: 630 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 310 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,09kg

kolor stopki określa 
rozmiar krzesła

Krzesła klasyczne - 4 nogi
rozm. T12 T13 T14 T15 T16

971251 971351 971381 971431 971461
971252 971352 971382 971432 971462
971253 971353 971383 971433 971463
971254 971354 971384 971434 971464

X X X 971435 971465
971255 971356 971386 971436 971466

cena 135 zł 139 zł 141 zł 145 zł 149 zł

Krzesła klasyczne - 4 nogi
rozm. T12 T13 T14 T15 T16

971256 976351 976381 976431 976461
971257 976352 976382 976432 976462
971258 976353 976383 976433 976463

X X X 971437 971467
971259 976354 976384 971438 971468

X X X 971439 971469
cena 135 zł 139 zł 141 zł 145 zł 149 zł
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T25 - rozmiar 5
wzrost: 146 - 176
Wymiary całkowite:
D: 456, S: 540, W: 806 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 432 [mm]
Obciążenie maks.: 140kg
Waga: 3,51kg

Krzesła zbudowane są z jednoczęściowego, polipropylenowego siedziska 
i wytrzymałej stalowej ramy. Oba elementy zostały precyzyjnie zespolne, 
tworząc wysoko wytrzymałą konstrukcję. Łączenia zabezpieczono przed 
potencjalnym majstrowaniem, a konstrukcja nóg nie pozwalaja na 
przechylanie się krzesła.

Krzesła na płozach
Wyjątkowo wytrzymałe krzesła na płozach zostały zaprojektowane z myślą 
o znoszeniu wszelkich przeciążeń każdego dnia. 
Siedziska dostępne są w wielu kolorach, a stelaże posiadają srebrne 
wykończenie. Istenieje również możliwość wyboru czarnego stelaża.

T23 - rozmiar 3
wzrost: 119 - 142
Wymiary całkowite:
D: 368, S: 507, W: 660 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 347 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,41kg

T24 - rozmiar 4
wzrost: 133 - 159
Wymiary całkowite:
D: 386, S: 507, W: 700 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 379 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,47kg

T26 - rozmiar 6
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 477, S: 540, W: 836 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 457 [mm]
Obciążenie maks.: 140kg
Waga: 4,17kg

165pln
brutto

155pln
brutto brutto

159pln

154pln
brutto
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Bezpieczna
klasa

Prawidłowa
postura

Blokada
bujania

Możliwość
sztaplowania

Wytrzymałe Ergonomiczne Stabilne Posiadają
certyfikaty

BSEN
1729.2

BSEN
1729.1

czarny żółty niebieski zielony ciemny szary bordowy

pomarańczowyczerwony limonkowy jasny szary błękitny fioletowy

kolorystyka
krzeseł:

Krzesła na płozach
rozm. T23 T24 T25 T26

972351 972381 972431 972461
972352 972382 972432 972462
972353 972383 972433 972463
972354 972384 972434 972464

X X 972435 972465
972356 972386 972436 972466

cena 154 zł 155 zł 159 zł 165 zł

Krzesła na płozach
rozm. T23 T24 T25 T26

977351 977381 977431 977461
977352 977382 977432 977462
977353 977383 977433 977463

X X 977434 977464
977354 977384 977435 977465

X X 977436 977466
cena 154 zł 155 zł 159 zł 165 zł
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T90 - rozmiar 3
wzrost: 119 - 142
Wymiary całkowite:
D: 530, S: 550, W: 495 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 361, S: 365, W: 445 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 4,5kg

T92 - rozmiar 5
wzrost: 146 - 176
Wymiary całkowite:
D: 530, S: 550, W: 650 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 361, S: 365, W: 610 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 4,76kg

T91 - rozmiar 4
wzrost: 133 - 159
Wymiary całkowite:
D: 530, S: 550, W: 600 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 361, S: 365, W: 560 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 4,63kg

T93 - rozmiar 6
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 530, S: 550, W: 725 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 361, S: 365, W: 685 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 4,88kg

Stołki wysokie

Stołki charakteryzują się ergonomicznym, jednoczęściowym siedziskiem, 
uformowanym z polipropylenu oraz praktycznie umieszczonym podnóżkiem 
dla dodatkowej wygody. Siedziska dostępne są w wielu kolorach, a stelaż ma 
srebrne wykończenie.

Jeśli rozglądasz się za wyjątkowymi stołkami laboratoryjnymi, nie musisz 
szukać już nigdzie indziej! Wysokie stołki Titan zostały zaprojektowane z 
myślą o wykorzystaniu przy wszelakich projektach. Dzięki ich specjalnie 
skonstruowanemu stelażowi żadna podłoga nie jest narażona na 
uszkodzenia, a polipropylenowe siedziska wytrzymają największe obciążenia.

226pln
brutto

222pln
brutto brutto

224pln

220pln
brutto
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Bezpieczna
klasa

Prawidłowa
postura

Blokada
bujania

Możliwość
sztaplowania

Wytrzymałe Ergonomiczne Stabilne Posiadają
certyfikaty

BSEN
1729.2

BSEN
1729.1

czarny żółty niebieski zielony ciemny szary bordowy

pomarańczowyczerwony limonkowy jasny szary błękitny fioletowy

kolorystyka 
stołków:

Stołki wysokie
rozm. T90 T91 T92 T93

994403 995603 996103 996803
X X X X

994407 995607 996107 996807
994404 995604 996104 996804

X X X X
994412 995612 996112 996812

cena 220 zł 222 zł 224 zł 226 zł

Stołki wysokie
rozm. T90 T91 T92 T93

994411 995611 996101 996801
994409 995609 996109 996810
994408 995608 996108 996808
994410 995611 996111 996811
994405 995605 996105 996805
994401 995601 996101 996809

cena 220 zł 222 zł 224 zł 226 zł
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T35 - rozmiar Senior
wzrost: 133 - 174
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 845 - 930 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 460 - 560 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 12,5kg

Krzesła obrotowe Titan to piękna, stylowa i innowacyjna kolekcja. Oferują idelną wygodę dla uczniów 
i nauczycieli  oraz mogą zostać w łatwy sposób dopasowane do wysokości użytkownika. Łączenia 
zabezpieczono przed potencjalnym majstrowaniem, a stalowa rama zapewnia dużą wytrzymałość.

Siedziska dostępne są w wielu kolorach, a ramy posiadają eleganckie chromowane wykończenie. Standardowo 

stelaż wyposażony jest w kółka. Podnośniki gazowe są w stanie wytrzymać wagę do 150 kg.

T30 - rozmiar Junior
wzrost: 119 - 146
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 765 - 820 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 355 - 420 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 11,2kg

339pln
brutto

349pln
brutto

329pln
brutto

339pln
brutto

Krzesła 
obrotowe

Stołki
obrotowe

35
,5

 - 
42

 c
m

40
,5

 - 
46

 c
m

46
,5

 - 
55

,5
 c

m
46

 - 
56

 c
m

Bezpieczna
klasa

Prawidłowa
postura

Regulacja
wysokości

Mobilne Wytrzymałe Ergonomiczne Stabilne Posiadają
certyfikaty

BSEN
1729.2

BSEN
1729.1

Krzesła obrotowe
rozm. T30 T35

973J0 973S0
973J1 973S1
973J2 973S2
973J3 973S3

X 973S8
973J7 973S7
973J4 973S4
973J5 973S5
973J6 973S6

X 973S9
973J8 974S0

X 974S1
cena 339 zł 349 zł

Stołki obrotowe
rozm. T32 T33

975J0 975S0
X X

975J1 975S1
975J2 975S2

X X
975J8 975S8
975J9 975S9

975J10 975S10
975J3 975S3
975J4 975S4
975J5 975S5

cena 329 zł 339 zł

T32 - rozmiar Junior
wzrost: 119 - 146
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 445 - 500 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 390, S: 420, W: 405 - 460 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 10,2kg

T33 - rozmiar Senior
wzrost: 133 - 174
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 505 - 605 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 414, S: 420, W: 465 - 555 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 11,5kg
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Krzesełko składane TC
Wym.: 39,5 x 39,5 x 44 cm

9750711 105 zł
9750711 105 zł

Krzesełko składane TC
Wymiary siedziska:
D: 395, S: 395, W: 440 [mm]
Waga: 3,6kg

TC40T - Wózek na 
krzesełka składane
Wymiary całkowite:
D: 540, S: 1120, W: 1000 [mm]
Pojemność: 40 krzesełek

T301 - Krzesło na kółkach
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 460, S: 475, W: 845 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 423, S: 406, W: 470 [mm]
Obciążenie maks.: 130kg
Waga: 6,6kg

T300 - Krzesło z blatem
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 900, S: 548, W: 845 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 470 [mm]
Obciążenie maks.: 130kg
Waga: 13,0kg

405pln
brutto

725pln
brutto

105pln
brutto

Krzesła na kółkach
rozm. T300 T301

975T0 975TM0
975T1 975TM1
975T2 975TM2
975T3 975TM3
975T4 975TM4
975T5 975TM5
975T6 975TM6
975T7 975TM7
975T8 975TM8
975T9 975TM9

975T10 975TM10
975T11 975TM11

cena 725 zł 405 zł

Wózek na krzesełka składane
Pojemność wózka: 40 krzesełek

975712 840 zł

840pln
brutto

Wózek wyposażony w kółka.

Krzesła na kółkach

Krzesła 
składane
Składane krzesło Titan jest idealnym 

rozwiązaniem na zgromadzenia i 
imprezy.

Krzesło ma zintegrowane klipsy 
łączące, a jego  składana budowa 

zapewnia oszczędność miejsca podczas 
przechowywania.

Podwójnie nitowana konstrukcja 
zapewnia wytrzymałość oraz stabilność.

Siedzisko i oparcie ergonomicznie 
ukształtowane, a oparcie ma również 

oddychającą konstrukcję.

Krzesła na kółkach Titan umożłiwiają bezpieczną i komfortową 
mobilność w klasie, umożliwiając tworzenie różnych dynamicznych 
ustawień uczenia się.

Krzesła są odpowiednie dla indywidualnego użytku jak i można je 
łatwo łączyć, aby promować współne uczenie się.
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Stoliki Egzaminacyjne 
T10

Super wytrzymałe stoliki egzaminacyjne zostały wykonane 
z fakturowanego, odpornego na rysowanie blatu z wcięciem na długopis 
i stalowych nóg o śr. 22 mm. Ich waga jest dwa razy mniejsza niż 
tradycyjnych, drewnianych stolików, dzięki konstrukcji umożliwiającej 
ich złożenie są bardzo praktyczne w użyciu i przechowywaniu.

Jednoczęściowe blaty wytwarzane są z odpornego na uderzenia polipropylenu, czyniąc 
je niemal niezniszczalnymi. Niewielki rozmiar po złożeniu pozwala na efektywną 
i wyjatkowo łatwą aranżację sal egzaminacyjnych.  Ich transport ułatwia wózek 
zaprojektowany specjalnie z myślą o transporcie 20 lub 40 stolików jednocześnie.

Stoliki Egzaminacyjne

T10 - Stolik egzaminacyjny
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 710 [mm]
Waga: 7,91kg

T10T - Wózek na stoliki
Wymiary całkowite:
D: 1267, S: 600, W: 473 [mm]
Pojemność: 40 stołów
Waga: 30kg

199pln
brutto

1269pln
brutto

Wózek na stoliki T10T
Pojemność wózka: 40 stołów

97411015 1269 zł

Wózek na stoliki TC66
Pojemność wózka: 20 stołów

97411016 1490 zł

Wózek wyposażony
w kółka.

PRAKTYCZNE - ŁATWE W PRZECHOWYWANIU

TC66 - Stolik egzaminacyjny
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 710 [mm]
Waga: 7,91kg

SUPER 
WYTRZYMAŁY HPL

Stolik egzaminacyjny T10
Polipropylenowe blat stolika z metalową stalową 
ramą  22 mm z antypoślizgowymi nóżkami
- 2 lata gwarancji

97411010 199 zł
97411011 199 zł

Stolik egzaminacyjny TC66
Stolik dostępny w dwóch wersjach.

97411012 standard 179 zł
97411013 premium 197 zł

TC66 wersja premium:
Dostarczany z 18 mm bukowym blatem MDF 
pokrytym odpornym na ścieranie laminatem 
HPL, ze zintegrowanym rowkiem na pióro

TC66 Wersja ekonomiczna:
Dostarczany z 15 mm bukowym blatem MDF 
pokrytym odpornym na ścieranie laminatem 
HPL, ze zintegrowanym rowkiem na pióro

wersja 
ekonomiczna 179pln

brutto

wersja 
premium 197pln

brutto

Stoliki Egzaminacyjne 
MDF TC66

1490pln
brutto
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Krzesło plastikowe RS-P

rozm. nr. 5 nr. 6

3039431 3039441
3039432 3039442
3039433 3039443
3039434 3039444

cena 125 zł 125 zł

- Siedzisko i oparcie z lekko elastycznego tworzywa - nie pękające
- Podwójna poprzeczka wzmacniająca pod siedziskiem

- Stelaż krzesła z rury metalowej o śr. 25 mm

Krzesła RS plastikowe

Wózek na krzesła
Wózek dostosowany do krzeseł RS.

3039031 350 zł

Krzesło nauczycielskie RS-P
Rozmiar: nr 6

3035003 235 zł
3035004 235 zł
3035005 235 zł
3035006 235 zł

Fotel do żłobka Ż
wzrost: 93 - 116
Wymiary całkowite:
D: 525, S: 565, W: 520 [mm]
Wymiary siedziska:
S: 410, W: 280 [mm]

Fotel Junior - metal JM
wzrost: 108 - 121
Wymiary całkowite:
D: 525, S: 565, W: 580 [mm]
Wymiary siedziska:
S: 410, W: 340 [mm]

Fotel Junior - drewno JW
wzrost: 108 - 121
Wymiary całkowite:
D: 525, S: 565, W: 580 [mm]
Wymiary siedziska:
S: 410, W: 340 [mm]

Fotele
rozm. Ż JM JW

975Z01 975JM01 975JW01
975Z02 975JM02 975JW02
975Z03 975JM03 975JW03
975Z04 975JM04 975JW04
975Z05 975JM05 975JW05
975Z06 975JM06 975JW06
975Z07 975JM07 975JW07
975Z08 975JM08 975JW08
975Z09 975JM09 975JW09

cena 700 zł 720 zł 730 zł
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Krzesło Vogve
Wym.: s. 50 x g. 50 x w. 45-54 cm

9752620 1050 zł

Krzesło tapicerowane
Stalowy stelaż krzesła wykonany jest w kolorze czar-
nym, siedzisko oraz oparcie są tapicerowane odpor-
ną na ścieralność tkaniną, - krzesła można układać 
jedno w drugim.
Szeroka gama kolorystyczna dostępna na www.educol.pl
Wym. siedziska:szer.: 47 cm, gł.: 42 cm, wys.: 47 cm

19510224 89 zł

Fotel biurowy
Siedzisko i oparcie wyścielane poliestrową siatką. 
Chromowana podstawa. Krzesło posiada pod-
nośnik pneumatyczny. Kółka krzesła posiadają 
funkcję zatrzymywania.
Wysokość siedziska:45 – 55 cm, gł.siedziska:49 cm
Wym.:109 – 119 x 61 x 63 cm

19501001 269 zł

Ochraniacz podłogi
Chronią powierzchnię przed po-
rysowaniem. 20 sztuk. Rozmiar: 
2 i 4 cm

19531151 6 zł

Krzesło Zoom
Wym.: s. 44,5 x g. 46 w. 72-84 cm

9750709 645 zł

Krzesło składane
Wym.: 76 x 52 x 40 cm
Max obciążenie: 100kg

19501002 85 zł

Krzesło Visitor
Wym.: s. 53 x g. 51 w. 47 cm

9750247 826 zł

Fotel biurowy Pionier
Krzesło biurowe z wysokim oparciem na siłowniku 
pneumatycznym, możliwość regulacji wysokości 
siedziska, położenia siedziska względem oparcia w 
dwóch płaszczyznach, odchylenia oparcia pod do-
wolnym kątem za pomocą mechanizmu CPT. Szeroka 
gama kolorystyczna dostępna na www.educol.pl
Wym.: szer.60,7 x gł.52 x wys.100 – 110 cm, wys. do 
siedziska od podłogi: 46 – 56 cm

19501003 199 zł

Pełna specyfikacja krzeseł 
na stronie  www.educol.pl

Możliwość powieszenia 
złożonego krzesła na ścianie.

Krzesło Fonseca
Wym.: s. 54 x g. 55 x w. 47 - 57 cm

9752403 568 zł

Krzesło Start
Wym.: s. 48 x g. 50 x w. 43,5 - 53 cm

9751743 378 zł

Krzesło Zico
Wym.: s. 48 x g. 47 x w. 46 - 56 cm

9750799 637 zł

Krzesło Lazio
Wym.: s. 48 x g. 46 x w. 49 cm

9750234 361 zł
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Kolekcja Trapez

Szafka Safari Trapez S-600
Wym.: 80 x 44 x 42,5 cm

19525641 226 zł
19525642 226 zł
19525643 226 zł
19525644 226 zł

Szafka Safari Trapez S-800
Wym.: 107 x 44 x 42,5 cm

19555641 259 zł
19555642 259 zł
19555643 259 zł
19555644 259 zł

Drzwiczki Safari Trapez 
S-800 - 1200
Wym. poj. drzwiczek: 54 x 38 cm

19509031 69 zł
19509032 69 zł
19509033 69 zł
19509034 69 zł

Szafka narożna N-1000
Wym.: 107 x 40 x 90 cm

19509151 229 zł
19509152 229 zł
19509153 229 zł
19509154 229 zł

Szafka rogowa R-800
Wym.: 107 x 44 x 39 cm

19500140 489 zł
19500141 489 zł
19500142 489 zł
19500143 489 zł

Szafka Safari Trapez S-1200
Wym.: 135 x 44 x 42,5 cm

19511200 310 zł
19521200 310 zł
19531200 310 zł
19541200 310 zł

Szafka Safari Trapez S-1500
Wym.: 164 x 44 x 42,5 cm

19511500 349 zł
19521500 349 zł
19531500 349 zł
19541500 349 zł

Posiadają
certyfikaty

cena z drzwiczkami

328pln
brutto

cena z drzwiczkami

418pln
brutto

cena z drzwiczkami

379pln
brutto

cena z drzwiczkami

487pln
brutto

R-800N-1000

zaokrąglone 
rogi szafek
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Posiadają
certyfikaty

Drzwiczki 
w oddzielnej 

sprzedaży

Szafki z serii Safari Trapez 
stanowią atrakcyjne 
wyposażenie wnętrz. 
Boki wykonano z płyty 
laminowanej z kolei fronty z 
MDF-u w kolorach niebieskim, 
żółtym, pomarańczowym oraz 
limonkowym. 

Półokrągłe obrzeża szafek 
zapewniają  bezpieczeństwo 
podczas zabaw. Istnieje 
możliwość zakupu całego 
zestawu bądź poszczególnych 
elementów, dzięki czemu 
mają Państwo możliwość 
tworzenia własnych 
zestawień.

Szafka Safari Trapez L-600
Wym.: 80 x 44 x 85 cm

19535641 295 zł
19535642 295 zł
19535643 295 zł
19535644 295 zł

Szafka Safari Trapez L-800
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19545641 349 zł
19545642 349 zł
19545643 349 zł
19545644 349 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-800
Wym. poj. drzwiczek: 80 x 40 cm

19565641 198 zł
19565642 198 zł
19565643 198 zł
19565644 198 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-1200 - L-1800
Wym. poj. drzwiczek: 107,3 x 40 cm

19581200 259 zł
19581201 259 zł
19581202 259 zł
19581203 259 zł

cena z drzwiczkami

547pln
brutto

Szafka Safari Trapez L-1200
Wym.: 135 x 44 x 85 cm

19551200 429 zł
19551201 429 zł
19551202 429 zł
19551203 429 zł

cena z drzwiczkami

688pln
brutto

Szafka Safari Trapez L-1500
Wym.: 164 x 44 x 85 cm

19501500 449 zł
19501501 449 zł
19501502 449 zł
19501503 449 zł

cena z drzwiczkami

708pln
brutto
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Regulacja wysokości 40 - 58 cm - co 6 cm

40
 c

m

46
 c

m

52
 c

m

58
 c

m

Szafka Safari Trapez S-1800
Wym.: 196 x 44 x 42,5 cm

19511800 399 zł
19511801 399 zł
19511802 399 zł
19511803 399 zł

Szafka Safari Trapez L-1800
Wym.: 196  x 44 x 85 cm

19501800 628 zł
19501801 628 zł
19501802 628 zł
19501803 628 zł

Stół Safari Trapez - pastel
Wym.: 125 x 80 cm

1950P0 399 zł
1950P1 399 zł
1950P2 399 zł
1950P3 399 zł
1950P9 399 zł

Biurko Safarii Trapez Mix
Drzwiczki zamykane na kluczyk.
Wym.: 120 x 80 x 73 cm

19509114 540 zł

cena z drzwiczkami

468pln
brutto

cena z drzwiczkami

537pln
brutto

cena z drzwiczkami

887pln
brutto

125 x 80 cm

Posiadają
certyfikaty

Drzwiczki Safari Trapez S-800 - 1800
Wym. poj. drzwiczek: 54 x 38 cm

19509031 69 zł
19509032 69 zł
19509033 69 zł
19509034 69 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-1200 - L-1800
Wym. poj. drzwiczek: 107,3 x 40 cm

19581200 259 zł
19581201 259 zł
19581202 259 zł
19581203 259 zł
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Zestaw Safari Trapez - Mandarynka
W zestawie: Szafka S-1800 + drzwiczki; Regał 
L-1300 + drzwiczki; Szafka z szufladami LS-1200; 
Szafka z pojemnikami G-1000T; Szafka S-1200; 
Szafka L-800 + drzwiczki

19511213 4555 zł

Zestaw Safari Trapez Limonka - 
Pomarańcza
W zestawie: Szafka L-1800 + drzwiczki; Szafka 
L-800 + drzwiczki; Szafka z szufladami L-800; 
Szafka L-600; Szafka S-800

19511205 2697 zł

Zestaw Safari Trapez - Kolory Łąki
W zestawie: Szafka S-1200; Szafka L-1200 + 
drzwiczki; Szafka PS-1100 + skrzynia + pojemniki; 
Szafka na pojemniki G-1000T + pojemniki;, Regał 
L-700 + drzwiczki

19511208 3737 zł

Zestaw Safari Trapez - Kolory Tęczy
W zestawie: Szafka S-1800 + drzwiczki; Szafka PS-1000 + 3 skrzynie + pojemni-
ki; Szafka S-1200; Szafka LS-1200; Szafka L-800; Szafka LS-800; Szafka narożna 
N-1000

19512209 4125 zł

Zestaw szafek Safari Trapez - Żółte Piaski
W zestawie: Szafka S-1800 + 1 drzwiczki; Szafka L-1200 + drzwiczki; Szafka PS-
1100; Szafka na pojemniki G-400T + 3 pojemniki MAX; Szafka LS-800; Szafka 
narożna N-1000

19512210 3665 zł

Zestaw rogowy I - Morela
W zestawie: Szafka na pojemniki 
G1000T+pojemniki; Szafka L-1200 + 
drzwiczki; Szafka LS-800; Szafka rogowa 
R-800; Szafka L-800 + drzwiczki; Szafka 
S-1200; Szafka narożna N-1000

19508500 4031 zł

Zestaw rogowy II - Cytryna
W zestawie: Szafka narożna N-1000; Re-
gał L-1300 + drzwiczki; Szafka S-1200
Szafka rogowa R-800; Szafka LS-1200
Szafka L-1200 + drzwiczki; Szafka PS-
1000; Szafka S-1800 + drzwiczki

195085001 5333 zł

Szafki z serii Safari Trapez stanowią 
atrakcyjne wyposażenie wnętrz. Boki 
wykonano z płyty laminowanej z kolei 
fronty z MDF-u w kolorach niebieskim, 
żółtym, pomarańczowym oraz 
limonkowym. Półokrągłe obrzeża szafek 
zapewniają  bezpieczeństwo podczas 
zabaw. Istnieje możliwość zakupu całego 
zestawu bądź poszczególnych elementów, 
dzięki czemu mają Państwo możliwość 
tworzenia własnych zestawień.

Zestaw Safari Trapez „Słoneczny Błękit”
W zestawie: Szafka S-1800; Szafka L-1200 + drzwiczki; Szafka z 
szufladami L-1200; Szafka z pojemnikami G-700; Szafka S-1200

19501204 3171 zł

cena zestawu

3171pln
brutto
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Szafka regulowana Safari Trapez 
LR-700
Wym.: 80 x 104 x 44 cm

19509250 389 zł
19509251 389 zł
19509252 389 zł
19509253 389 zł
19509254 389 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
LR-1000
Wym.: 107 x 104 x 44 cm

19509260 529 zł
19509261 529 zł
19509262 529 zł
19509263 529 zł
19509264 529 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
LR-1300
Wym.: 135 x 104 x 44 cm

19509270 699 zł
19509271 699 zł
19509272 699 zł
19509273 699 zł
19509274 699 zł

Szafka z szufladami Safari Trapez L-800
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19580000 795 zł
19580001 795 zł
19580002 795 zł
19580003 795 zł
19580004 795 zł
19580005 795 zł

Szafka z szufladami Safari Trapez L-1200
Wym.:  135 x 44 x 85 cm

19500210 996 zł
19500211 996 zł
19500212 996 zł
19500213 996 zł
19500214 996 zł
19500215 996 zł

Szafka Safari Trapez LS-800 
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19500980 728 zł
19500981 728 zł
19500982 728 zł
19500983 728 zł
19500984 728 zł

Szafka Safari Trapez LS-1200 
Wym.: 135 x 44 x 85 cm

19500991 979 zł
19500992 979 zł
19500993 979 zł
19500994 979 zł
19500995 979 zł

LS-800 z szufladami

LS-1200 z szufladami

L-800 z szufladami

L-1200 z szufladami

Możliwość regulacji każdej z przegród o 6 cm w lewo lub w prawo. 
Wyjmując przegrodę podwajamy przestrzeń na danej półce.
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Drzwiczki w 
oddzielnej sprzedaży

Drzwiczki w 
oddzielnej sprzedaży

Regał na segregatory
Wym.: 81 x 30 x 40 cm

19501314 120 zł
Szafa ubraniowa Safari Trapez LU-1800
Wym.: 196  x 44 x 85 cm

19509180 887 zł
19509181 887 zł
19509182 887 zł
19509183 887 zł

cena z drzwiczkami

633pln
brutto

cena z drzwiczkami

1421pln
brutto

cena z drzwiczkami

850pln
brutto

cena z drzwiczkami

1147pln
brutto

Regał Safari Trapez z 6 półkami L-700
Wym.: 80 x 44 x 104 cm

19509051 399 zł
19509052 399 zł
19509053 399 zł
19509054 399 zł

Regał Safari Trapez z 9 półkami L-1000
Wym.:107 x 44 x 104 cm

19509061 499 zł
19509062 499 zł
19509063 499 zł
19509064 499 zł

Regał Safari Trapez z 12 półkami L-1300
Wym.: 136 x 44 x 104 cm

19509071 679 zł
19509072 679 zł
19509073 679 zł
19509074 679 zł

Pojemniki do regałów Safari
Wym.: 38 x 31 x 15 cm

19900080 40 zł
19900081 40 zł
19900082 40 zł
19900083 40 zł

Drzwiczki do regałów Safari Trapez
Wym.: 32 x 25 cm

19509046 39 zł
19509047 39 zł
19509047 39 zł
19509049 39 zł

Regał Safari Trapez z 15 półkami L-1600
Wym.: 165 x 44 x 104 cm

19509160 836 zł
19509161 836 zł
19509162 836 zł
19509163 836 zł

Boki 
wykonano 
z płyty 
laminowanej 
z kolei fronty 
z MDF-u w 4 
kolorach do 
wyboru

Wszystkie 
szafki
posiadają
certyfikaty
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15 pojemników + 3 dodatkowe

24 pojemniki + 3 dodatkowe

33 pojemniki + 3 dodatkowe

Szafka z 6 pojemnikami G

Przy zamówieniu szafki 
należy określić kolor pojemników.

Szafki sprzedawane wraz z pojemnikami.ii

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez G700T
Wym.:  82 x 46 x 104 cm

19500800 869 zł
19500801 869 zł
19500802 869 zł
19500803 869 zł

Szafka Safari Trapez G-400T - leżanka
Wym.:  82 x 46 x 104 cm

19509000 495 zł
19509001 495 zł
19509002 495 zł
19509003 495 zł

Materacyk do leżanki
Materacyk dostosowany wymiarami do leżanki 
Trapez G-400. Gr.: 4 cm

19509005 99 zł

44
 cm

33 cm

5 pojemników + 3 dodatkowe

Kontener na kółkach
o wym. 33 x 44 cm

Szafka Safari Trapez PS-1000
Wym.:  107 x 46 x 104 cm

19509125 1099 zł

5 pojemników + 3 dodatkowe

szuflada na kółkach 
o wym. 99 x 44 cm

Szafka Safari Trapez PS-1100
Wym.:  107 x 46 x 104 cm

19509009 1069 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez G1000T
Wym.:  82 x 46 x 104 cm

19510800 1159 zł
19510801 1159 zł
19510802 1159 zł
19510803 1159 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez G1200T
Wym.:  138 x 46 x 104 cm

19520800 1498 zł
19520801 1498 zł
19520802 1498 zł
19520803 1498 zł

Seria szafek wyróżnia się 
nowoczesnym wzornictwem 

i stonowaną kolorystyką, która 
będzie pasować do każdego 

pomieszczenia.
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Możliwość wymiany pojemników w szafkach

= = =

pojemnik mały:
gł. 42,7 x szer. 31,2 x wys. 7,5 cm

pojemnik średni:
gł. 42,7 x szer. 31,2 x wys. 15 cm

pojemnik duży:
gł. 42,7 x szer. 31,2 x wys. 22,5 cm

pojemnik max:
gł. 42,7 x szer. 31,2 x wys. 30 cm

Dzięki wkładom z przegródkami zawsze utrzymasz ład
i porządek w swoim biurze czy klasie.

Kredki, długopisy, pędzelki, flamastry czy farbki - teraz wszystko 
ma swoje mniejsce!

3 sekcje
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900047 22 zł

Pokrywa
Wym.: 43 x 28 x 5 cm

19900051 16 zł

Biurowe sekcje
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900052 22 zł

Kreatywne sekcje
Wym.: 38 x 27,5 x 3,5 cm

19900053 22 zł

Sekcje na kredki
Wym.: 38 x 27,5 x 5 cm

19900054 22 zł

4 sekcje
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900048 22 zł

6 sekcji
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900049 22 zł

8 sekcji
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900050 22 zł

Wkłady na statywie do pojemników
Wym.: 35 x 24 x 11 cm

19900046 113 zł

Pojemniki do szafek G
rozm. Mały Średni Duży Max

19900011 19900021 19900031 19900041
19900012 19900022 19900032 19900042
19900013 19900023 19900033 19900043
19900014 19900024 19900034 19900044
19900015 19900025 19900035 19900045
19900055 19900058 19900061 19900062
19900056 19900059 19900172 19900174
19900057 19900060 19900173 19900175

cena 28 zł 31 zł 39 zł 46 zł
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szerokość siedziska 25 cm
wysokość siedziska 30 cm

13
0 

cm

107,6 cm50 cm

14
8 

cm

147 cm50 cm

14
8 

cm

50 cm 76 cm

Szatnia Safari Trapez T5 - 5 osobowa
Wym.: 130 x 107,6 x 50 cm

19586790 536 zł
19586791 536 zł
19586792 536 zł
19586793 536 zł

Drzwiczki do szatni Safari Trapez T5
W zestawie: 5 szt.

19586800 232 zł
19586801 232 zł
19586802 232 zł
19586803 232 zł

Szatnia Safari Trapez T3 - 3 osob.
Wym.: 148 x 76 x 50 cm

19593000 377 zł
19593001 377 zł
19593002 377 zł
19593003 377 zł

Szatnia Safari Trapez T6 - 6 osobowa
Wym.: 148 x 147 x 50 cm

19596000 559 zł
19596001 559 zł
19596002 559 zł
19596003 559 zł

Szatnia rogowa Safari Trapez TR4
Wym.:  148 x 74 x 74 x 50 cm

19596200 479 zł
19596201 479 zł
19596202 479 zł
19596203 479 zł

Drzwiczki do szatni T3
W zestawie: 3 szt.

19593005 118 zł
19593006 118 zł
19593007 118 zł
19593008 118 zł
19593009 118 zł
19593010 118 zł
19593011 118 zł

Szatnie z serii Safari Trapez 
stanowią atrakcyjne 
wyposażenie wnętrz. 

Boki wykonano z płyty 
laminowanej z kolei 
elementy dekoracyjne 
z MDF-u w kolorach 
niebieskim, żółtym, 
pomarańczowym oraz 
limonkowym. 

Wszystkie 
szatnie
posiadają
certyfikaty

Drzwiczki do szatni Trapez T6
W zestawie: 6 szt.

19596005 236 zł
19596006 236 zł
19596007 236 zł
19596008 236 zł
19596009 236 zł
19596010 236 zł
19596011 236 zł

ociekacz na buty
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Wieszak TR6-100 - 6 osobowy
Wym.: 100 x 25 cm

19596270 109 zł
19596271 109 zł
19596272 109 zł
19596273 109 zł

Ławka TR6-100
Wym.: 100 x 37 x 33 cm

19596250 175 zł
19596251 175 zł
19596252 175 zł
19596253 175 zł

Wieszak AR
Stabilny wieszak biurowy. Wysokość wieszaka wynosi 168 cm, a długość podsta-
wy dolnej 62,5 cm. Wieszak posiada również podstawkę i pierścień podtrzymują-
cy dla parasolek. Wieszak można łatwo zdemontować i przewieźć w inne miejsce. 
Wieszak w kolorze srebrnym matowym (aluminium).

19519513 228 zł

Wieszak do szatni - długi
Listwa z 9 podwójnymi wieszakami. Wykonane ze sklejki.
Wym.: 184 x 20 cm 

96521210 155 zł

Wieszak do szatni - krótki
Listwa z 6 podwójnymi wieszakami. Wykonana ze sklejki.
Wym.:  110 x 20 cm

96521209 110 zł

wykonane z płyty o gr. 18 mm 
+ lakierowany MDF

Wszystkie 
szatnie
posiadają
certyfikaty

Drzwiczki duże do szatni 
Safari K - 1 szt.
Dolne drzwiczki do szatni Safari K.

195861000 44 zł
195861001 44 zł
195861002 44 zł
195861003 44 zł
195861004 44 zł
195861005 44 zł

Drzwiczki małe do szatni 
Safari K - 1 szt.
Górne drzwiczki do szatni Safari K.

195861100 22 zł
195861101 22 zł
195861102 22 zł
195861103 22 zł
195861104 22 zł
195861105 22 zł

Szatnia Safari K - 6 osobowa - NEW
Wym.: 132 x 145 x 42 cm

195861110 495 zł
195861111 495 zł
195861112 495 zł
195861113 495 zł
195861114 495 zł

Szatnia Safari K - 5 osobowa - NEW
Wym.: 132 x 120 x 42 cm

195861120 425 zł
195861121 425 zł
195861122 425 zł
195861123 425 zł
195861124 425 zł

Szatnia Safari K - 3 osobowa - NEW
Wym.: 132 x 75 x 42 cm

195861130 290 zł
195861131 290 zł
195861132 290 zł
195861133 290 zł
195861134 290 zł

6 osobowa 5 osobowa

3 osobowa
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Biblioteczki

Bibloteczka
Wym.: 107 x 85 x 44 cm

19501318 399 zł

Biblioteczka Trapez z pufkami i pojemnikami
W zestawie 2 pufki oraz 2 pojemniki na kółkach.
Wym.: 90 x 60 x 37,5 cm

19501319 699 zł

Bilbioteczka Safari Trapez 
dwustronna na kółkach
Wym.: 137 x 104 x 60 cm

19501330 720 zł
19501331 720 zł
19501332 720 zł
19501333 720 zł
19501334 720 zł

Bilbioteczka Safari Trapez wąska
Wym.: 138 x 104 x 30 cm

19501320 459 zł
19501321 459 zł
19501322 459 zł
19501323 459 zł
19501324 459 zł

Szafka na instrumenty Safari Trapez
Wym.: 137 x 36 x 46 cm

19509800 459 zł
19509801 459 zł
19509802 459 zł
19509803 459 zł
19509804 459 zł

Szafka dwustronna

z 
po

je
m

ni
ka

m
i

Biblioteczka z siedziskiem
Wielofunkcyjna biblioteczka pozwalająca na ekspono-
wanie książek, gier i pomocy edukacyjnych. Konstruk-
cja z klonowej płyty wiórowej oraz piankowy, miękki 
materac to gwarancja wygody w trakcie oddawania 
się lekturze baśni i bajek. Zielony element wpisany w 
naturalny odcień biblioteczki dodaje wyrazu całości. 
Mnogość półeczek i przegródek umożliwia trzymanie 
książek w jednym miejscu. Konstrukcja biblioteczki 
umożliwia dostęp do każdej przegródki.
Piankowe siedzisko znajduje się w zestawie. 
Wys. 82 x szer. 151 x gł. 34 cm

94520361 519 zł
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Szafka regulowana Safari Trapez 
BLR-700
Wym.: 80 x 104 x 44 cm

19509750 389 zł
19509751 389 zł
19509752 389 zł
19509753 389 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
BLR-1000
Wym.: 107 x 104 x 44 cm

19509760 529 zł
19509761 529 zł
19509762 529 zł
19509763 529 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
BLR-1300
Wym.: 80 x 104 x 44 cm

19509770 699 zł
19509771 699 zł
19509772 699 zł
19509773 699 zł

Możliwość regulacji każdej z przegród o 6 cm w lewo lub w prawo. 
Wyjmując przegrodę podwajamy przestrzeń na danej półce.

Regał N - 6 półek
Wym.: 89 x 39 x 93 cm

94470341 261 zł

Regał NP z 9 wnękami i półkami
Wym.: 89 x 39 x 135 cm

94470341 488 zł

Regał N - 9 półek
Wym.: 89 x 39 x 135 cm

94470342 357 zł

Regał N - 12 półek
Wym.: 118 x 39 x 135 cm

94470343 429 zł

Drzwiczki do regałów N
994470345B 39 zł
994470345Y 39 zł
994470345O 39 zł
994470345L 39 zł
994470345W 39 zł

drzwiczki sprzedawane osobno

dr
zw

ic
zk

i s
pr

ze
da

w
an

e 
os

ob
no

Prezentowany zestaw - 2400 zł

Możliwość dowolnego układu drzwiczek
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Kolekcja BIAŁA Trapez

Szafki z serii Safari Trapez 
stanowią atrakcyjne 
wyposażenie wnętrz. 
Boki wykonano 
z płyty laminowanej 
z kolei fronty z MDF-u 
w kolorach niebieskim, żółtym, 
pomarańczowym 
oraz limonkowym. 
Półokrągłe obrzeża szafek 
zapewniają  bezpieczeństwo 
podczas zabaw. Istnieje 
możliwość zakupu całego 
zestawu bądź poszczególnych 
elementów, dzięki czemu mają 
Państwo możliwość tworzenia 
własnych zestawień.
Seria szafek BIAŁYCH wyróżnia 
się nowoczesnym wzornictwem 
i stonowaną kolorystyką, która 
będzie pasować do każdego 
pomieszczenia.

Szafka Safari Trapez BS-600
Wym.: 80 x 44 x 42,5 cm

19525646 226 zł
19525647 226 zł
19525648 226 zł
19525649 226 zł

Szafka Safari Trapez BS-800
Wym.: 107 x 44 x 42,5 cm

19555646 259 zł
19555647 259 zł
19555648 259 zł
19555649 259 zł

Drzwiczki Safari Trapez S-800 - 1800
Wym. poj. drzwiczek: 54 x 38 cm

19509031 69 zł
19509032 69 zł
19509033 69 zł
19509034 69 zł

Szafka rogowa BR-800
Wym.: 107 x 44 x 39 cm

19511831 489 zł
19511832 489 zł
19511833 489 zł
19511834 489 zł

Szafka narożna BN-1000
Wym.: 107 x 40 x 90 cm

19511815 229 zł
19511816 229 zł
19511817 229 zł
19511818 229 zł

Szafka Safari Trapez BS-1500
Wym.: 164 x 44 x 42,5 cm

19511506 349 zł
19521507 349 zł
19531508 349 zł
19541509 349 zł

Szafka Safari Trapez BS-1200
Wym.: 135 x 44 x 42,5 cm

19511206 310 zł
19511207 310 zł
19511208 310 zł
19511209 310 zł

cena z drzwiczkami

328pln
brutto

cena z drzwiczkami

379pln
brutto

cena z drzwiczkami

418pln
brutto

cena z drzwiczkami

489pln
brutto

BR-800BN-1000

Posiadają
certyfikaty
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Szafki z serii Safari Trapez stanowią atrakcyjne wyposażenie wnętrz. 
Boki wykonano z płyty laminowanej z kolei fronty z MDF-u w kolorach 
niebieskim, żółtym, pomarańczowym oraz limonkowym. Półokrągłe 
obrzeża szafek zapewniają  bezpieczeństwo podczas zabaw. 

Istnieje możliwość zakupu całego zestawu bądź poszczególnych 
elementów, dzięki czemu mają Państwo możliwość tworzenia własnych 
zestawień. 
Seria szafek BIAŁYCH wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem i 
stonowaną kolorystyką, która będzie pasować do każdego pomieszczenia.

Szafka Safari Trapez BL-600
Wym.: 80 x 44 x 85 cm

19536641 295 zł
19536642 295 zł
19536643 295 zł
19536644 295 zł

Szafka Safari Trapez BL-800
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19556641 349 zł
19556642 349 zł
19556643 349 zł
19556644 349 zł

Szafka Safari Trapez BL-1200
Wym.: 135 x 44 x 85 cm

19551205 429 zł
19551206 429 zł
19551207 429 zł
19551208 429 zł

Szafka Safari Trapez BL-1500
Wym.: 164 x 44 x 85 cm

19501506 449 zł
19501507 449 zł
19501508 449 zł
19501509 449 zł

cena z drzwiczkami

547pln
brutto

cena z drzwiczkami

688pln
brutto

cena z drzwiczkami

708pln
brutto

Drzwiczki Safari Trapez L-800
Wym. poj. drzwiczek: 80 x 40 cm

19565641 198 zł
19565642 198 zł
19565643 198 zł
19565644 198 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-1200 - L-1800
Wym. poj. drzwiczek: 107,3 x 40 cm

19581200 259 zł
19581201 259 zł
19581202 259 zł
19581203 259 zł

Drzwiczki 
w oddzielnej 

sprzedaży
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Szafka Safari Trapez BS-1800
Wym.: 196 x 44 x 42,5 cm

19511806 399 zł
19511807 399 zł
19511808 399 zł
19511809 399 zł

Szafka Safari Trapez BL-1800
Wym.: 196  x 44 x 85 cm

19501806 628 zł
19501807 628 zł
19501808 628 zł
19501809 628 zł

Szafka z szufladami  Safari Trapez BL-800
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19580126 795 zł
19580127 795 zł
19580128 795 zł
19580129 795 zł
19580130 795 zł
19580131 795 zł

Szafka z szufladami Safari Trapez BL-1200
Wym.:  135 x 44 x 85 cm

19502216 996 zł
19502217 996 zł
19502218 996 zł
19502219 996 zł
19502220 996 zł
19502221 996 zł

cena z drzwiczkami

468pln
brutto

cena z drzwiczkami

537pln
brutto

cena z drzwiczkami

887pln
brutto

Posiadają
certyfikaty

Większy wybór na 
www.educol.pl

BL-800

BL-1200

Posiadają
certyfikaty

Drzwiczki Safari Trapez S-800 - 1800
Wym. poj. drzwiczek: 54 x 38 cm

19509031 69 zł
19509032 69 zł
19509033 69 zł
19509034 69 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-1200 - L-1800
Wym. poj. drzwiczek: 107,3 x 40 cm

19581200 259 zł
19581201 259 zł
19581202 259 zł
19581203 259 zł
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cena z drzwiczkami

633pln
brutto

cena z drzwiczkami

850pln
brutto

15 pojemników + 3 dodatkowe

21 pojemniki + 3 dodatkowe

33 pojemniki + 3 dodatkowePrzy zamówieniu szafki 
należy określić kolor  i rozmiar pojemników.

Szafki sprzedawane wraz z pojemnikami.ii
Pojemniki do wyboru na str. 377

Regał Safari Trapez z 6 półkami BL-700
Wym.: 80 x 44 x 104 cm

19509656 399 zł
19509657 399 zł
19509658 399 zł
19509659 399 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez BG700T
Wym.:  82 x 46 x 104 cm

19500866 869 zł
19500867 869 zł
19500868 869 zł
19500869 869 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez BG1000T
Wym.:  110 x 46 x 104 cm

19510866 1159 zł
19510867 1159 zł
19510868 1159 zł
19510869 1159 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez BG1200T
Wym.:  138 x 46 x 104 cm

19520866 1498 zł
19520867 1498 zł
19520868 1498 zł
19520869 1498 zł

Pojemniki do regałów Safari
Wym.: 38 x 31 x 15 cm

19900080 40 zł
19900081 40 zł
19900082 40 zł
19900083 40 zł

Drzwiczki do regałów Safari Trapez
Wym.: 32 x 25 cm

19509046 39 zł
19509047 39 zł
19509048 39 zł
19509049 39 zł

Regał Safari Trapez z 9 półkami BL-1000
Wym.: 107 x 44 x 104 cm

19509666 499 zł
19509667 499 zł
19509668 499 zł
19509669 499 zł

Regał Safari Trapez z 12 półkami BL-1300
Wym.: 136 x 44 x 104 cm

19509676 679 zł
19509677 679 zł
19509678 679 zł
19509679 679 zł

cena z drzwiczkami

1147pln
brutto
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Regał na nocniki
Regał z przeznaczeniem na 
przechowywanie 12 nocników. 
Wykonany z płyty 18mm. 
Można przechowywać w nim 
nocniki (19507590) w oddzielnej 
sprzedaży.
Wym.: 55,4 x 35 x 122 cm

19519195 349 zł

Nocnik - 1 szt.
Wym.: 22 x 25 x 17 cm

19507590 16 zł

Przewijak z 10 szufladami + materac
Wym.: 65,5 x 75 x 113 cm

19519202 1364 zł

Przewijak z 15 szufladami + materac
Wym.: 97 x 75 x 113 cm

19519203 1889 zł

Krzesło z pasem
Drewniane krzesełko z zabezpieczającym pasem na 
wysokości brzucha dziecka.
Wym. 21 cm: 29,5 x 26,5 x 46 cm
Wym. 26 cm: 31,5 x 29,5 x 51,5 cm

19550064 21 cm 156 zł
19550066 26 cm 167 zł

Przewijak z pojemnikami + materac
Wym.: 104 x 75 x 113 cm

19519204 1259 zł
19519205 1259 zł
19519206 1259 zł
19519207 1259 zł

Przewijak z półkami i drzwiami
Wym.: 97 x 75 x 113 cm

19519196 829 zł
19519197 829 zł
19519199 829 zł
19519200 829 zł
19519201 829 zł

Możliwość wyboru pojemników na str. 377

Krzesła kolorowe drewniane
wys. 21 cm 26 cm 31 cm 35 cm

19550075 19550079 19550083 19550087
19550076 19550080 19550084 19550088
19550077 19550081 19550085 19550089
19550078 19550082 19550086 19550090

cena 119 zł 129 zł 139 zł 149 zł

Nr 3
Nr 2

Nr 1
Nr 0

Praktyczne i stabilne szafki z przewijakiem w zestawie, 
zaprojektowane w taki sposób, aby były komfortowe 
pod względem użytkowania i trwałości.
Przeznaczone do przewijania i ubierania niemowląt 
oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Są to 
meble intensywnego użytkowania dlatego zostały 
wykonanez płyty laminowanej o gr. 18 mm.
Szafki wyposażone są w miękkie materace wykonane z 
pianki poliuretynowej obszytej skadenem (materiałem 
łatwym do utrzymania w czystości) oraz półki czy 
szuflady
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Półka na pieluchy - klon
Górna, otwierana klapa wyposażona w zawiasy z 
mechanizmem zwalniającym, a front zasłonięty 
przezroczystą pleksi, która zabezpiecza pieluchy 
przed wypadaniem a jednocześnie umożliwia na 
bieżąco kontrole nad ilością pozostały pieluch na 
półce.
Półka wykonana z  płyty laminowanej o gr.18 
mm, wym. przegrody: 14 x 21 x 36  cm. Pod prze-
grodami na pieluchy znajduje się półka na akce-
soria o wym.:97 x 25 x 65 cm.
Wys. półki: 23 cm

19519208 408 zł

Szafa na pościel mała z 
drzwiami - klon
Bardzo praktyczna szafa z przesuwnymi 
drzwiami.
Szafa wyposażona w półki umożliwiające 
przechowywanie 15 kpl. pościeli jednocze-
śnie. Wykonana z płyty laminowanej o gr.18 
mm w tonacji klon.
Wym.:142 x 45 x 104 cm

19519209 1154 zł

Szafa na pościel duża z drzwiami 
30 - klon
Praktyczna szafa z przesuwnymi drzwiami 
wyposażona w półki umożliwiające przecho-
wywanie 30 kpl. pościeli jednocześnie. Wy-
konana z płyty laminowanej o gr.18 mm w 
tonacji klon. Wykonana z płyty laminowanej 
o gr.18 mm w tonacji klon.
Wym.:142 x 49 x 208 cm, wym.schowka:45 x 
35 cm i wys.17  cm

19519211 1889 zł

Szafa na pościel duża 30 - klon
Praktyczna szafa wyposażona w półki umożli-
wiające przechowywanie 30 kpl. pościeli jed-
nocześnie. Wykonana z płyty laminowanej o 
gr.18 mm w tonacji klon.
Wym.:142 x 49 x 208 cm, wym.schowka:45 x 
35 cm i wys.17  cm

19519212 1364 zł

Szafa na pościel mała - klon
Bardzo praktyczna szafa wyposażona w półki 
umożliwiające przechowywanie 15 kpl. po-
ścieli jednocześni. Wykonana z płyty lamino-
wanej o gr.18 mm w tonacji klon.
Wym.:142 x 45 x 104 cm, wym.schowka:45 
x 44,5 cm i wys.17  cm (możliwość regulacji)

19519210 816 zł

Łóżeczko dziecięce drewniane 
Zestaw obejmuje łóżeczko sosnowe oraz ma-
teracyk. Łóżeczko posiada 3 stopnie regulacji 
wysokości dna oraz 3 wyjmowane szczebelki. 
Produkt atestowany i dopuszczony do kontaktu 
z niemowlentami. Wypełnienie materaca (gryka 
- pianka - koks), gr. ok. 8 cm.
Wym. łóżeczka: 120 x 60 cm, materac: 120 x 60 
cm, kołderka 120 x 90 cm, poduszka: 40 x 60 cm

19574101 1 kpl. 406 zł

W zestawie materacyk

387

A
ra

nż
ac

ja
 s

al

Ceny bruttoSzersza oferta na www.educol.pl



5 lat gwarancji!

Szafa na łóżeczka MAX
Szafka wykonana z płyty wiórowej mieści 25 łóżeczek 
wraz z platformą.
Wym.: wys. 130 x szer. 160 x gł. 70 cm

94520401 zasłony czerwone 605 zł
94520401E zasłony kremowe 605 zł
94520401S zasłony szare 605 zł

Pościel do łóżeczek 
W zestawie: prześcieradło na gumki, poszewka wraz z 
poduszką, kocyk z poszewką.

195380028 niebieska 108 zł
195380031 różowa 108 zł

Pokrowiec na łóżeczka
Pokrowiec na 15 łóżeczek.

19545731 Max 130 zł
19545732 Mini 120 zł
19545793 Standard 125 zł

Łóżeczka MAX
Wym.: 137 x 56 cm

19545730 139 zł

Platforma do łóżeczek MAX
Platforma pomieści do 15 łóżeczek.

19545735 Max 140 zł
94945736 Mini 125 zł

Łóżeczka MINI
Wym.: 102 x 56 cm

19545736 125 zł

Materacyk do łóżeczek
Materace dostosowane wymiarem do łóżeczek Max 
oraz Mini. Materacyk z możliwością zdjęcia pokrowca 
- zapinany na zamek błyskawiczny.
Gr.: 3 cm

19500162 Mini 58 zł
94522094 Max 66 zł
19545794 Standard 61 zł

Wózek na łóżeczka 
przedszkolne Standard
Wygodny wózek do składania i prze-
mieszczania łóżeczek. Wymiarami do-
stosowany do łóżeczka Standard. Mak-
symalnie 15 łóżeczek jednocześnie.
Wym.: 133 x 57 cm

19545795 279 zł

Łóżeczka przedszkolne 
Standard - 1 szt.
Wym.: 133 x 57 x 15 cm

19545800 130 zł
19545799 135 zł
19545798 135 zł
19545797 135 zł
19545796 135 zł

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych 
elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję 
nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla 
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie 
siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia 
idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. 
Nowoczesny system naciągu tkaniny w prosty sposób pozwala 
utrzymać tkaninę napiętą pomimo wieloletniego używania.

NA 15 SZT. ŁÓŻECZEK
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Szafa na pościel LP-1600
Wym.: 148 x 165 x 44 cm

19516001 1185 zł
19516002 1185 zł
19516003 1185 zł
19516004 1185 zł

Szafa na pościel 
Szafka na 24 komplety pościeli, posiada mocny 
drewniany drążek, zasłony z mocnej bawełnianej 
tkaniny które umożliwiają swobodną cyrkulację 
powietrza.
Wym.: wys. 182 x szer. 150 x gł. 45 cm

94520402 zasłony czerwone 1019 zł
94520402E zasłony kremowe 1019 zł
94520402S zasłony szare 1019 zł

Zamykana szafa na pościel
Zamykana szafa na 25 kompletów pościeli. Korpus szafy wykonany jest z płyty wió-
rowej, drzwi o gr. 16 mm z mdf-u malowanego.
Wym.: wys. 153 x szer. 187 x gł. 40 cm

96512316 1666 zł

Szafa na pościel i leżaczki max i 
standard z drzwiczkami
Wym.: wys. 194 x szer. 150 x gł. 62 cm

96512458 1275 zł

Szafka na pościel LP-1300
Wym.:  148 x 136 x 44 cm

19513015 975 zł
19513016 975 zł
19513017 975 zł
19513018 975 zł

NA 18 KPL. POŚCIELI

W SZAFIE - ŁÓŻECZKA STANDARD, STR. 388 
MOŻNA SKŁADOWAĆ Z POŚCIELĄ

NA 15 KPL. POŚCIELI

Szafa na łóżeczka standard
Wym.: 139 x 70 x 203 cm

19570810 1364 zł
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Meble wykonane z laminowanej płyty wiórowej 
grubości 18 mm wykończone obrzeżem z ABS-u.

Gumowane uchwyty przy drzwiczkach 
zwiększają bezpieczeństwo zabawy. 

Szafka Safari K L-600
Wym.: 64 x 85 x 42 cm

19590610 216 zł

Drzwiczki Safari K L-600 
19590660 115 zł
19590661 115 zł
19590662 115 zł
19590663 115 zł
19590664 115 zł

Szafka Safari K L-800
Wym.: 91 x 85 x 42 cm

19590810 265 zł

Drzwiczki Safari K L-800
19590860 150 zł
19590861 150 zł
19590862 150 zł
19590863 150 zł
19590864 150 zł

Szafka Safari K L-1200
Wym.: 119 x 85 x 42 cm

19591210 299 zł

Drzwiczki Safari K L-1200 
19591260 178 zł
19591261 178 zł
19591262 178 zł
19591263 178 zł
19591264 178 zł

Szafka Safari K S-600
Wym.: 64 x 42,5 x 42 cm

19590600 155 zł

Drzwiczki Safari K S-600
19590650 60 zł
19590651 60 zł
19590652 60 zł
19590653 60 zł
19590654 60 zł

Drzwiczki Safari K S-1200
19591250 89 zł
19591251 89 zł
19591252 89 zł
19591253 89 zł
19591254 89 zł

Drzwiczki Safari K S-800
19590850 79 zł
19590851 79 zł
19590852 79 zł
19590853 79 zł
19590854 79 zł

Szafka Safari K S-800
Wym.: 91 x 42,5 x 42 cm

19590800 210 zł

Szafka Safari K S-1200
Wym.: 119 x 42,5 x 42 cm

19591200 226 zł

Wszystkie 
szafki
posiadają
certyfikaty

Kolekcja 
Safari Klon
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Szafka Safari K L-1500
Wym.: 149 x 85 x 42 cm

19591510 378 zł

Drzwiczki Safari K L-1500 
19591560 185 zł
19591561 185 zł
19591562 185 zł
19591563 185 zł
19591564 185 zł

Drzwiczki Safari K S-1500
19591550 105 zł
19591551 105 zł
19591552 105 zł
19591553 105 zł
19591554 105 zł

Szafka Safari K S-1500
Wym.: 149 x 42,5 x 42 cm

19591500 284 zł

Wszystkie 
szafki
posiadają
certyfikaty

Drzwiczki Safari K S-1800-A
19591870 115 zł
19591871 115 zł
19591872 115 zł
19591873 115 zł
19591874 115 zł

Drzwiczki Safari K S-1800-B
19591880 149 zł
19591881 149 zł
19591882 149 zł
19591883 149 zł
19591883 149 zł

Szafka Safari K S-1800
Wym.: 178 x 42,5 x 42 cm

19591800 359 zł

Drzwiczki Safari K L-1800-B 
19591860 285 zł
19591861 285 zł
19591862 285 zł
19591863 285 zł
19591864 285 zł

Szafka Safari K L-1800
Wym.: 178 x 85 x 42 cm

19591810 398 zł

Drzwiczki Safari K L-1800-A
19591850 225 zł
19591851 225 zł
19591852 225 zł
19591853 225 zł
19591854 225 zł

Drzwiczki 
K L-1800-B

Drzwiczki 
K S-1800-B

Drzwiczki 
K S-1800-A

Drzwiczki 
K L-1800-A

Szafki o 5 różnych wysokościach, 2 szerokościach i z 
drzwiczkami dostępnymi w 5 kolorach dają możliwość 
szerokiej kompozycji wyglądu sali zaprojektowanej za 
pomocą prezentowanych mebli.

Drzwiczki w oddzielnej sprzedaży
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Szafka Safari L-1500D1
Wym.: 149 x 85 x 42 cm

19591530 629 zł
19591531 629 zł
19591532 629 zł
19591533 629 zł
19591534 629 zł

Szafka Safari L-1500D2
Wym.: 149 x 85 x 42 cm

19591540 689 zł
19591541 689 zł
19591542 689 zł
19591543 689 zł
19591544 689 zł

Szafka Safari L-1800D1
Wym.: 178 x 85 x 42 cm

19591830 728 zł
19591831 728 zł
19591832 728 zł
19591833 728 zł
19591834 728 zł

Szafka Safari L-1800D2
Wym.: 178 x 85 x 42 cm

19591840 829 zł
19591841 829 zł
19591842 829 zł
19591843 829 zł
19591844 829 zł

Szafka Safari S-1500D
Wym.: 149 x 42,5 x 42 cm

19591520 448 zł
19591521 448 zł
19591522 448 zł
19591523 448 zł
19591524 448 zł

Szafka Safari S-1800D
Wym.: 178 x 42,5 x 42 cm

19591820 559 zł
19591821 559 zł
19591822 559 zł
19591823 559 zł
19591824 559 zł

Drzwiczki Safari L-1500D1/2
19591580 150 zł
19591581 150 zł
19591582 150 zł
19591583 150 zł
19591584 150 zł

Drzwiczki Safari L-1800D1/2
19581870 185 zł
19581871 185 zł
19581872 185 zł
19581873 185 zł
19581874 185 zł

Drzwiczki Safari S-1500D
19591570 79 zł
19591571 79 zł
19591572 79 zł
19591573 79 zł
19591574 79 zł

Drzwiczki Safari S-1800D
19591890 89 zł
19591891 89 zł
19591892 89 zł
19591893 89 zł
19591894 89 zł

Szafa + 3 szuflady Szafa + 6 szuflady

Wszystkie 
szafki
posiadają
certyfikaty
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Szafka z pojemnikami Safari G-700
Wym.: 70 x 104,5 x 44 cm

19583802 820 zł

Szafka z pojemnikami Safari G-1000
Wym.: 98 x 104,5 x 44 cm

19583122 1050 zł

Szafka z pojemnikami Safari G-1200
Wym.: 126 x 104,5 x 44 cm

19583152 1299 zł

Szafka z pojemnikami Safari G-1800
Wym.: 178 x 104,5 x 44 cm

19583182 1490 zł

Drzwiczki Safari G-1800 
19583190 115 zł
19583191 115 zł
19583192 115 zł
19583193 115 zł
19583194 115 zł

15 pojemników + 3 dodatkowe

24 pojemniki + 3 dodatkowe

33 pojemniki + 3 dodatkowe

Szafka regulowana Safari - KLR-700
Wym.: 64 x 104 x 44 cm

19583172 299 zł

Szafka regulowana Safari - KLR-1000
Wym.: 92 x 104 x 44 cm

19583173 399 zł

Szafka regulowana Safari - KLR-1300
Wym.: 119 x 104 x 44 cm

19583174 499 zł

Pojemniki do wyboru na str. 377

Możliwość zmiany 
wielkości pojemników

33 pojemniki

ii Szafki 
sprzedawane 
wraz 
z pojemnikami.

Przy zamówieniu 
szafki 

należy określić kolor oraz 
rozmiar pojemników.

Można wymieniać pojemniki w szafkach

= = =

Możliwość regulacji każdej z przegród o 6 cm w lewo lub w prawo. 
Wyjmując przegrodę podwajamy przestrzeń na danej półce.
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Cena zestawu

2546 zł

Szerokość 
prezentowanego 
zestawu 4,67 m

A B C D E

A B C D E

Cena zestawu

2515 zł

Cena zestawu

2515 zł

A B C D E F A

A B C D E F A

A B DC E

A B DC E

Cena zestawu

2546 zł

Szerokość 
prezentowanego 
zestawu 4,67 m

Cena zestawu

2312 zł

Szerokość 
prezentowanego 
zestawu 4,25 m

Cena zestawu

2312 zł

Szerokość 
prezentowanego 
zestawu 4,25 m

Szerokość prezentowanego zestawu 4,25 m

Szerokość prezentowanego zestawu 4,25 m

Zestaw szafek Safari - Łąka 1
19560260 A - 149 x 85 cm 629 zł
19560261 B - 119 x 85 cm 524 zł
19560262 C - 119 x 85 cm 524 zł
19560263 D - 91 x 85 cm 419 zł
19560264 E - 91 x 85 cm 419 zł

Zestaw szafek Safari - Sawanna 1
19560220 A - 149 x 85 cm 629 zł
19560221 B - 119 x 85 cm 524 zł
19560222 C - 119 x 85 cm 524 zł
19560223 D - 91 x 85 cm 419 zł
19560224 E - 91 x 85 cm 419 zł

Zestaw szafek Safari - Łąka 2
19560270 A - 149 x 85 cm 629 zł
19560271 B - 91 x 85 cm 419 zł
19590660 C - 64 x 85 cm 216 zł
19560263 D - 91 x 85 cm 419 zł
19560264 E - 149 x 85 cm 629 zł

Zestaw szafek Safari - Sawanna 2
19560230 A - 149 x 85 cm 629 zł
19560231 B - 91 x 85 cm 416 zł
19560232 C - 64 x 85 cm 216 zł
19560233 D - 91 x 85 cm 419 zł
19560234 E - 149 x 85 cm 629 zł

Zestaw szafek Safari - Łąka 3
19590600 A - 64 x 42,5 cm 155 zł
19560281 B - 64 x 85 cm 356 zł
19560282 C - 119 x 85 cm 523 zł
19560283 D - 149 x 42,5 cm 415 zł
19560284 E - 119 x 85 cm 523 zł
19560285 F - 64 x 85 cm 419 zł
19590600 A - 64 x 42,5 cm 155 zł

Zestaw szafek Safari - Sawanna 3
19590600 A - 64 x 42,5 cm 155 zł
19560241 B - 64 x 85 cm 356 zł
19560242 C - 119 x 85 cm 523 zł
19560243 D - 149 x 42,5 cm 415 zł
19560244 E - 119 x 85 cm 523 zł
19560245 F - 64 x 85 cm 419 zł
19590600 A - 64 x 42,5 cm 155 zł
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Szafki wykonane z płyty wiórowej, a na ich  
frontach zastosowano atrakcyjne nadruki 
w wyżej wymienionej tematyce. 

Możliwość zakupu całego zestawu bądź po-
szczególnych elementów.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu zestawy szafek 
Safari o tematyce Farma, Łąka, Ocean oraz Sawanna. Meble 

charakteryzują się dużą pojemnością, umożliwiając tym 
samym przechowywanie zabawek i innych artykułów. 

A B C D E

A B C D E

Cena zestawu

2515 zł

Cena zestawu

2515 zł

A B C D E F A
A B DC E

Cena zestawu

2546 zł

Szerokość 
prezentowanego 
zestawu 4,67 m

Cena zestawu

2312 zł

Szerokość 
prezentowanego 
zestawu 4,25 m

Szerokość prezentowanego zestawu 4,25 m

Szerokość prezentowanego zestawu 4,25 m Zestaw szafek Safari - Farma 1
19560180 A - 149 x 85 cm 629 zł
19560181 B - 119 x 85 cm 524 zł
19560182 C - 119 x 85 cm 524 zł
19560183 D - 91 x 85 cm 419 zł
19560184 E - 91 x 85 cm 419 zł

Zestaw szafek Safari - Ocean 1
19560140 A 629 zł
19560141 B 524 zł
19560142 C 524 zł
19560143 D 419 zł
19560144 E 419 zł

Zestaw szafek Safari - Farma 2
19560320 A - 149 x 85 cm 629 zł
19560321 B - 91 x 85 cm 419 zł
19560322 C - 64 x 85 cm 216 zł
19560323 D - 91 x 85 cm 419 zł
19560324 E - 149 x 85 cm 629 zł

Zestaw szafek Safari - Farma 3
19590600 A - 64 x 42,5 cm 155 zł
19560201 B - 64 x 85 cm 356 zł
19560202 C - 119 x 85 cm 523 zł
19560203 D - 149 x 42,5 cm 415 zł
19560204 E - 119 x 85 cm 523 zł
19560205 F - 64 x 85 cm 419 zł
19590600 A - 64 x 42,5 cm 155 zł

uchwyt 
wykonany 
z miękkiej gumy
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Parawany - 4 pory roku
Wym.: 152 x 80 cm

19580221 Wiosna 288 zł
19580222 Lato 288 zł
19580223 Jesień 288 zł
19580224 Zima 288 zł

Parawan - alfabet / tabliczna mnożenia
Wym.: 152 x 80 cm

19580225 288 zł

Parawan - suchościeralny do malowania
Wym.: 152 x 80 cm

19580226 268 zł

Parawan - Owoce / warzywa
Wym.: 152 x 80 cm

19580227 288 zł

Parawan - Zwierzęta domowe / leśne
Wym.: 152 x 80 cm

19580228 288 zł

Mazaki suchościeralne
4 mazaki + gąbka.

19595000 30 zł

Estetyczne, kolorowe parawany na drewnianym stojaku 
doskonale nadają się do odgrodzenia części sypialnej 
w sali zabaw lub jej podziału.

Dostepne w różnych wersjach - świetnie ożywią każde 
pomieszczenie.

PARAWAN 
DWUSTRONNY

PARAWAN 
DWUSTRONNY

PARAWAN DWUSTRONNY
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Estetyczne, kolorowe parawany 
na drewnianym stojaku doskonale 
nadają się do odgrodzenia części 
sypialnej w sali zabaw lub jej 
podziału.

Dostepne w czterech kolorach 
wariantach kolorystycznych 
- świetnie ożywią każde 
pomieszczenie.

Kolekcja półek na kubeczki i ręczniki
i inne meble na www. 

Półeczka na kubeczki i ręczniczki - Pszczółki
Wym.:  110 x 35 cm

19582022 230 zł

Półeczka na kubeczki i ręczniczki - Biedronki
Wym.: 110 x 35 cm

19582020 230 zł

Półeczka na kubeczki i ręczniczki - Motylki
Wym.: 110 x 35 cm

19582023 230 zł

Półeczka na kubeczki i ręczniczki - Limonka
Wym.: 30 x 25 x 70 cm

19582019 185 zł

Kubeczki - 1 szt.
Kolorowe kubeczki o średnicy pasują-
cej do półki na kubeczki i ręczniczki.

94520288 2 zł

Półeczka na 13 kubeczków
Wym.: 115 x 35 x 25 cm

94122065 133 zł

Półeczka z drążkiem
Wym.: 125 x 23 x 22 cm

94122055 155 zł

Półeczka na kubeczki i ręczniczki - Rybki
Wym.:  110 x 35 cm

19582025 230 zł

Parawan - wysoki
Wym.: 152 x 80 cm

19582010 209 zł
19582011 209 zł
19582012 209 zł
19582013 209 zł

Parawan - niski
Wym.: 75 x 80 cm

19582015 143 zł
19582016 143 zł
19582017 143 zł
19582018 143 zł
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Biurko prostokątne 1400TC
Wym.: s. 140 x g. 80 x w. 73 cm

9751400 790 zł
9751401 790 zł
9751402 790 zł

Biurko prostokątne 1200TC
Wym.: s. 120 x g. 80 x w. 73 cm

9751280 649 zł
9751281 649 zł
9751282 649 zł

Biurko fala 1600TC - prawe
Wym.: s. 160 x g. 80/100 x w. 73 cm

9751625 949 zł
9751626 949 zł
9751627 949 zł

Biurko fala 1600TC - lewe
Wym.: s. 160 x g. 100/80 x w. 73 cm

9751620 949 zł
9751621 949 zł
9751622 949 zł

Biurko rogowe 1600TC - lewe
Wym.: s. 160 x g. 120/80 x w. 73 cm

9751610 988 zł
9751611 988 zł
9751612 988 zł

Biurko rogowe 1600TC - prawe
Wym.: s. 160 x g. 80/120 x w. 73 cm

9751615 988 zł
9751616 988 zł
9751617 988 zł 18 mm

Kontener S2
Wym.: s. 40 x g. 50 x w. 59.5 cm

9754450 470 zł
9754451 470 zł
9754452 470 zł

Biurko rogowe 1600TC - lewe
Wym.: s. 160 x g. 120/80 x w. 73 cm

9751650 988 zł
9751651 988 zł
9751652 988 zł

Biurko fala 1600TC - lewe
Wym.: s. 160 x g. 100/80 x w. 73 cm

9751670 949 zł
9751671 949 zł
9751672 949 zł

Biurko fala 1600TC - prawe
Wym.: s. 160 x g. 80/100 x w. 73 cm

9751675 949 zł
9751676 949 zł
9751677 949 zł

Biurko prostokątne 1400
Wym.: s. 140 x g. 80 x w. 73 cm

9751450 749 zł
9751451 749 zł
9751452 749 zł

Biurko rogowe 1600TC - prawe
Wym.: s. 160 x g. 80/120 x w. 73 cm

9751655 988 zł
9751656 988 zł
9751657 988 zł

Biurko prostokątne 1200
Wym.: s. 120 x g. 80 x w. 73 cm

9751250 749 zł
9751251 749 zł
9751252 749 zł

Kontener S4
Wym.: s. 46,5 x g. 60 x w. 136, 5 cm

9754470 998 zł
9754471 998 zł
9754472 998 zł

Kontener L2
Wym.: s. 80 x g. 60 x w. 73 cm

9754480 998 zł
9754481 998 zł
9754482 998 zł

Kontener S3
Wym.: s. 40 x g. 60 x w. 73 cm

9754460 599 zł
9754461 599 zł
9754462 599 zł

blaty biurek: gr. 25 mm

Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o gr. 25mm,
szuflady z płyty o gr. 18 mm

25 mm

BUK DĄB BIAŁY

Seria mebli TC
dostępna w 3 wersjach
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Regał TC2000
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 200 cm

9754520 880 zł
9754521 880 zł
9754522 880 zł

Regał TC1800
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 180 cm

9754523 690 zł
9754524 690 zł
9754525 690 zł

Regał z drzwiczkami TC1800
Wym.:  s.. 80 x g. 45 x w. 180 cm

9754543 980 zł
9754544 980 zł
9754545 980 zł

Regał z drzwiczkami TC2000
Wym.:  s.. 80 x g. 45 x w. 200 cm

9754540 1090 zł
9754541 1090 zł
9754542 1090 zł

Regał z drzwiczkami TC1200
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 120 cm

9754546 690 zł
9754547 690 zł
9754548 690 zł

Regał z drzwiczkami TC730
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 73 cm

9754550 590 zł
9754551 590 zł
9754552 690 zł

Regał TC1200
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 120 cm

9754526 550 zł
9754527 550 zł
9754528 550 zł

Regał TC730
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 73 cm

9754529 400 zł
9754530 400 zł
9754531 400 zł

- Wieniec górny i dolny szafek wykonany z płyty o gr. 25 mm 
- Boki, półki  oraz tylna płyta wykonana z płyty o gr. 18 mm

Taka budowa sprawia, że szafka jest bardzo stabilna w konstrukcji.

zawiasy wysokiej jakości

drzwiczki o gr. 18 mm

18 mm 25 mm

BUK DĄB BIAŁY

Seria mebli TC
dostępna w 3 wersjach
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Klasyczne meble biurowe wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o gr. 18 mm.
Obrzeże oklejone PCV.

buk klon

Regał RE-01
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15570101 buk 397 zł
15570102 klon 417 zł

Regał RE-02
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15570201 buk 451 zł
15570202 klon 472 zł

Regał RE-03
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15570301 buk 481 zł
15570302 klon 512 zł

Regał RE-04
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15570401 buk 575 zł
15570402 klon 606 zł

Regał RE-05
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15570501 buk 554 zł
15570502 klon 575 zł

Regał RE-06
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15570601 buk 554 zł
15570602 klon 575 zł

Regał RE-07
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15570701 buk 596 zł
15570702 klon 627 zł

Regał RE-08A
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15570801 buk 564 zł
15570802 klon 585 zł

Regał RE-09
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15571001 buk 637 zł
15571002 klon 669 zł

Regał RE-10
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15571101 buk 784 zł
15571102 klon 805 zł

Regał RE-11
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15571201 buk 502 zł
15571202 klon 533 zł

Regał RE-18
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm  

15571901 buk 777 zł
15571902 klon 808 zł
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Funkcjonalne w gabinetach, jak również w salach i bibliotekach szkolnych.

Możliwość montażu zamku za 
dodatkową dopłatą 30 zł / 1 szt.
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Regał RE-17
Wym.:  120 x 80 x 39,5 cm

15571801 buk 366 zł
15571802 klon 397 zł

Regał RE-25
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm

15500022 buk 784 zł
15500023 klon 805 zł

Biurko E-03
Wym.:  160 x 60 x 76 cm

15510311 buk 539 zł
15510312 klon 569 zł

Biurko E-01
Wym.:  120 x 60 x 76 cm

15510111 buk 399 zł
15510112 klon 429 zł

Wózek na komputer
Wym.: 25 x 50 x 16 cm

15500028 buk 84 zł
15500029 klon 94 zł

Kontenerek KE-03
Wym.: 61 x 40 x 50 cm

15520301 buk 418 zł
15520302 klon 449 zł

Kontenerek KE-02
Wym.:  61 x 40 x 50 cm

15520201 buk 314 zł
15520202 klon 345 zł

Kontenerek KE-01
Wym.:  61 x 40 x 50 cm

15520221 buk 314 zł
15520222 klon 345 zł

Kontenerek KE-04
Wym.:  60 x 40 x 76 cm

15540210 buk 314 zł
15540211 klon 345 zł

Regał RE-21
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm

15500024 buk 721 zł
15500025 klon 752 zł

Regał RE-26
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm

15500026 buk 617 zł
15500027 klon 711 zł

Regał RE-08U
Wym.:  190 x 80 x 39,5 cm

15500020 buk 575 zł
15500021 klon 606 zł

Regał RE-13
Wym.:  120 x 80 x 39,5 cm

15571401 buk 314 zł
15571402 klon 345 zł

Regał RE-14
Wym.:  120 x 80 x 39,5 cm

15571501 buk 357 zł
15571502 klon 388 zł

Regał RE-15
Wym.:  120 x 80 x 39,5 cm

15571601 buk 387 zł
15571602 klon 418 zł
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Na życzenie klienta - możliwość 
montażu zamku za dodatkową 

dopłatą 30 zł / 1 szt.
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Szafa skrytkowa - 18 skrytek
Wym. skrytki: 27,5 x 36,5 x 46 cm
Wym.:195 x 120 x 48 cm

17640360 2268 zł
17640361 2268 zł
17640362 2268 zł
17640363 2268 zł
17640364 2268 zł

Szafa skrytkowa dla dzieci 9 skrytek
Wym. skrytki: 26,5 x 26,5 x 46 cm
Wym.: 105 x 90 x 48 cm

17630330 2007 zł
17630331 2007 zł
17630332 2007 zł
17630333 2007 zł
17630334 2007 zł

Szafa skrytkowa dla dzieci - 12 skrytek
Wym. skrytki: 26,5 x 26,5 x 46 cm
Wym.: 105 x 120 x 48 cm

17630430 2618 zł
17630431 2618 zł
17630432 2618 zł
17630433 2618 zł
17630434 2618 zł

Szafa skrytkowa - 20 skrytek
Wym. skrytki: 33,5 x 26,5 x 46 cm
Wym.: 195 x 120 x 48 cm

17630450 2519 zł
17630451 2519 zł
17630452 2519 zł
17630453 2519 zł
17630454 2519 zł

Szafa skrytkowa - 24 skrytki
Wym. skrytki: 27,5 x 26,5 x 46 cm
Wym.: 195 x 120 x 48 cm

17630460 2747 zł
17630461 2747 zł
17630462 2747 zł
17630463 2747 zł
17630464 2747 zł

Szafa ubraniowa - 10 skrytek
Wym. skrytki: 74,5 x 26,5 x 46 cmWym.: 150 x 
148 x 48 cm

17630520 1538 zł
17630521 1538 zł
17630522 1538 zł
17630523 1538 zł
17630524 1538 zł
17630525 mix 1648 zł

Szafka na laptopy S L10
Wym. skrytki: 70 x 30 x 47 cmk
Wym.: 113 x 40 x 50 cm

17600100 2838 zł
17600101 2838 zł
17600102 2838 zł
17600103 2838 zł
17600104 2838 zł

Szafa skrytkowa z pleksi - 16 skrytek
Wym. skrytki:42,5 x 26,5 x 46 cm
Wym.:195 x 120 x 48 cm

17630440 4229 zł
17630441 4229 zł
17630442 4229 zł
17630443 4229 zł
17630444 4229 zł

Za dodatkową dopłatą istnieje  możliwość  zamówienia szaf w innych kolorach. Zarówno fronty, jak i korpusy 
dostępne są w dowolnym kolorze.
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Szafa ubraniowa dla dzieci - 5 skrytek
Wym. skrytki: 78 x 26,5 x 46 cm
Wym.: 98 x 148 x 48 cm 

17630510 1632 zł
17630511 1632 zł
17630512 1632 zł
17630513 1632 zł
17630514 1632 zł

Szafa ubraniowa dla dzieci - 4 skrytki
Wym. skrytki:78 x 26,5 x 46 cm
Wym.: 98 x 120 x 48 cm

17630410 1336 zł
17630411 1336 zł
17630412 1336 zł
17630413 1336 zł
17630414 1336 zł

Szafa ubraniowa dla dzieci - 3 skrytki
Wym. skrytki:78 x 26,5 x 46 cm
Wym.: 98 x 90 x 48 cm

17630310 1066 zł
17630311 1066 zł
17630312 1066 zł
17630313 1066 zł
17630314 1066 zł

61 cm
90 cm 119 cm

19
5 

cm

10
5 

cm

Szafa skrytkowa - 1950
Wys.: 195 cm, gł. 48 cm

skrytki 6 szt. 9 szt. 12 szt.

17641230 17641330 17641430
17641231 17641331 17641431
17641232 17641332 17641432
17641233 17641333 17641433

cena 1259 zł 1699 zł 1999 zł

Szafa skrytkowa - 1053
Wys.: 105,3 cm, gł. 48 cm

skrytki 6 szt. 9 szt. 12 szt.

17631230 17631330 17631430
17631231 17631331 17631431
17631232 17631332 17631432
17631233 17631333 17631433

cena 1150 zł 1570 zł 2090 zł

61 cm 90 cm 119 cm

18
0 

cm

15
0 

cm

Szafa skrytkowa - 1500
Wys.: 150 cm, gł. 48 cm

skrytki 4 szt. 6 szt. 8 szt.

17630220 17630320 17630420
17630221 17630321 17630421
17630222 17630322 17630422
17630223 17630323 17630423

cena 690 zł 979 zł 1180 zł

Szafy szkolne - 1800
Wys.: 180 cm, gł. 48 cm

skrytki 4 szt. 6 szt. 8 szt.

17631220 17631320 17631420
17631221 17631321 17631421
17631222 17631322 17631422
17631223 17631323 17631423

cena 750 zł 995 zł 1231 zł

W każdej 
komorze półka 

i drążek z 
przesuwanymi 

wieszakami

Na każdych 
drzwiach 
otwory 

wentylacyjne 
oraz ramka na 

etykietę

Drzwi 
zamykane 
zamkiem 

cylindrycznym 
z dwona 

kluczykami lub 
zamek szyfrowy

Drzwi z 
profilem 

wzmacniającym, 
osadzone 

na ukrytych 
zawiasach
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Tablica Zielona
Tablica kredowa z metalową półką.

29600003 170 x 100 cm 329 zł
29600004 140 x 100 cm 309 zł
29600005 120 x 100 cm 252 zł

Tablica Biała
Tablica suchościeralna  z metalową półką.

29600006 170 x 100 cm 339 zł
29600007 140 x 100 cm 319 zł
29600008 120 x 100 cm 265 zł

Tablica Korkowa
Tablica w aluminiowej ramie.
Wysokiej jakości korek naturalny.

29600009 170 x 100 cm 169 zł
29600010 150 x 100 cm 139 zł
29600011 120 x 100 cm 129 zł

Tablica zielona z liniaturą
Tablica w metalowej oprawie.
Wym.: 170 x 100 cm

29600016 pięciolinia 389 zł
29600017 kratka 389 zł
29600018 trzylinia 389 zł

blokada
obrotu

Tablica obrotowa na kółkach
Wym.: 150 x 100 cm

29600012 biała 653 zł
29600013 zielona 653 zł
29600124 biała / zielona 653 zł

Tablica obrotowa na kółkach
Wym.: 150 x 100 cm

29600121 korek / biała 675 zł
29600122 korek /zielona 675 zł

Tablica pinezkowo - magnetyczna
Tablica o powierzchni magnetycznej z możliwością zastosowania ma-
gnesów i pinezek. Idealna tablica dla rożnych wymagań. Wysoka jakość 
powierzchni: materiał tekstylny i metalowa siatka. Rama wykonana jest 
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym lub czarnym, wykończona 
eleganckimi narożnikami. Bardzo łatwa i szybka w montażu. Istnieje 
możliwość zawieszenia w pionie jak i w poziomie.
Elementy mocujące w zestawie.

29600026 60 x 45 cm 155 zł
29600025 90 x 60 cm 229 zł
29600023 120 x 90 cm 339 zł

Pinezki
W zestawie: 100 szt.

19583150 6 zł

Magnesy kolorowe
W zestawie: 6 szt. 
Śr. 4 cm

19583142 12 zł

Możliwość zawieszenia w pionie jak i poziomie
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Gablota na puchary - srebrna
Obudowa wykonana z płyty meblowej - „srebrzy-
stej”, wyposażona w półkę i pojedyncze drzwiczki 
aluminiowe otwierane do góry z szybą akrylową 
(plexi) z zamkiem. Wnętrze wykonane z tkaniny.

29600021 150 x 100 x 15 cm 930 zł
29600022 120 x 100 x 15 cm 890 zł

Gablota informacyjna - srebrna
Obudowa wykonana z płyty meblowej - „sre-
brzystej”, wyposażona w pojedyncze drzwiczki 
aluminiowe otwierane do góry z szybą akrylo-
wą (plexi) z zamkiem. 
Wnętrze wykonane z tkaniny.

29600019 150 x 100 x 6 cm 910 zł
29600020 120 x 100 x 6 cm 830 zł

Gabloty informacyjne są niezastąpione, gdy chcemy wyeksponować 
ważne obwieszczenia, które wymagają szczególnego wyróżnienia 
lub dodatkowej ochrony. Dzięki zamknięciu na zamek imbusowy 
zabezpieczają ogłoszenia przed niepowołanymi użytkownikami.

Gabloty wykonane z profilu aluminiowego, do użytku wewnątrz 
budynków. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy. 
Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Elegancka aluminiowa 
rama o nowoczesnym wzornictwie, wykończona popielatymi 
narożnikami. 

Gabloty można zawiesić zarówno w pionie, jak i poziomie.
Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna.

Flipchart Classic mobilny
Tablica suchościeralna o właściwościach ma-
gnetycznych. Rama aluminiowa zapewnia 
stabilizację oraz podnosi estetykę produktu. 
Tablica ma stały kąt nachylenia wynoszący 
15°. Blok zawieszany jest na uchwytach. Stojak 
tablicy posiada możliwość regulacji wysokości 
od 175 do 195 cm. Podstawę wyposażono w 
kółka z systemem blokowania, zapewniające 
stabilność produktu i ułatwiające jego prze-
mieszczanie. Istnieje możliwość zawieszenia 
bloku o formacie A1 i EURO, poprzez odpo-
wiednie ustawienie rozstawu haków.
W komplecie: uchwyt do zawieszenia bloku 
w dwóch rozstawach oraz półka na markery.

29600028 665 zł

Flipchart Pro
Powierzchnia suchościeralno - magnetyczna, lakierowana. Podstawa trójnożna. 
Konstrukcja nośna z aluminium.
Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość 
flipcharta do 186 cm, dzięki łatwym w  użyciu uchwytom zaciskowym. 2 ramiona 
boczne rozkładane metodą „klik-klik”, które dają możliwość prezentowania 3 arku-
szy papieru jednocześnie.

29600027 580 zł

Gablota - średnia - 90 x 60 cm
Wym.: 90 x 60 x 4,5  cm

29700007 magnetyczna 739 zł
29700008 korkowa 650 zł
29711000 tekstylna 719 zł

Gablota - duża - 120 x 90 cm
Wym.: 120 x 90 x 4,5 cm

29701102 magnetyczna 1080 zł
29701103 korkowa 950 zł
29701104 tekstylna 990 zł

W zestawie: 
elementy mocujące, 
kluczyk imbusowy.

Gablota informacyjna Gablota na puchary

Szczegółowa specyfikacja dostęna na stronie www.educol.pl
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Tablica informacyjna - 1 elem.
Tablica posiada powierzchnię ekspozycyjną wykonaną 
z wykładziny lub korka. Stojak stalowy, w kolorze alu-
miniowym. Dla łatwego ustawienia powierzchni eks-
pozycyjnej stojak wyposażony jest w kółka meblowe, 
w tym dwa z hamulcem. 
Wym.tablicy: wys. 120 x szer. 80 cm. Wym. całości: wys. 
160 (istnieje możliwość regulacji wysokości do 180 cm) 
x szer. 90 cm
Tablica dwustronna.

29700019 korkowa 470 zł
29700020 tekstylna 470 zł

Tablica informacyjna - 3 elem.
Tablica posiada powierzchnię ekspozycyjną wy-
konaną z wykładziny lub korka. Stojak stalowy, w 
kolorze aluminiowym. Dla łatwego ustawienia po-
wierzchni ekspozycyjnej stojak wyposażony jest w 
kółka meblowe, w tym dwa z hamulcem. 
Wym.tablicy: wys. 120 x szer. 80 cm. Wym. całości: 
wys. 160 (istnieje możliwość regulacji wysokości do 
180 cm) x szer. 250 cm
Tablica dwustronna.

29700001 korkowa 990 zł
29700018 tekstylna 990 zł

Tablica informacyjna - 2 elem.
Tablica posiada powierzchnię ekspozycyjną wy-
konaną z wykładziny lub korka. Stojak stalowy, 
w kolorze aluminiowym. Dla łatwego ustawienia 
powierzchni ekspozycyjnej stojak wyposażony 
jest w kółka meblowe, w tym dwa z hamulcem. 
Wym.tablicy: wys. 120 x szer. 80 cm. Wym. cało-
ści: wys. 160 (istnieje możliwość regulacji wyso-
kości do 180 cm) x szer. 170 cm
Tablica dwustronna.

29700021 korkowa 795 zł
29700022 tekstylna 795 zł

Tablica do planowania tygodnia
Tablica magnetyczna suchościeralna. 
Nadruk wykonany w technologii unie-
możliwiającej jego usunięcie. Tablica 
oprawiona w ramę aluminiową anodo-
waną, narożniki plastikowe. Powierzch-
nia tablicy do pisania markerami su-
chościeralnymi. Możliwość mocowania 
kartek za pomocą magnesów. W kom-
plecie zestaw mocujący wraz z instruk-
cją.  Tablica zapakowana w skrzynię 
drewniano kartonową.

14500001 100 x 75 cm 426 zł
14500002 120 x 100 cm 550 zł
14500000 150 x 100 cm 610 zł

Dodatkowe znaczniki
Możliwość własnego wyboru znaczników. Cała gama znaczników
dostępna na www.educol.pl

19500010 15 zł

Tablica - plan lekcji
Tablica do układania planu lekcji z możliwością pisania markerami sucho-
ścieralnymi. Nadruk wykonany w technologii uniemożliwiające jego usu-
nięcie. Oprawiony w ramę aluminiową anodowaną. Do układania planu 
lekcji służą kolorowe znaczniki magnetyczne. W komplecie po 30 znacz-
ników dla każdego nauczyciela oraz zestaw montażowy wraz z instrukcją.

14500002 12 klas - 20 nauczycieli - 80 x 92 cm 599 zł
14500003 14 klas - 25 nauczycieli - 85 x 92 cm 629 zł
14500004 15 klas - 30 nauczycieli - 100 x 92 cm 749 zł
14500005 22 klas - 30 nauczycieli - 110 x 92 cm 810 zł
14500006 20 klas - 40 nauczycieli - 123 x 92 cm 920 zł
14500007 25 klas - 34 nauczycieli - 126 x 92 cm 930 zł
14500008 30 klas - 40 nauczycieli - 155 x 92 cm 1130 zł

Możliwość idywidualnego wyboru  znaczników - 
dostęne na www.educol.pl

Kolorowe tablice korkowe
rozm. 60x90 cm 90x120 cm 100x150 cm 100x200 cm

19560900 19590120 19510150 19510210
19560910 19590121 19510151 19510211
19560920 19590122 19510152 19510212
19560930 19590123 19510153 19510213
19560940 19590124 19510154 19510214
19560950 19590125 19510155 19510215
19560960 19590126 19510156 19510216
19560970 19590127 19510157 19510217

cena 76 zł 131 zł 175 zł 295 zł
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Tablice 
szklane

Tablica szklana - magnetyczna
W zestawie elementy montażowe.

wym. 45 x 45 cm 60 x  80 cm 120 x 90 cm

29600125 29600126 29600127
29600128 29600129 29600130
29600131 29600132 29600133
29600134 29600135 29600136

cena 165 zł 389 zł 695 zł

Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowaniu. 
Powierzchnia suchościeralna pozwala na tradycyjne prowadzenie notatek, 
tablice mogą być również bardzo ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza. 

Tablica tekstylna
Tablica informacyjna, której powierzchnia 
wykonana jest z niebieskiej tkaniny. Rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolo-
rze srebrnym, wykończona eleganckimi, 
popielatymi narożnikami. Wyjątkowo ła-
twa i szybka w montażu.
Istnieje możliwość zawieszenia jej zarów-
no w pionie, jaki i w poziomie.

29700023 120 x 100 cm 186 zł
29700024 170 x 100 cm 219 zł

Gablota na klucze
Gablota na klucze - 40 haków na klucze wykonana z solidnych pro-
fili aluminiowych anodowanych na srebrno. Narożniki plastikowe, 
owalne. Drzwi otwierane na bok wykonane z bezpiecznego szkła 
akrylowego zamykane na zamek. Zawiasy w gablocie montowane 
na dłuższym boku. Gwarancja 2 lata.
Wym.: 60 x 90 x 6 cm

14500012 bez numeracji 1088 zł
14500013 z numeracją 1098 zł

Gąbka magnetyczna
Plastikowa obudowa o właściwościach magnetycznych, wkład czysz-
czący z doskonale pochłaniającego materiału o strukturze filcu.

97000076 55 zł

Mazaki suchościeralne
4 mazaki z gąbką.

19595000 30 zł

Zmywycz do tablic
Pojemność: 250 ml

19500410 22 zł

Akcesoria do tablic szklanych
Przyczepiane na magnes, wykonane z czarmego plastiku.

29600137 czyścik z uchwytem 29 zł
29600138 czyścik duży 49 zł
29600139 półka na markery 35 zł
29600140 markery fluorestencyjne 49 zł

Tablice szklane magnetyczne to nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne 
wykonanie. Tablica składa się z tafli szkła (bezpieczne szkło ESG, pokryte od spodu 
warstwą farby) i zespojonej z nią na całej powierzchni 
(za pomocą kleju polichloroprenowego) blachy ocynkowanej; w przypadku tablic 
o rozmiarach 45 x 45 i 80 x 60 cm blacha została wyposażona w otwory montażowe 
wyprofilowane w jednorodnym materiale, tablice w pozostałych rozmiarach nie posiadają 
otworów, montowane są za pomocą specjalnych - metalowych zawieszek. 

Bardzo łatwy i szybki montaż.
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Regulamin i warunki handlowe
§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych: Educol Anna Kolasińska, Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, NIP 593-234-35-57, REGON 192774190
2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub 
lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
3. Adres reklamacyjny: Educol Anna Kolasińska, Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, NIP 593-234-35-57, REGON 192774190
4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem educol.pl, w zakładce regulamin, zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
5. Dane kontaktowe: Educol Anna Kolasińska, Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, NIP 593-234-35-57, REGON 192774190
6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości 
osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
7. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, 
przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, wyrokach, orzeczeniach o ukaraniu i 
mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem educol.pl
9. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi 
stosownymi przepisami prawa.
10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a 
posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
13. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
14. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową.
15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
16. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
17. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
19. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w 
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://
webgate.ec.europa.eu/odr
20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
21. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
22. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która 
znajduje się pod adresem: educol.pl/polityka_prywatnosci
23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
24. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego 
ceny.
25. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
26. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
27. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
28. Rejestr UOKiK - rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
29. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
30. Rzecz – rzecz ruchoma, mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
31. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem educol.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
32. Sprzedający: Educol Anna Kolasińska, Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, NIP 593-234-35-57, REGON 192774190 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=f69eb40e-7c46-4e23-a518-94e048ce7ab3&archival=False
33. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych 
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
34. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
35. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i 
umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
36. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
37. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi 
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, 
która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający 
zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana 
przed zawarciem umowy.
38. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub 
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
39. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce 
wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który 
określony jest w cenniku dostaw.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego 
w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji 
pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, 
niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
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7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z 
umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, 
Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. 
Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na 
poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu educol.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i 
hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia 
przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po 
zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia 
z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności 
elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości 
zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach 
produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez 
Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W 
przypadku kiedy klient nie wystąpi do firmy Educol o odstąpienie od Umowy, zamówienia, a towar zostanie wysłany i nie zostanie odebrana przesyłka przez klienta , klient w tej sytuacji 
zostanie obciążony kosztami jakie poniosła firma Educol w wyniku wysyłki zamówionego przez klienta towaru.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod 
adresem educol.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy 
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie 
dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi 
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, 
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności 
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu 
regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany
przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu 
dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie: https://www.educol.pl/content/3-regulamin-sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym 
okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej 
korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się 
na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 
Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem 
unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża 
zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
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LP Kod Nazwa towaru Cena Ilość Wartość

Wartość zamówienia

Osoba zamawiająca

Tel. kontaktowy

Data

Dane odbiorcy

Osoba do kontaktu

Ulica

Miejscowość Kod

Telefon e-mail:

NIP

Pieczątka i podpis

83-110 Tczew, ul. Spółdzielcza 9
Tel. (58) 531-23-96, (58) 532-18-16
Fax (58) 532-19-88, tel. kom.: 502-905-045
zamowienia@educol.pl
biuro@educol.pl
www.educol.pl

Dane nabywcy / płatnika

Osoba do kontaktu

Ulica

Miejscowość Kod

Telefon e-mail:

NIP

Pieczątka i podpis

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych firmy EDUCOL wyłącznie w celach marketingowych. 

Data Podpis i pieczęć

Oferujemy bezpłatny transport na terenie całej Palski przy zamówieniach powyżej 400 zł.
Przy zamówieniach poniżej 400 zł doliczane będą zryczałtowane koszty transportu:
- pojedyncze paczki do 30 kg - 25 zł

W podziękowaniu za zamówienie wybierz prezent 
- znajdziesz go na wewnętrznej stronie okładki!!!

Katalog główny 2020/2021
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*Artykuł wydawany tylko w przypadku instytucji publicznych (szkoły, przedszkola, żłobki) po wcześniejszym dopisaniu artykułu do zamówienia.

POWYŻEJ 2000 ZŁ
98054913 Zestaw naczyń dla 6 osób str. 010

12132465 Piłki z rogami kolorowe str. 272

13008528 Lalka Lucy str. 030

POWYŻEJ 3000 ZŁ
98038142 Auto Safari str. 038

98007377 Ciągnik gąsienicowy str. 038

98071774 Wywrotka kopalniana str. 040

POWYŻEJ 500 ZŁ
98041609 Auto - betoniarka str. 038

13001101 Żabki str. 079

98044624 Żelazko str. 018

POWYŻEJ 4000 ZŁ
14802139 Kołyska z pościelą II str. 033

98036742 Walec str. 038

13610002 Zręcznościowa ósemka str. 081

POWYŻEJ 1500 ZŁ
11400530 Naturalna Jenga str. 079

10241820 Klocki jeżyki - 64 elem. str. 057

11415382 Chusty do ćwiczeń 6 szt. str. 265

POWYŻEJ 5000 ZŁ
11451576 Waga wychyłowa str. 013

19583113 Teatrzyk Pacynka str. 022

19500029 Taca z piaskiem str. 195

POWYŻEJ 6000 ZŁ
19536005 Ścienna tablica z rolką str. 297

19500077 Teatrzyk wielofunkcyjny str. 022

14202271 Wafle mini - konstruktor str. 055

POWYŻEJ 7000 ZŁ
98004083 Toaletka str. 028

98059314 Zestaw gosposi z odkurzaczem str. 018

13041111 Wiaderko pojazdów 5L str. 043

POWYŻEJ 8000 ZŁ
19500077  Teatrzyk wielofunkcyjny str. 014

19501020A Suszarka plast. - regulowana str. 297

19500035 Spacer po deskach str. 231

POWYŻEJ 9000 ZŁ
19585810 Duże liczydło stojące str. 149

19510200 Sztaluga ED podwójna str. 296

13800015 Jamnik na spacer 4m str. 065

POWYŻEJ 10000 ZŁ
98044679 Salon piękności str. 028

94520227 Liczydło Magnetyczne str. 149

98048110 Zestaw z żelazkiem str. 018

od 300 - 500 zł 
losowa niespodzianka

 Za każde zamówienie w poniższych przedziałach kwotowych, można
za 1 zł, zakupić 1 z 3 wybranych artykułów*

Szanowni Państwo

Działy katalogu:
Mała

motoryka

71 - 104

Duża
motoryka

241 - 294

Kształcenie i
wychowanie

105 - 186

Multimedia i
programowanie

335 - 348

Plastyka i
muzyka

295 - 334

Aranżacja
sal

349 - 416

Zabawki
1 - 70

Integracja
sensoryczna

187 - 240

Premiujemy Państwa zamówienia

EDUCOL
ul. Spółdzielcza 9

83-110 Tczew

+48 (58) 531-23-96 
+48 (58) 532-18-16
+48 502-905-045

zamowienia@educol.pl
biuro@educol.pl

+48 (58) 532-19-88 www.educol.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Drzwiczki zestawów  szafek mogą  być ozdobione indywidualnie wg Państwa pomysłów – scenki z bajek, krajobrazy, zdjęcia, 
wszelkie motywy jakie tylko można nadrukować. Pomysły dzieci, gdzie ich prace mogą być trwale umieszczone na frontach mebli 
tworząc niepowtarzalny wystrój zestawu szafek.

Materace, pufki, foteliki mogą być zadrukowane z Państwa pomysłami.
Każdy projekt będzie omawiany indywidualnie, gdzie podpowiemy jakich materiałów użyć do realizacji Państwa projektu.

W przypadku zainteresowania wszelkie pytania 
prosimy kierować do naszego Działu Graficznego:
grafika.educol@educol.pl lub o kontakt pod 
numerem tel. 798-746-767

Zachęcamy do współpracy i tworzenia 
niepowtarzalnych wystrojów sal, mebli, całego 
otoczenia.

Banery reklamowe

Wyroby na folii okiennej

Realizujemy zamówienia 
według wzorów klienta!

Nadruki na tkaninach

Miło nam poinformować Państwa, że powiększyliśmy nasz park maszynowy o drukarkę wielkoformatową HP335.

Drukarka ta pozwoli nam realizować Państwa indywidualne projekty dotyczące wystroju sal przedszkolnych i szkolnych 
poprzez nadruki  wielkoformatowe na różnych materiałach, typu: papier, folia, folia magnetyczna, materiał skóropodobny 
skaden-meditap, folie elektrostatyczne, banery okolicznościowe , wszelkiego typu folie na okna, szklane drzwi – folie przez-
roczyste, półprzezroczyste,  matowe, folie wielokrotnego użytku, które można naklejać na wszelkiego typu fakturach ścian 
i zdejmować, również możemy drukować fototapety, aplikacje na ścianę, rolety, zasłony, grafikę podłogową,  itp. - gama 
materiałów do nadruku  jest bardzo szeroka.

Nadruki na meblach
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Katalog szkolny

83 - 110 Tczew • ul. Spółdzielcza 9 • Polska
tel. +48 (58) 531 - 23 - 96 
tel. +48 (58) 532 - 18 - 16 
fax. +48 (58) 532 - 19 - 88

kom. +48 502-905-045 
e-mail: biuro@educol.pl

www.educol.pl

www.danakol.pl
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