MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Ogólnopolski program edukacyjny
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Katalog pomocy
dydaktycznych i wyposażenia
d l a p r z e d s z ko l i i s z k ó ł

Założyciel Funduszu Oświatowego
Fundusz Oświatowy powołany został przez ElektroEko SA, organizację, która została utworzona, aby budować efektywny
system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Działając na zasadach not-for-profit,
ElektroEko świadczy dla gmin bezpłatne usługi w zakresie tworzenia sprawnego systemu zbierania elektrośmieci od
mieszkańców, a także prowadzi edukację ekologiczną, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Fundusz Oświatowy jest integralną częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez
elektrośmieci”, którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko.
ElektroEko realizuje zadania statutowe z najwyższą starannością i efektywnością. Prowadzi wiele inicjatyw, które są
zauważane i doceniane m.in. przez Ministerstwo Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej. Za dotychczasowy wkład
w budowę systemu zbierania ZSEE, ElektroEko otrzymało prestiżowe wyróżnienia:

Kto może korzystać z Funduszu Oświatowego?
Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać przedszkola i szkoły (placówki oświatowe), które spełniają jednocześnie
poniższe dwa warunki:
• realizują działania edukacyjne w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”,
• aktywnie uczestniczą w zbieraniu zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych organizaując zbiórki własne.

Zasady działania Funduszu Oświatowego
Zasady działania Funduszu Oświatowego są bardzo proste:
•
•
•
•

placówka oświatowa realizuje program edukacyjny,
w ramach realizowanego programu prowadzone są aktywne zbiórki elektrośmieci,
wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,
za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje Kupony Funduszu Oświatowego odpowiadające
rodzajowi i masie oddanych odpadów,
• placówki odsyłają kupony do organizatora zgodnie z regulaminem Funduszu Oświatowego*,
• kupony przeliczane są na Punkty Funduszu Oświatowego,
• punkty kumulowane są na indywidualnym koncie placówki dostępnym po zalogowaniuna stronie internetowej
programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
*Regulamin Funduszu Oświatowego dostępny jest na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Jak zorganizować odbiór elektrośmieci?
W celu zorganizowania odbioru elektrośmieci w ramach Funduszu Oświatowego należy:
• zebrać elektrośmieci i w chwili zakończenia zbiórki zamówić odbiór elektośmieci z placówki,
• zgromadzić zebrany sprzęt w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i umożliwiającym dogodny
odbiór i załadunek na samochód,
• sporządzić listę zebranego sprzętu na druku Zlecenie Odbioru Elektrośmieci (druk dostępny jest na www.mojemiasto-bez-elektrosmieci.pl) a następnie wprowadzić ją on-line wraz z podaniem preferowanego terminu odbioru
elektrośmieci z placówki,
• odbiór elektrośmieci należy zgłosić poprzez formularz dostępny na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl wybierając
preferowany termin odbioru. Ostateczny termin odbioru zostanie potwierdzony przez Operatora,
• wypełnić formularz on-line Zamówienie Odbioru On-Line – Zbiórka Elektrośmieci w Placówce, na www.mojemiasto-bez-elektrośmieci.pl lub w formie papierowej, pobierając formularz do wypełnienia ze strony www.mojemiasto-bez-elektrosmieci.pl. W przypadku wypełnienia formularza papierowego, należy przesłać go pod numer
faksu 22 885 60 99 lub e-mailem na adres szkola@mmbe.pl albo przedszkole@mmbe.pl,
• przedstawić w dniu odbioru Operatorowi wypełnione Zlecenie Odbioru ZSEE do podpisu jako potwierdzenie odbioru
co stanowi podstawę do wydania właściwej ilości kuponów (zasady określa Regulamin Funduszu Oświatowego),
• forma papierowa zlecenia jest obligatoryjna zarówno w przypadku zamówienia odbioru ZSEE poprzez formularz
online, faksem czy mailem.
WAŻNE!
• Odbiorowi podlegają każde ZSEE wymienione w formularzu Zlecenie Odbioru Elektrośmieci.
• Odbioru elektrośmieci dokona wyspecjalizowany Operator wskazany przez ElektroEko.
• Kupony Funduszu Oświatowego zostaną wysłane listem poleconym w terminie 7 dni od dnia odbioru elektrośmieci.
• Placówka oświatowa oddająca własny sprzęt otrzyma od Operatora Kartę Przekazania Odpadu. Za sprzęt własny
placówka także otrzymuje kupony. Oddając własne elektrośmieci przy okazji zbiórki w szkole należy wypełnić odrębny
formularz on-line dla instytucji, zaznaczając chęć otrzymania kuponów.
• Wszystkie formularze są dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Jak zamówić pomoce dydaktyczne?
• Pomoce dydaktyczne należy wybrać z „Katalogu pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal” w ramach dostępnego
salda zebranych punktów.
• Niniejszy katalog obowiązuje od 1 lutego 2017 r., zastępując wcześniejsze wersje katalogu.
• Katalog dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.moje-miasto-bez-elektrośmieci.pl.
• Aktualny stan zgromadzonych punktów można sprawdzać na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
• Aby zamówić pomoce, należy wypełnić w formie papierowej formularz „Zamówienia pomocy i wyposażenia” dostępny
do pobrania na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
• Podpisane zamówienie przez upoważnioną osobę, należy wysłać na adres Agencji: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18,
02-928 Warszawa, z dopiskiem „Moje miasto bez elektrośmieci”.
• Po wymianie punktów na pomoc dydaktyczną suma punktów zgromadzonych na indywidualnym koncie ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu.
• Zamówione pomoce dydaktyczne będą dostarczane na adres podany podczas rejestracji oraz na nazwisko osoby
reprezentującej placówkę i upoważnionej do odbioru.
• Placówka ma prawo do anulowania złożonego zamówienia w ciągu 24 godzin od daty potwierdzenia realizacji zamówienia*.
• Pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie.
• Zdjęcia prezentowane w katalogu są poglądowe. Zamawiane pomoce dydaktyczne i wyposażenie mogą
nieznacznie się różnić.
* Regulamin Funduszu Oświatowego dostępny jest na stronie programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
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KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 1

310
pkt

Kompas busola
Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Lekki, poręczny i dokładny kompas
(busola) z zamkniętą obudową.

Nr katalogowy 2

320
pkt

Piramida ortograficzna – część 1
Wstęp do nauki zasad ortograficznych, stanowi wartościową pomoc w nauce reguł pisowni języka
polskiego. Na podstawie 30 zadań dzieci uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h.
Piramida rekomendowana przez logopedów, pedagogów i psychologów jako wartościowy materiał
edukacyjno-terapeutyczny.
W zestawie znajduje się 25 trójkątów.

Piramida ortograficzna – część 2
Kontynuację części 1 piramidy stanowi część 2. Zawarty materiał ćwiczeniowy utrwala poznane zasady
ortograficzne dzięki zastosowaniu przykładów z: ó, u, rz, ż, ch, h wymiennych. Stanowi wartościową
pomoc w nauce reguł pisowni języka polskiego – dzieci na podstawie 30 zadań uczą się prawidłowej
pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h wymiennymi. Piramida rekomendowana przez logopedów,
pedagogów i psychologów jako wartościowy materiał edukacyjno-terapeutyczny.
W zestawie znajduje się 25 trójkątów.

Nr katalogowy 3

370
pkt

pompowany Model serca
Model demonstruje kierunki przepływu (pompowania) krwi. Model ten zamieszczony jest na ramce
z pompką. Do zestawu dołączona jest instrukcja (także montażu).
Wymiary: 25 cm x 6 cm x 32 cm.
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KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 4

420
pkt

rozmnażaniE – tablicE naukowe
Idealne uzupełnienie zestawu stanowią tablice dydaktyczne z zakresu tematyki rozmnażania. Pomoc
dydaktyczna niezbędna w każdej pracowni biologicznej. Sposób prezentacji treści, kolorystyka oraz
forma zostały odpowiednio dobrane do możliwości poznawczych dzieci, ułatwiając im zapamiętywanie
informacji.
Zestaw zawiera: 8 plansz wraz z opisami. Wymiary 25 x 35 cm.

Nr katalogowy 5

420
pkt

budowa człowieka – tablicE naukowE
Tłoczone tablice wprowadzające dzieci w świat anatomii człowieka. Ta profesjonalnie przygotowana przez
metodyków oraz psychologów pomoc dydaktyczna pozwala nauczycielom na prezentowanie uczniom wybranych
zagadnień z zakresu biologii obowiązujących na różnym poziomie nauczania. Odpowiednio przygotowana
kolorystyka i forma ułatwią zapamiętywanie informacji. Wysokiej klasy materiał, z którego wykonane są tablice,
zapewni trwałość i wieloletnie wykorzystywanie.
Zestaw zawiera: 8 plansz wraz z opisami. Wymiary 25 x 35 cm.

Nr katalogowy 6

460
pkt

Magnetyczny system słoneczny
Zestaw magnetycznych planet doskonały jako pomoc edukacyjna ułatwiająca dzieciom zrozumienie
zależności między planetami (głównie proporcje oraz położenie względem siebie). Na planszach widać
realne kolory i dużo szczegółów. Prezentacja może odbywać się na dowolnej tablicy magnetycznej.
Zestaw zawiera: 12 elementów, średnica słońca – 25 cm.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół
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KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 7

480
pkt

MODEL OKA
Model anatomiczny oka ludzkiego sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane
części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste.
Wymiary: 17x17x17cm.

Nr katalogowy 8

550
pkt

budowa człowieka – zestaw magnetyczny
Wspaniały zestaw 17 dwustronnych elementów magnetycznych postaci człowieka w zbliżonej do
wzrostu dziecka wysokości 90 cm do układania na tablicy (tablica nie wchodzi w skład zestawu).
Elementy jednej strony składają się na pełny szkielet człowieka, a drugiej strony na jego budowę
wewnętrzną z widocznymi szczegółami wszystkich układów (krwionośnego, mięśniowego, trawiennego).

Nr katalogowy 9

3350
pkt

szkielet człowieka
Szkielet człowieka o naturalnej wielkości, idealny do prezentacji, wyposażenia pracowni biologicznych
w szkołach oraz laboratoriach. Model pokazuje podstawowe kostne elementy układu ruchu człowieka
oraz dodatkowo początkowe odcinki nerwów rdzeniowych i tętnic kręgowych. Kończyny dolne i górne
zostały zamocowane ruchomo. Umieszczony na wzmocnionym kołowym statywie.
Wysokość: 180 cm.

6

KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 10

690
pkt

MODEL SZCZĘKI – HIGIENA JAMY USTNEJ
Model służący do prezentacji zębów oraz poprawnej higieny jamy ustnej. Zestaw składa się z dużego
modelu szczęki oraz szczoteczki do demonstrowania. Olbrzymi model widzą wszyscy uczniowie
w klasie. Za pomocą dołączonej szczoteczki dzieci pokazują prawidłowe ruchy, które powinno się
wykonywać podczas mycia zębów.
Wymiary: 14 x 19 x 24 cm.

Nr katalogowy 11

750
pkt

ilustrowana mapa polski dla najmłodszych
Ilustrowana mapa w formacie B1 zawierająca 2 komplety herbów 49 byłych miast wojewódzkich. Plansze
oprawione są w listwy metalowe, natomiast elementy ruchome w rzepy. Część opisowa zawiera historię:
godła polskiego, herbów poszczególnych miast oraz miast wojewódzkich, opis skarbów polskiej ziemi,
a także fragmenty poezji na temat ojczyzny. Mapa przedstawia: nazwy krajów, z którymi graniczy Polska,
krainy geograficzne, miasta wojewódzkie, charakterystyczne obiekty architektury, a także ważne historyczne
miejscowości, puszcze naszego kraju i tereny mocno zalesione oraz wykaz gatunków zwierząt pod ochroną.

Nr katalogowy 12

770
pkt

PREPARATY ROŚLINNE
Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne zawierają przykłady
podstawowych tkanek roślinnych, takich jak: owocnik grzyba, pleśniak, pędzlak, kropidlak, porost, plech
w przekroju, skrętnica – koniugacja, mech – splątek, mech – plemnie i przekrój podłużny, alga czarna
– liść przekrój poprzeczny., sosna – igła i przekrój poprzeczny, sosna – owoc męski z mikrosporami, i wiele
innych.
W zestawie znajduje się 30 preparatów roślinnych.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół
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KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 13

750
pkt

Model serce
Wysokiej jakości model serca na podstawie, składający się z 2 ruchomych części zamontowanych
na zawiasach. Model pokazuje anatomię serca z komorami, zastawkami, przedsionkami, żyłami i tętnicami.
Wymiary około: 11,5 x 11,5 x 20,5 cm.

Nr katalogowy 14

800
pkt

duży MODEL DNA
Kolorowy model wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego, na podstawie. Model łatwy
w montażu. Można go wielokrotnie składać i rozkładać, co umożliwia między innymi demonstrację
procesu replikacji DNA.
Wymiary: 40 x 45 cm.

Nr katalogowy 15

890
pkt

PLANSZE EDUKACYJNE DOTYCZĄCE EKOLOGII
Zestaw 14 kolorowych, lakierowanych plansz formatu A2 (420 mm x 594 mm) to materiał ilustrujący
najważniejsze problemy ekologiczne, z którymi dzieci mają styczność. Dzięki nim najmłodsi dowiedzą się czym
jest ekologia i dlaczego życie z nią w zgodzie jest tak istotne, poznają pradawnych mieszkańców Ziemi
(dinozaury) oraz nauczy się rozpoznawać chronione gatunki roślin i zwierząt. Duży format oraz kolorowe
i szczegółowe rysunki sprawią, że poznawanie przyrody będzie dla najmłodszych przyjemnością.

88

KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 16

700
pkt

magnetyczne jabłka
Jabłka ułamkowe to idealna pomoc do nauki ułamków. Dzieci poznają ułamki na przykładzie jabłek
podzielonych na różne sposoby. Zestaw zawiera jabłka podzielone w następujący sposób (razem 10
części): 1 całe jabłko, 1 jabłko podzielone na pół (1/2), 1 jabłko podzielone na 3 części (1/3),
1 jabłko podzielone na 4 kawałki (1/4). Pomoc dydaktyczna pozwala zapoznać się z pojęciem ułamków,
jak również porównywania, odejmowania i dodawania ułamków.

Nr katalogowy 17

830
pkt

zestaw do nauki ułamków
koła ułamkowe
Zestaw do nauki matematyki pozwalający przedstawić powiązania pomiędzy jednostkami, dziesiątkami,
setkami i tysiącami. Każdy element jest oznaczony w centymetrach kwadratowych, aby pokazać,
jak poszczególny fragment odnosi się do całości.
Zestaw zawiera: 100 sztuk żółtych jedności, 10 sztuk zielonych pręcików (dziesiątek), 10 sztuk niebieskich
elementów (setek), 1 sztukę czerwonych bloków (tysięcy). Wymiary: średnica 10 cm.

UŁAMKI
Zestaw do nauki matematyki pozwalający przedstawić powiązania pomiędzy jednostkami, dziesiątkami,
setkami i tysiącami. Każdy element jest oznaczony w centymetrach kwadratowych, aby pokazać,
– poszczególny fragment odnosi się do całości.
Zestaw zawiera: 100 sztuk żółtych jedności, 10 sztuk zielonych pręcików (dziesiątek), 10 sztuk niebieskich
elementów (setek), 1 sztukę czerwonych bloków (tysięcy). Wymiary: 30 x 11,5 x 11 cm.

kwadraty ułamkowe
Zestaw pozwalający pokazać, że ułamki są częściami, które składają się na całość. Plastikowe pudełko
służy jako taca do układania kwadratów.
Zestaw zawiera: ekwiwalent 8 pełnych kwadratów, tj. 1/2, 1/3, 1/6 (2 kombinacje),
1/4 (3 kombinacje) oraz jeden cały kwadrat. Wymiary: 10 x 10 cm.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół
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KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 18

885
pkt

preparaty zoologiczne
Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty zoologiczne zawierają
przykłady wybranych organizmów, takich jak: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby – rozmaz,
1-komórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista - samiec
i samica, dżdżownica - przekrój poprzeczny, komar - aparat gębowy, mucha domowa - aparat gębowy,
pszczoła miodna - aparat gębowy, motyl - aparat gębowy, żaba - jajo w przekroju, komar widliszek
– larwa, muszka owocówka, odnóże pływne owada, stułbia, p.pp., euglena, i wiele innych.
W zestawie znajduje się 30 preparatów zwierzęcych.

Nr katalogowy 19

910
pkt

MODEL SKÓRY – PRZEKRÓJ
Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej
skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. Unikalny model anatomiczny
przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry są
rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia
krwionośne ukazane są szczegółowo.
Wymiary: ok. 22x21x11.5cm

Nr katalogowy 20

1150
pkt

Zestaw tablicowy
Komplet 6 przyrządów tablicowych wykonanych z trwałego i estetycznego tworzywa sztucznego.
Zawiera: linijkę o długości 100 cm, dwie ekierki, kątomierz, cyrkiel z przyssawkami, wskaźnik.

10
10

KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 21

920
pkt

mały elektryk – obwody elektryczne
Pomoc dydaktyczna przeznaczona do ćwiczeń z prostymi obwodami elektrycznymi. Uczeń, wykorzystując
tę pomoc, nabywa umiejętność łączenia elementów zgodnie z instrukcją, przyswojenia podstawowych pojęć
technicznych: obwód elektryczny, źródło prądu, źródło światła, oraz tłumaczenia zaobserwowanych efektów.
W skład zestawu wchodzą: podstawka pod baterię, dzwonek na podstawce, podstawka pod żarówkę,
przycisk na podstawce, żarówka i przewody połączeniowe. Zalecenie MEN.

Nr katalogowy 22

950
pkt

MAPY – ŚWIAT FIZYCZNY I POLITYCZNY
Zestaw zawiera: dwustronną mapę świata oraz 5 plansz w formacie A3. Mapa laminowana
w formacie160 cm x 120 cm, aktualizowana w 2012 r., oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.
Mapy w języku polskim.

Nr katalogowy 23

1220
pkt

Zestaw do badań
nad biodegradowalnością
Zestaw ten pomaga w obserwacji zagadnień dotyczących trwałości substancji i zasobów środowiska naturalnego.
Zestaw zawiera m.in.: 6 przezroczystych pojemników z wywietrznikami w pokrywkach; 6 ramek zatrzaskowych
do podtrzymywania płaskich przedmiotów, 6 klatek do umieszczenia substancji stałych; 6 zamkniętych ramek
na niewielkie przedmioty, 6 kawałków niebieskiego i brązowego biodegradowalnego plastiku; 6 białych
kawałków kartonu; 6 płytek miedzianych, 6 płytek cynowych.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół
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KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 24

1280
pkt

Kalendarz pogody
Pomoc przeznaczona do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Kalendarz wykonany jest ze sztywnego
kartonu o wymiarach 70cm x 70cm. Górna część planszy zawiera nazwy kolejnych dni tygodnia, pozostałe pola
w formie kwadratów to miejsca, w które umieszcza się symbole pogody. Wzorów określających stan pogody
jest piętnaście.

Nr katalogowy 25

1300
pkt

Kolorowy rok – plansza edukacyjna
Niezbędna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli I etapu edukacji. Rozwiązywanie, a szczególnie samodzielne
konstruowanie rozmaitych zagadek, rebusów wyzwala myślenie twórcze dziecka, daje poczucie własnej
wartości, dostarcza wiary we własne siły, a także budzi pozytywną motywację do nauki. Ta pomoc naukowa
ułatwi nauczycielom realizację programu z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej,
artystycznej. W skład zestawu wchodzą: personifikacje czterech pór roku, plansze z nazwami miesięcy,
roślinami i zjawiskami charakterystycznymi dla każdego z nich, kalendarium życia roślin i zwierząt, plansza
– kwartał, znaki rzymskie, plansza – wyjaśniamy trudne pojęcia, matematyczne łamigłówki – tydzień.

Nr katalogowy 26

1720
pkt

model układu słońce - ziemia - księżyc
Łatwy w użyciu model obrotowy ruchu ziemi, wyjaśnia zjawiska astronomiczne, takie jak:
fazy księżyca dzień/noc, ruch obrotowy, ruch obiegowy ziemi.
Wymiary: średnica słońca 42,5 cm x 22 cm x 29,5 cm.

12
12

KATEGORIA

Nauka

Nr katalogowy 27

1990
pkt

mikroskop szkolny
Mikroskop szkolny z wbudowanym oświetleniem do światła przechodzącego. System ustawiania ostrości
mikro/makro ułatwia ostrzenie obrazu podczas obserwacji w powiększeniu. Dołączony do stolika mechanizm
pozwala precyzyjnie przesuwać obserwowany preparat.
Parametry techniczne: kondensor N.A. 0,65, regulacja ostrości makro/mikro, oświetlenie diodowe
z wbudowanym akumulatorem, okulary WF10x, obiektywy 4x, 10x, 40xA, głowica jednookularowa,
przesłona: obrotowy dysk z otworami, powiększenia od 40 do 400x. Gwarancja: 24 miesiące.
Mikroskop ma zalecenie MENiS 1078/2004.

Nr katalogowy 28

2410
pkt

układ mięśniowy człowieka
Popularny w szkołach na każdym poziomie edukacji 5-częściowy model układu mięśniowego. Ręcznie
malowany, wykonany z najwyższej jakości tworzyw sztucznych. Stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy
anatomicznej dotyczącej budowy mięśniowej człowieka.
Wymiary: 27 x 15 x 87 cm. Wysokość: 85 cm.

POLECAMY RÓWNIEŻ*
Nr 29

250
pkt

Bloczki ułamki

Nr 30

310
pkt

Budowa kwiatu

Nr 31

zestaw figur

560
pkt

Nr 32

580
pkt

Zestaw magnetyczny

*Szczegóły u naszych konsultantów pod numerem infolinii 509 856 509
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KATEGORIA

Języki

Nr katalogowy 33

KATEGORIA:

1500

pkt
Wyposażenie

ZESTAW DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Kostki zachęty do opowiadania
6 różnych kostek o boku 4 cm, z wyrazami (36 różnych) reprezentującymi dwie postacie (woman,
doctor, ...), dwa elementy otoczenia (at the house, at the zoo, ...) oraz dwa elementy sytuacyjne (helps
a friend, finds a dog, ...) na każdym boku, zachęca do samodzielnych wypowiedzi w języku angielskim.
Wystarczy tylko rzucić kostkami i rozpocząć opowieść... Dołączona instrukcja w języku angielskim.

Kostki zachęty do wypowiedzi
6 różnych kostek o boku 4 cm z początkami zdań (36 różnych: When I was at the zoo I saw..., One day
I want to visit..., A healthy diet includes...) na każdym boku, zachęca do samodzielnych wypowiedzi
w języku angielskim. Wystarczy tylko rzucić kostkami i dokończyć rozpoczęte zdanie... Dołączona
instrukcja w języku angielskim.

Foto-karty do nauki podstawowych
wyrazów angielskich
Zestaw 156 dwustronnych, kolorowych kart z fotografiami (po jednej stronie obrazek z nazwą, po
drugiej stronie obrazek 16-stronicowa instrukcja. Zestaw wchodzi w skład „Giga-pakietu do nauki
angielskiego – klocki literowe, piosenki, książki, karty, fotografie”.

Plansza ścienna – alfabet
Plansza ściennaThe Alphabet zawiera wszystkie litery alfabetu angielskiego, ich zapis fonetyczny oraz
słowa wraz z ilustracjami. Wymiary 70x100 cm, dwustronnie foliowana, z listwą metalową i zawieszką.

program multimedialny dla dzieci
EuroPlus+ Angielski dla dzieci: Nicole and Tommy to interaktywny program do nauki języka angielskiego,
przygotowany z myślą o dzieciach w wieku 6–10 lat. Nicole i Tommy to rówieśnicy użytkownika, którzy
towarzyszą mu podczas rozwiązywania zadań i pomagają w nauce najważniejszych słówek i zwrotów angielskich.
Kurs obejmuje angielskie słownictwo podstawowe oraz najczęściej używane (m.in. Rodzina, W domu,
W szkole, Zabawki, Zwierzęta), a także bardziej zaawansowane (m.in. Zawody, Czas, Sport, Pogoda, Hobby).
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KATEGORIA

Języki

Nr katalogowy 34

4-7 lat

300
pkt

program do nauki języka angielskiego
EUROPlus+ Angielski dla Dzieci Pingwin Alex i przyjaciele to przeznaczony dla dzieci w wieku lat
4-7 multimedialny program do nauki języka angielskiego. Dzięki będącej rodzajem przewodnika sympatycznej postaci Pingwina Alexa, najmłodsi uczniowie poznają słówka pogrupowane w 9 kategoriach
tematycznych: zwierzęta, świat, kolory, liczby, rodzina, - zabawki, jedzenie, ciało, ubrania. Wymagania
systemowe programu: karta dźwiękowa: 16-bitowa, z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami, karta
graficzna: pracująca w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej. Mikrofon: wbudowany w urządzenie lub
podłączany, napęd: DVD-ROM, pamięć: 1 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bitowego) lub 2 GB
pamięci RAM (dla systemu 64-bitowego)

Nr katalogowy 35

6-10 lat

340
pkt

program do nauki języka angielskiego
Multimedialny kurs języka niemieckiego przygotowany z myślą o dzieciach w wieku 6–10 lat. W atrakcyjny sposób pomaga w nauce najważniejszych słówek i zwrotów angielskich. Kurs obejmuje angielskie
słownictwo podstawowe, a także bardziej zaawansowane. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań
multimedialnych nauka jest jednocześnie niezwykle interesująca i, co najważniejsze, skuteczna.
Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor Pentium 166 MHz, 24 MB RAM, karta graficzna
o rozdzielczości 640x480 dla Truecolor, 16-bitowa karta dźwiękowa zgodna ze Soundblasterem,
napęd CD-ROM, 8x, Windows 95/98/Me/2000/XP.

Nr katalogowy 36

6-10 lat

365
pkt

program do nauki języka Niemieckiego
Multimedialny kurs języka niemieckiego przygotowany z myślą o dzieciach w wieku 6–10 lat. Dzięki
atrakcyjnej formie, pozwala on na nauczenie się najważniejszych słówek i zwrotów niemieckich w szybki
i przyjemny sposób. Program składa się z dwóch poziomów zaawansowania. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom multimedialnym nauka języków staje się dla dziecka jednocześnie interesująca i skuteczna.
Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor Pentium 166 MHz, 24 MB RAM, karta graficzna
o rozdzielczości 640x480 dla Truecolor, 16-bitowa karta dźwiękowa zgodna ze Soundblasterem,
napęd CD-ROM, 8x, Windows 95/98/Me/2000/XP.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół
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KATEGORIA

Książki

Nr
37 y 1
Nukatalogowy
m er k a t a l ogow

320
530
pkt
pkt

ZESTAW słowników
Mój pierwszy słownik angielsko-polski
Słownik zawiera uproszczoną wymowę każdego wyrazu. Jego atutem są kolorowe plansze tematyczne
zbierające najważniejsze grupy słówek, takich jak: ubrania, jedzenie, uczucia, kierunki. Całość pięknie
ilustrowana, co sprawia, że ze słownika przyjemnie się korzysta. Jako pomoc dydaktyczna polecany
jest przez nauczycieli dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Liczba stron: 128. Format: 16,9 x 24,2 cm.

Mój pierwszy słownik frazeologiczny
Słownik wydany jest w twardej oprawie, zawiera najpopularniejsze związki frazeologiczne oraz
zabawne scenki do każdego hasła. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Liczba stron: 128. Format: 16,9 x 24,2 cm.

Mój pierwszy słownik ortograficzny
Słownik zawierający najbardziej potrzebne dzieciom wyrazy. Do każdego słówka został podany
wzór prawidłowego podziału na sylaby, a formy odmiany podane są pełnymi wyrazami. Zawiera
podstawowe reguły ortograficzne z przykładami. Przejrzysty układ na stronie, wyróżnienia wyjątków,
liczne wyjaśnienia pisowni ułatwiają dzieciom poznanie zasad ortografii. Szczególnie polecany dla
dzieci w wieku 6-10 lat.
Liczba stron: 176. Format: 16,9 x 24,2 cm.

Mój pierwszy słownik wyrazów obcych
Słownik zawiera najczęściej spotykane i używane wyrazy obce. Tłumaczy ich pochodzenie oraz
prawidłowy sposób używania. Największym atutem książki są fabularyzowane hasła, które opowiadają
o życiu i przygodach bohatera – ucznia szkoły podstawowej zmagającego się z zawiłościami języka.
Liczba stron: 128. Format: 16,9 x 24,2 cm.

Słownik ortograficzny ucznia
Przygotowane szczególnie z myślą o uczniach szkół podstawowych. Opracowany przez nauczycieli
i metodyków języka polskiego przy współpracy z językoznawcami. Słownik zawiera wszystkie najnowsze
zasady pisowni napisane w przystępny i klarowny sposób. Niezwykle poręczny format oraz atrakcyjna
szata graficzna są dodatkowymi atutami.
Liczba stron: 392. Format:14,8 x 21 cm.
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KATEGORIA

Książki

książki PO
Nr

45
pkt

38

Nr

anaruk

Opowieść Wigilijna

książki PO
Nr

40

pinokio

pkt

41

Nr

książki PO

Nr

55

Kajtkowe Przygody

Nr

39

42

Mały Książę

Nr

43

Ania z Zielonego
Wzgórza

90
pkt

44

Nr

W 80 dni dookoła Świata

45

Dzieci z Bullerbyn

Nr

46

chatka Puchatka

*Liczba punktów dotyczy każdej książki w danej grupie punktowej.
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KATEGORIA

Sport

Nr katalogowy 47

490

K

pkt

Piłki lekarskie 1 kg, 2 kg
Piłki o ciężarze 1 kg i 2 kg wykonane ze skóry naturalnej, podklejone tkaniną, wypełnione pianką
poliuretanową. Warstwa wierzchnia odporna na ścieranie. Szyte maszynowo oraz ręcznie.
Zestaw zawiera 2 piłki.

Nr katalogowy 48

630
pkt

ZESTAW sportowy
piłki skaczące z uchwytem
Duża gumowa piłka z uchwytem do skakania, idealna do wielu zabaw i ćwiczeń grupowych w trakcie
lekcji wychowania fizycznego.
W zestawie: 2 piłki.

ringo
Ringo gumowe o średnicy wewnętrznej 17 cm, grubość ścianek 0,2 cm.
W zestawie: 3 ringo.

hula - hop
Sprzęt sportowy, który może posłużyć do wielu zabaw grupowych w trakcie lekcji wychowania
fizycznego. Ćwiczy mięśnie brzucha, wzmacnia koordynację ruchową.
W zestawie: 4 hula - hop.
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KATEGORIA

Sport

Nr katalogowy 49

400
pkt

skakanki
Skakanka szkolna z drewnianymi rączkami. Wykonana z plecionego, trwałego sznurka o długości 240
cm. Doskonały przyrząd do rozgrzewek i treningów kondycyjnych.
Zestaw zawiera 10 szt.

Nr katalogowy 50

580
pkt

Siatka do siatkówki biała oraz piłki do gry
Siatka treningowa do rozgrywek piłki siatkowej. Wykonana z polipropylenu, bardzo wytrzymałego
materiału, który gwarantuje wysoką jakość przez długie lata treningów. Piłki siatkowe przeznaczone
do treningów szkolnych, z bardzo miękkiego materiału, który zwiększa komfort gry, szczególnie istotny
przy nauce gry w siatkówkę.
W zestawie: siatka treningowa, 2 piłki.

Nr katalogowy 51

1050
pkt

MATERAC GIMNASTYCZNY
Materac gimnastyczno-rehabilitacyjny wykonany z materiału skóropodobnego, wzmacniany na bokach,
wypełniony pianką. Bardzo przydatny do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego.
Wymiary: 120 x 200 x 5 cm.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół

19

KATEGORIA

Sport

Nr katalogowy 52

1150
pkt

ZESTAW gimnastyczny
szarfA szkolnA
Szarfy szkolne w różnych kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym. W zestawie: 10 sztuk.

Zestaw pachołków i lasek gimnastycznych
Pachołek z otworami wykonany z wytrzymałego plastiku. Można skompletować z laską gimnastyczną.
Pachołek wraz z laską gimnastyczną tworzy płotki treningowe o różnych wysokościach. W zestawie:
8 sztuk pachołków. Laska gimnastyczna przeznaczona do gier, zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
W zestawie: 8 sztuk lasek gimnastycznych.

worki do skakania
Przeznaczony do zabawy wyścig w workach lub innych gier. Worek wykonany z wytrzymałego
materiału. Spód worka z materiału antypoślizgowego.
W zestawie: 2 worki.

Nr katalogowy 53

1650
pkt

Ławka gimnastyczna 2 mb
Wykonana z drewna. Nogi metalowe, ocynkowane. Na nogach gumowe nakładki. Przeznaczona do
ćwiczeń gimnastycznych. Po odwróceniu staje się równoważnią.

20
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KATEGORIA

Sport

3100

Nr katalogowy 54

pkt

stół do tenisa stołowego WRAZ Z SIATKĄ,
RAKIETKAMI i piłeczkami
Stół do tenisa stołowego, dostosowany do potrzeb rekreacyjno-treningowych uczniów. Blat zielony,
wykonany z płyty wiórowej laminowanej, nogi stołu blokowane za pomocą zawiasów nożycowych.
Stacjonarny z niebrudzącymi antypoślizgowymi stopkami. Siatka z łatwym systemem montowania
i napinania. Starannie dobrane materiały sprawiają, że siatka nie traci swoich właściwości nawet po wielu
latach użytkowania. W zestawie: 2 sztuki rakietek oraz 6 sztuk piłeczek.

5400

Nr katalogowy 55

pkt

KOZIOŁ GIMNASTYCZNY
Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego elastyczną otuliną i sztuczną skórą. Podstawa z profili
stalowych malowanych proszkowo umożliwia regulację wysokości od 90 do 135 cm, skokowo co 5 cm
oraz od 110 do 170 cm. Nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami
z tworza sztucznego. Kółka ułatwiające transport.
Wymiary podstawowe: długość korpusu 55 cm, szerokość korpusu 35 cm, zakres regulacji wysokości
od 90 do 135 cm. Spełnia wymogi normy EN 12196.

POLECAMY RÓWNIEŻ*
Nr

56

210
pkt

Piłka nożna

Nr

57

240

Nr

58

pkt

Piłka koszykowa

290

Nr 59

pkt

płka ręczna

3400
pkt

wózek na piłki

*Szczegóły u naszych konsultantów pod numerem infolinii 509 856 509
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KATEGORIA

Multimedia

Nr katalogowy 60

450
pkt

RAMIĘ DO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO
Uniwersalny uchwyt sufitowy do projektorów z płynną regulacją wysięgnika od 42 do 65 cm. Szeroki
zakres regulacji ramion montażowych pozwala na dopasowanie do niemal każdego projektora na rynku.

Nr katalogowy 61

1050
pkt

DRUKARKA LASEROWA A4 MONO
Drukarka laserowa. Kartki formatu A4. Druk czarno-biały. Rozdzielczość 600 x 600 dpi. Prędkość wydruku 20 str/min. Posiada złącze USB. Obsługiwane systemy: Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 Server,
Mac, Linux

Nr katalogowy 62

1780
pkt

URZĄDZENie WIELOFUKCYJNE
Urządzenie wielofunkcyjne posiadające drukarkę laserową (mono), skaner, kopiarkę i faks.. Prędkość druku
19 str/min. Możliwość druku dwustronnego. 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A4, A5, B5, legal
letter. Rozdzielczość kopii 600 x 1200 dpi. Gniazdo USB.
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KATEGORIA

Multimedia

Nr katalogowy 63

1680
pkt

EKRAN PROJEKCYJNY
Obudowa MAGNUM - unikalny kwadratowy kształt - idealny do instalacji sufitowych oraz montażu
ściennego. Płaska powierzchnia dolna obudowy - możliwość zabudowy w sufitach. Podwieszanych.
System SRC (Slow Return Control) – płynne zwijanie ekranu. Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna
typu Matt White. Współczynnik odbicia światła 1.0. Format obrazu 16:10. Czarne ramki zwiększające
kontrast oglądanego obrazu - 5 cm. Czarny TOP – możliwość ustawienia ekranu na poziomie oczu widza
- 76 cm. Obudowa metalowa w kolorze białym. Mocowanie ścienne i sufitowe

Nr katalogowy 64

1650
pkt

RADIOODTWARZACZ Z CD
Przenośny radioodtwarzacz płyt kompaktowych. Wbudowane radio analogowe z pamięcią FM. Możliwość
podłączenia słuchawek. Odbiornik posiada Bluetooth, port USB oraz pilot. Standardy odtwarzania D-R/
RW. MP3, WMA. System głośników: dwudrożny z systemem bass reflex . Rozmiar 435 x 170 x 271
mm . Waga ok. 3 kg. Zasilanie 6 baterii R14, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz

Nr katalogowy 65

5460
pkt

laptop
Komputer przenośny o parametrach: matryca 15-17”, procesor AMD lub Intel, dysk twardy
o pojemności minimalnej 500 GB, z pamięcią RAM 2-4 GB oraz systemem operacyjnym. Doskonała
pomoc dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. W zestawie: laptop, zasilacz, system operacyjny
Windows.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół
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KATEGORIA

Multimedia

Nr katalogowy 66

5000
pkt

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
Projektor o wysokiej rozdzielczości. Urządzenie idealnie się sprawdza w szkolnych zastosowaniach
mobilnych. Minimalny współczynnik kontrastu 500:1. Obiektyw projekcyjny o współczynniku zbliżenia
1,2x zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu. Znakomity do obsługi cyfrowych projekcji w wysokiej jakości
w małych przestrzeniach, obsługuje standard HDMI. W skład zestawu wchodzą: projektor, pilot zdalnego
sterowania, zasilacz.

Nr katalogowy 67

8850
pkt

projektor multimedialny do projekcji tylnej
Projektor do projekcji tylnej posiadający specjalny układ optyczny pozwalający na wyświetlenie
obrazu o przekątnej 80” z odległości zaledwie 102 cm. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się do
współpracy z tablicą interaktywną lub w niewielkich pomieszczeniach. Dodatkową zaletą projektorów
krótkoogniskowych jest brak cienia rzucanego na ekran oraz ochrona wzroku prowadzącego.

Nr katalogowy 68

10 500
pkt

tablica multimedialna
Model Interwrite DualBoard. Format 4:3. Przekątna obszaru roboczego 200,7 cm (79”). Wymiary
zewnętrzne tablicy: 173,5 cm x 134 cm. Waga 22,7 kg. W skład zestawu wchodzą: tablica
interaktywna – 1 szt., pisaki interaktywne do tablicy: biało-niebieski i niebiesko-biały, ładowarka do
pisaków interaktywnych (mocowana i zasilana bezpośrednio z tablicy) – 1 szt., kabel USB (dł. 5m),
zasilacz uniwersalny input: 100-240V (maks. 1A), 50-60Hz output: +9V (maks. 1.7A), uchwyt
do mocowania tablicy na ścianie, płyta CD z oprogramowaniem Interwrite oraz instrukcjami instalacji.
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KATEGORIA

Multimedia
P lastyka

260

Nr katalogowy 69

pkt

DRUCIKI KREATYWNE
Plastyczne i puszyste druciki kreatywne. Wśród nich znajdują się druciki: jednolite w 9 kolorach,
prążkowane w 5 kolorach, błyszczące w 4 kolorach oraz o nieregularnej grubości w 5 kolorach. 250 szt.
o gr. od. 0,5 cm do 1 cm i dł. 31 cm.

3400

Nr katalogowy 70

pkt

Zestaw plastyczny dla całej klasy
składający się 3000 elementów
Zestaw zawiera m.in.: kartony kolorowe, tektura falista złota i srebrna, papier rysunkowy biały A4,
plastelina zestaw klasowy, bibuła karbowana, tempery 1-litrowe, klej uniwersalny, kredki świecowe
– grube, brystol biały A3, kredki zestaw klasowy, buteleczki z dozownikiem, samoprzylepne arkusze folii
piankowej, kolorowe ruchome oczka, druciki kreatywne kolorowe, pompony zwierzęce, pędzle standard
okrągłe, nożyczki plastikowe ze wzorkami, teczki, dziurkacz kombinerki, nożyczki tradycyjne.

POLECAMY RÓWNIEŻ*
Nr

71

140
pkt

kreda biała

Nr

72

190

Nr

pkt

kreda kolorowa

*Szczegóły u naszych konsultantów pod numerem infolinii 509 856 509

73

280

Nr

74

pkt

Płytki do wytłaczania

280
pkt

NOŻYCZKI OZDOBNE
10 SZT.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół
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Wyposażenie

580
56
pkt
KATEGORIA: Wyposażenie
pkt

Nr katalogowy 75

PUFA BASKETBALl XXL
Pufa Piłka to rewelacyjny element wyposażenia świetlicy szkolnej czy sali przedszkolnej. Fotel idealnie
podpiera cały kręgosłup, co daje bazę do głębokiego relaksu. Dzięki odpowiedniej formie idealnie nadaje
się do ćwiczeń. Doskonale spełnia role piłki relaksacyjnej jak i rehabilitacyjnej

Nr katalogowy 76

630
pkt

PUFa shark
Fotel jest niezwykle elastyczny, „paszcza” rozwiera się w zależności od nacisku ciała, gwarantując wygodne
oparcie i niezapomniane chwile relaksu. Produkt wykonany jest z nylonu - NL z dodatkami eko-skóry-ES.
Dzięki odpowiedniej formie idealnie nadaje się do ćwiczeń. Doskonale spełnia rolę pufy relaksacyjnej jak
i rehabilitacyjnej, gwarantując 100% zadowolenia.

Nr katalogowy 77

630
pkt

pufa monster
Zabawne siedzisko średnich rozmiarów wykonana z przyjemnego w dotyku materiału przypominające
potworka. Jest to wielofunkcyjny fotel, który może jednocześnie służyć do siedzenia, zabawy i ćwiczeń.
Doskonale spełnia rolę pufy relaksacyjnej jak i rehabilitacyjne
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Wyposażanie

680

Nr katalogowy 78

pkt

PUFa WYPOCZYNKOWa kotek
Nietuzinkowy mebel – średniej wielkości, zabawne siedzisko w formie kotka umili chwile spędzone
w świetlicowej sali. Ten wielofunkcyjny fotel może jednocześnie służyć do siedzenia i zabawy. Pufa
wykonana jest z łatwo zmywalnej oraz antyroztoczowej tkaniny wypełnionej granulkami, fotel o pojemności
300 litrów. Posiada certyfikat Cobrabid BBC.
Przybliżone wymiary: 80 x 75 x 75 cm.

750

Nr katalogowy 79

pkt

PUFa WYPOCZYNKOWa KRÓWKA
Nietuzinkowy mebel – średniej wielkości, zabawne siedzisko w formie krówki umili chwile spędzone
w świetlicowej sali. Ten wielofunkcyjny fotel może jednocześnie służyć do siedzenia i zabawy. Pufa
wykonana jest z łatwo zmywalnej oraz antyroztoczowej tkaniny wypełnionej granulkami, fotel o pojemności
300 litrów. Posiada certyfikat Cobrabid BBC.
Przybliżone wymiary: 80 x 75 x 75 cm.

POLECAMY RÓWNIEŻ*

Nr

80

PUFA GRUSZKA

630
pkt

Nr

81

PUFA ŚWINKA

660
pkt

Nr

82

660
pkt

PUFA PIESEK

*Szczegóły u naszych konsultantów pod numerem infolinii 509 856 509
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Wyposażenie

Nr katalogowy 83

KATEGORIA:

1680

pkt
Wyposażenie

stolik koniczynka

Czerwony stolik w kształcie koniczyny, idealny dla czworga dzieci. Kształt stolika wymusza prawidłową
pozycję siedzenia. Idealnie wkomponuje się w przestrzeń świetlicy.
Wymiary: wysokość 54 cm, długość 124 cm, szerokość 124 cm.
Stolik ma certyfikat wydany przez TUV Rheinland Polska, co oznacza, że przetestowano nie tylko samo
urządzenie, ale też cały proces jego wytwarzania, oraz certyfikat Cobrabid BBC.

2100

Nr katalogowy 84

pkt

Regał z 9 wnękami i drzwiczkami
Regał z 9 wnękami i drzwiczkami, które pomogą zachować porządek przyborów szkolnych.
Idealny pomocnik zarówno do świetlicy, jak i do klasy. Posiada certyfikat Cobrabid BBC.

POLECAMY RÓWNIEŻ*
Nr

85

660

Nr

86

pkt

ŁAWKA SZKOLNA

Nr

87

pkt

ŁAWeczka na buty

*Szczegóły u naszych konsultantów pod numerem infolinii 509 856 509
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690

950
pkt

krzesła

KATEGORIA
KATEGORIA

Wyposażanie
Programy multimedialne

Nr katalogowy

88

240
pkt

Na ratunek planecie
Interaktywny program przeznaczony dla uczniów w wieku 10-13 lat. Część 1: atmosfera: ciało fizyczne,
substancja, zjawisko, pierwiastek i związek chemiczny, powietrze, pogoda, optyka i akustyka, klimat, woda
na Ziemi: woda substancja życia, przemiany wody na Ziemi, morza i oceany, jeziora, rzeki i lodowce,
zanieczyszczenia wód, gleby, skały minerały: ciała stałe, elektryczność i magnetyzm, jak powstają gleby,
niszczenie gleb. Część 2: krajobrazy Ziemi: historia badania Ziemi, rzeźba powierzchni Ziemi, krajobrazy
Ziemi, fauna i flora: cechy organizmów żywych, fitogeografia, zoogeografia, klasyfikacja organizmów,
wszechświat, Ziemia w Układzie Słonecznym. Część 1 lub 2 do wyboru.

Nr katalogowy

89

280
pkt

Matematyka na wesoło
Program multimedialny z serii gier edukacyjnych eduROM do nauki zasad dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia. Wyjaśnia podstawowe pojęcia matematyczne np. zbiory, ich typy i wzajemne
zależności. Aby ugruntować zdobyte wiadomości w każdej z gier matematycznych znajdują się dziesiątki
ćwiczeń i testów.
Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor Pentium 600 MHz, 256 MB pamięci operacyjnej
lub więcej, 60 MB HDD, karta graficzna o rozdzielczości 1024x768, napęd CD ROM/DVD 24x,
karta dźwiękowa, Internet Explorer 5.5, mysz, mikrofon, głośniki lub słuchawki.

Nr katalogowy

90

420
pkt

EDUKACJA POLONISTYCZNA, KLASY 1-3
Edukacja polonistyczna w klasach I-III” to program multimedialny skierowany do uczniów początkowych
klas szkoły podstawowej. Jego celem jest przekazywanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności dotyczących
podstaw naszego ojczystego języka – alfabetu, głosek, liter, wyrazów oraz zdań. Program na 30 stanowisk.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół
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Programy multimedialne

Nr katalogowy

91

830
pkt

zestaw 4 przedmiotów dla klasy 4
100 godzin efektywnej nauki • 1026 zagadnień • 165 filmów i animacji • 623 nagrania • około
1600 zdjęć i ilustracji • 154 interaktywne mapy • 1361 ćwiczeń interaktywnych • 19 testów sprawdzających • 2440 multimedialnych stron • 8 płyt CD-ROM

Nr katalogowy

92

830
pkt

zestaw 4 przedmiotów dla klasy 5
1261 zagadnień • 182 filmów i animacji • 433 nagrania • około 3000 zdjęć i ilustracji • 238
interaktywne mapy • 1428 ćwiczeń interaktywnych • 23 testów sprawdzających • 2 662 multimedialnych stron • interaktywny program do nauki języków obcych • 10 płyt CD-ROM

Nr katalogowy

93

830
pkt

zestaw 4 przedmiotów dla klasy 6
ponad 1000 zagadnień • 216 filmów i animacji • 231 nagrań • około 2000 zdjęć i ilustracji •
198 interaktywne mapy • blisko 1000 ćwiczeń interaktywnych • 19 testów sprawdzających • 1861
multimedialnych stron • interaktywny program do nauki języków obcych • 7 płyt CD-ROM

Nr katalogowy

94

1470
pkt

Unia Europejska
Program multimedialny szczególnie przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zawiera
podstawowe dane statystyczne o państwach UE, informacje o przemyśle i rolnictwie – można tutaj znaleźć
mapy konturowe zawierające główne elementy charakteryzujące poszczególne kraje, położenie miast, pasm
górskich, wyżyn i nizin, rzeki, tereny przemysłowe oraz rolnicze. Program z licencją jednostanowiskową
na tablicę multimedialną.
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Ogólnopolski program edukacyjny

Z

Formularz zamówienia pomocy dydaktycznych
NAZWA PLACÓWKI

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

NR KIERUNKOWY

KOD POCZTOWY

NR TELEFONU

WOJEWÓDZTWO

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA PLACÓWKI

E-MAIL

IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA PROGRAMU

TELEFON KONTAKTOWY

WYBIERAM PONIŻSZY RODZAJ POMOCY DYDAKTYCZNYCH:
LP.

NR ZESTAWU

NAZWA ZESTAWU

ILOŚĆ

PUNKTY

LP.

NR ZESTAWU

NAZWA ZESTAWU

ILOŚĆ

PUNKTY

LP.

NR ZESTAWU

NAZWA ZESTAWU

ILOŚĆ

PUNKTY

LP.

NR ZESTAWU

NAZWA ZESTAWU

ILOŚĆ

PUNKTY

ODESŁANIE NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU PROGRAMU
I FUNDUSZU OŚWIATOWEGO UMIESZCZONEGO NA STRONIE WWW.MOJE-MIASTO-BEZ-ELEKTROSMIECI.PL

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

PIECZĘĆ PLACÓWKI

P
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ż
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l

ty
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Organizator i twórca programu:

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

