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Regulamin i warunki współpracy
TRANSPORT
• oferujemy bezpłatny transport artykułów do Zamawiającego przy każdym zamówieniu
powyżej 500zł brutto; przy zamówieniu poniżej tej kwoty koszty przesyłki ponoszone są
przez Zamawiającego
• w chwili otrzymania towaru prosimy o sprawdzenie ilości i stanu zewnętrznego
dostarczonej przesyłki; reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych
podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będa rozpatrywane po sporządzeniu
protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru i podpisanego przez kuriera

SPOSÓB ZAPŁATY
• opłata przy odbiorze przesyłki
• przelew na konto; termin płatności umieszczony jest na dokumencie zakupu (faktura VAT )
• faktura znajduje się na zewnątrz przesyłki

REKLAMACJE I ZWROTY
• reklamacje zakupionego towaru przyjmowane są listownie, faxem lub mailem i są
rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru
• w przypadku uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, towar nie podlega reklamacji
• aby uniknąć rozczarowań proponujemy Państwu prezentację towaru u Klienta
(nie dotyczy mebli, placów zabaw, wyrobów z pianki, towaru na idywidualne zamówienie)

MEBLE
• u nas standardem jest brak standardów
• dostarczane są do placówki w całości
• kolorystyke mebli dostosujemy do potrzeb Klienta
• istnieje możliwość zakupu pojedyńczych szafek z zestawu
• wykonamy indywidualne zamówienia

ZAMÓWIENIA
W celu złożenia zamówienia prosimy skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem handlowym
tel. 606 100 350
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SALE PRZEDSZKOLNE / SZKOLNE
Nasza wiedza i doświadczenie na rynku mebli szkolnych i przedszkolnych sprawiają, że jesteśmy profesjonalistami w swojej dziedzinie
i dążymy do osiągnięcia perfekcji w wykonywanych przez nas usług. Realizujemy dużo indywidualnych projektów wychodząc z założenia
że to Klient powinien decydować o funkcjonalności i przydatności produktu.

ZESTAW MEBLI BRO-0010

ZESTAW MEBLI BRO-0011

ZESTAW MEBLI BRO-0013
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ZESTAW MEBLI BRO-0012

ZESTAW MEBLI BRO-0014

więcej na www.broposz-zz.pl
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SALE PRZEDSZKOLNE / SZKOLNE

ZESTAW MEBLI ZP34

ZESTAW MEBLI ZP35

ZESTAW MEBLI ZP30

ZESTAW MEBLI BRO-0020

ZESTAW MEBLI BRO-0023

tel. +48 606 100 350

ZESTAW MEBLI ZP39

ZESTAW MEBLI BRO-0021

ZESTAW MEBLI BRO-0024

ZESTAW MEBLI BRO-0022

ZESTAW MEBLI BRO-0025
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MEBLE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Zestaw ZP10

Zestaw ZP7

Zestaw ZP12

Zestaw ZP9

Zestaw ZP8

Zestaw ZP13

Zestaw ZP11

Zestaw ZP6

Zestaw ZP14

Zestaw ZP15
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1.0

MEBLE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
Wykonane z płyty laminowanej, obrzeża oklejone PVC. Wymiary pod zamówienie. Kolory frontów można dobiera indywidualnie.
Dostępne kolory: czerwony, żółty, fioletowy, granatowy, zielony, pomarańczowy, niebieski oraz limonkowy.
Meble dostarczamy w całości.

ZP1

ZP2

ZP4

ZP3

ZP5

ZP7

ZP6

ZP8

ZP9

Podstawowe kolory

ZP10

KLON

BIAŁY KREMOWY

WANILIA

POMARAŃCZOWY

OLCHA

JASNY BEŻ

ZIELONA LIMONKA

CZERWONY

WIŚNIA

POPIEL

ZIELONY GROSZEK

NIEBIESKI

BUK

CAPUCCINO

ŻÓŁTY

FIOLETOWY

tel. +48 606 100 350
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MEBLE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
ZESTAW 1

ZESTAW 2

ZESTAW 3

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena zależna od wymiarów.

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka dowolna
Płyta laminowana 18 mm obrzeże PCV i ABS.
Cena zależna od wymiarów.

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 4

ZESTAW 5

ZESTAW 6

ZESTAW 7

ZESTAW 8

ZESTAW 9

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena zależna od wymiarów.

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena zależna od wymiarów.

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Pyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena zależna od wymiarów.

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena zależna od wymiarów.

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena zależna od wymiarów.

Zestaw szkolny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena zależna od wymiarów.

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

Wszystkie meble dostarczamy w całości.
Szuflady - pełna skrzynka na prowadnicach metalowych.
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ZESTAWY PRZEDSZKOLNE
ZESTAW 1

Kącik czterostronny. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm
obrzeże PCV i ABS. Cena na telefon.

ZESTAW 4

Zestaw z szufladami indywidualnymi. Wymiary
i kolorystyka dowolna. Płyta laminowana
18 mm obrzeże PCV i ABS. Cena od 4800 zł.

ZESTAW 7

Zestaw szafek indywidualnych + stoły i krzesła.
Wymiary i kolorystyka dowolna. Płyta laminowana
18 mm obrzeże PCV i ABS. Cena od 8800 zł
(zależne od ilości uczniów).

ZESTAW 10

Zestaw szafek indywidualnych + stoły i krzesła.
Wymiary i kolorystyka dowolna
Płyta laminowana 18 mm obrzeże PCV i ABS.
cena od 8300 zł (zależne od ilości uczniów).

tel. +48 606 100 350

ZESTAW 2

Zestaw z szufladami indywidualnymi. Wymiary
i kolorystyka dowolna. Płyta laminowana
18 mm obrzeże PCV i ABS. Cena od 4800 zł.

ZESTAW 5

Zestaw szafek indywidualnych + stoły i krzesła.
Wymiary i kolorystyka dowolna. Płyta laminowana
18 mm obrzeże PCV i ABS. Cena od 9700 zł
(zależne od ilości uczniów).

ZESTAW 8

Zestaw szafek indywidualnych + stoły i krzesła.
Wymiary i kolorystyka dowolna. Płyta laminowana
18 mm obrzeże PCV i ABS. Cena od 7800 zł
(zależne od iloci uczniów).

ZESTAW 11

Zestaw szafek indywidualnych + stoły i krzesła.
Wymiary i kolorystyka dowolna
Płyta laminowana 18 mm obrzeże PCV i ABS.
cena od 7990 zł (zależne od ilości uczniów).

ZESTAW 3

Szafki indywidualne. Wymiary i kolorystyka
dowolna. Płyta laminowana 18 mm obrzeże
PCV i ABS. Cena od 950 zł.

ZESTAW 6

Zestaw narożny. Wymiary i kolorystyka dowolna
Płyta laminowana 18 mm obrzeże PCV i ABS.
cena od 9300 zł (zależne od ilości uczniów).

ZESTAW 9

Zestaw szafek indywidualnych. Wymiary
i kolorystyka dowolna. Płyta laminowana
18 mm obrzeże PCV i ABS. Cena od 4500 zł.

ZESTAW 12

Zestaw szafek indywidualnych + stoły i krzesła.
Wymiary i kolorystyka dowolna
Płyta laminowana 18 mm obrzeże PCV i ABS.
cena od 9300 zł (zależne od ilości uczniów).
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SZATNIE

SZATNIE BRZUSZKI 3,4,5,6,7 OSOBOWE Z ŁAWKAMI WYSUWANYMI LUB NA STAŁE KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z PRĘCIKAMI NA BUTY.OBRZEŻA ABS LUB T -18

SZATNIE Z FRONTAMI 3,4,5,6,7 OSOBOWE ŁAWKI STAŁE KOLORY DO USTALENIA

SZATNIE Z FRONTAMI (WYSUWANA ŁAWKA)
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BIURKA I BIURKA Z NADRUKIEM UV

Model BRO-0050

Model BRO-0060

Model BRO-2000

Model BRO-2002

tel. +48 606 100 350

Model BRO-2001

Model BRO-2003
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BIURKA DO SAL LEKCYJNYCH
Biurka wykonane są z płyt laminowanych o grubości 18mm. Kolorystyka i wymiary na życzenie klienta.
Biurka dostarczamy złożone, gotowe do użytku.

Biurko BRO-2
Biurko BRO-3

Biurko BRO-1

Biurko BRO-4

Biurko BRO-6

Biurko BRO-9

Biurko kolorowe
z falą
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Biurko BRO-5

Biurko BRO-7

Biurko BRO-8

Biurko BRO-11

Biurko BRO-10

Biurko kolorowe
szuflady z szafką

Biurko gabinetowe
1-osobowe z szafką

Biurko gabinetowe
1-osobowe dwu szafkowe

więcej na www.broposz-zz.pl
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BIURKA KOMPUTEROWE

Biurko komputerowe
1-osobowe

Biurko komputerowe
1-osobowe

tel. +48 606 100 350

Biurko komputerowe future
1-osobowe

Biurko komputerowe
narożne
1-osobowe

Biurko komputerowe future
2-osobowe

Biurko komputerowe
307 TA
1-osobowe
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1.0

STOŁÓWKA
Posiłek w szkole i w domu. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Program może zagwarantować gorący posiłek dla uczniów przygotowany w szkolnej stołówce i zwiększyć kontrolę nad jakością
produktów oraz procesem przygotowywania posiłków. Program wspiera miasta i gminy prowadzące publiczne
szkoły podstawowe (w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) w organizacji stołówek
oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. To poprawa standardu już funkcjonujących stołówek lub stworzenie
i wyposażenie nowych stołówek.

KRZESŁO Z PŁASKOOWALU
PEŁNA NUMERACJA

KRZESŁO PŁASKOOWAL REG.T

KRZESŁA FI 25

KRZESŁA FI 20

STÓŁ 70x70 Z KRZESŁEM

STÓŁ 6 KĄTNY Z KRZESŁAMI

KRZESŁO Z

KRZESŁO LENA FI 20
PEŁNA NUMERACJA

KRZESŁO UCZNIOWSKIE
PROFIL20X20

STÓŁ 80x80

KRZESŁO FILIP FI 20
NR 3,4,5

STÓŁ 80X80

STÓŁ 6 KĄTNY

Blaty stołów stołówkowych wykonane są z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego i odpornego na uszkodzenia laminatu HPL
w kolorze bukowym. HPL jest tworzywem termoutwardzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia, a także posiada wysoką odporność na czynniki chemiczne
jak i wysoką temperaturę. Blat wzmocniony warstwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla stołówek szkolnych.
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STOŁÓWKA

STOLIK 125x80
6 OS.Z KRZESŁAMI

URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

PROJEKT STOŁÓWKI

tel. +48 606 100 350

STOLIK 140x80
6 OS.KOL.Z KRZESŁAMI

REGAŁ NIERDZ.

PROJEKT STOŁÓWKI

PROJEKT STOŁÓWKI

STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI
1000X600X850 MM SKRĘCANY

PROJEKT STOŁÓWKI
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GABINET I SEKRETARIAT

Wszystkie nasze meble dostarczamy zmontowane, własnym transportem. Koszt transportu przy większych zamówieniach gratis.

ZESTAW 1

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 4

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów

14

ZESTAW 2

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 5

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 3

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 6

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów.

więcej na www.broposz-zz.pl

Wyposażenie wnętrz

ZESTAW 7

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 10

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 13 BIURKO

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 16 BIURKO

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.

tel. +48 606 100 350

ZESTAW 8

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 11

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 14 BIURKO

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 17

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.

1.0

ZESTAW 9

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych
pełen wysów. Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 12 BIURKO

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 15 BIURKO

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm. Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.

ZESTAW 18

Meble wykonane z płyty laminowanej
18 lub 28 mm.Obrzeża PCV, ABS, T.
Szuflady na prowadnicach metalowych,
pełen wysów.
Cena zależna od wymiarów.
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Podstawowe kolory

KLON
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1.0

OLCHA

BIBLIOTEKA

Szafa katalogowa B1, wymiary 102x39x15cm

Biurko biblioteczne 010

16

Szafa katalogowa B2

Regały biblioteczne - przykłady

Biurko biblioteczne 011

Biurko biblioteczne 011
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BUK

BIBLIOTEKA

Wszystkie regały biblioteczne możemy wykonać w dowolnym wymiarze.

Regał wykonany z płyty
laminowanej, obrzeże wykończone
listwą PCV. Wymiary 100x28x186cm

Regał na czasopisma

Regał wykonany z płyty
laminowanej, obrzeże wykończone
listwą PCV. Wymiary 80x58x186cm

Regał dwustronny wysoki

Regał z półkami dla najmłodszych

tel. +48 606 100 350

Regał na książki

Regał jednostronny niski

Regał pojedyńczy wysoki

Regał biblioteczny podwójny
wysoki 220cm, stelażrura Fi 32mm

Biblioteka dla dzieci

17
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SALE KOMPUTEROWE

BIURKO 307-T A

BIURKO KOMP 1-OS. FUTURE

BIURKO KOMPUTEROWE 2-OS. FUTURE

BIURKO SZAFKA KOM.1-OS

REALIZACJE

18
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POKÓJ NAUCZYCIELSKI

REALIZACJE

tel. +48 606 100 350

19
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na
wymiar!

SZAFKI NA LEŻAKI

20

Model BRO-020

Model BRO-021

Model BRO-022

Model BRO-023

Model BRO-024

Model BRO-025
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LEŻAKI

Wymiary 138x58cm
Wysokość od 21 do 28cm
Maksymalne obciążenie 70kg

Za pomocą wózka można przemieścić maksymalnie
30 leżaków plastikowych lub 20 leżaków plastikowych z materacem i pościelą.

Leżak drewniany 120cm, 130cm, 140cm

tel. +48 606 100 350

Waga wózka: 4 kg
Nośność wózka: ok. 110 kg
Wymiary: 134 x 59 x 11 cm

21
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KĄCIKI Z NADRUKIEM UV
Kąciki tematyczne w przedszkolach pomagają kreatywnie spędzać czas, sprzyjają naśladowaniu zaobserwowanych postaw dorosłych
oraz inspirują dzieci do własnych pomysłów na spędzanie czasu w przedszkolu.
Kąciki tematyczne wykonane z płyt MDF.
Trwały nadruk UV, żywe kolory - wszystko to pozwala na kreatywną zabawę

KĄCIK
LEKARSKI UV

KĄCIK
KUCHNIA UV

KĄCIK
PRZYRODA UV

KĄCIK
MAJSTERKOWICZ UV

22

KĄCIK
TOALETKA UV

więcej na www.broposz-zz.pl
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MEBLE LAKIEROWANE Z NADRUKIEM UV

Model BRO-231

Model BRO-234

tel. +48 606 100 350

Model BRO-232

Model BRO-235

Model BRO-233

Model BRO-236

23
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MEBLE LAKIEROWANE Z NADRUKIEM UV

Szafka/regał wykonany w płyt MDF. Trwały nadruk UV, fronty lakierowane na wysoki połysk - żywe kolory.

Szafa wykonany w płyt MDF. Trwały nadruk UV, fronty lakierowane na wysoki połysk - żywe kolory.

Szafka/komoda wykonana z płyt MDF. Trwały nadruk UV, fronty lakierowane na wysoki połysk - żywe kolory.

24

więcej na www.broposz-zz.pl

Wyposażenie wnętrz

1.0

MEBLE LAKIEROWANE Z NADRUKIEM UV

Model BRO-225

Model BRO-227

Model BRO-229

tel. +48 606 100 350

Model BRO-226

Model BRO-228

Model BRO-230

25

Wyposażenie wnętrz

1.0

MEBLE LAKIEROWANE Z NADRUKIEM UV

Model BRO-220

26

Model BRO-221

Model BRO-222

Model BRO-223

Model BRO-224
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MEBLE LAKIEROWANE Z NADRUKIEM UV

Model BRO-242

Model BRO-243

Model BRO-244

Model BRO-245

Model BRO-246

Model BRO-247

tel. +48 606 100 350

27
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BLATY Z NADRUKIEM PRZYRODNICZYM

28

Motyle

Rośliny

Ryby słodkowodne

Owady

Gady i płazy

Drzewa

Grzyby

Ptaki

Zwierzęta

Ptaki śpiewające
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STOŁY SZKOLNE
Numery
od 3 do 7

Stolik szkolny regulowany MAX,
1 osobowy, wymiary 70x50cm,
Nogi metalowe 20x20, obrzeże T18.

Stolik MAX z regulacją wysokości,
2 osobowy, wymiary 125x50cm
Nogi metalowe 20x20, rogi zaokrąglone, obrzeże T18
Numer od 5 do 7

Stół 2-osobowy
płaskoowal, regulowany

Stół 6-kątny konstrukcja profil 25x25 regulowany,
blat płyta laminowana obrzeże T18 lub PCV,
rogi lekko zaokrąglone

Numery
od 3 do 7

Numery
od 3 do 7

Stolik szkolny MAX,
2 osobowy, wymiary 125x50cm
Nogi metalowe rura Fi 32 lub profil,
obrzeże T18 lub ABS

Stolik szkolny regulowany MAX,
2 osobowy, wymiary 125x50cm,
Nogi metalowe 20x20, obrzeże T18.

Stół 1-osobowy
max 700x500, stelaż rura Fi 32,
pełna numeracja

Stół 1-osobowy
max 3 700x500, regulowany

Stół 1-osobowy
max 700x500, regulowany,
nogi metalowe płaskoowal
Obrzeże T18/ABS, numer od 3 do 7

Stół 1-osobowy max 2 700x500,
pełna numeracja

Stolik szkolny,
1 osobowy, wymiary 70x50cm
Nogi metalowe profil 20x20,
rogi zaokrąglone,obrzeże T18 lub tradycyjne, obrzeże ABS
Numery od 3 do 7

Stolik szkolny trapezowy FILIP,
nogi metalowe, profil 20x20,
Numer od 3 do 7

Stolik szkolny świetlicowy,
dostępne wymiary blatów: fi 90, 125, 150
nogi metalowe, rura fi 50, numer od 3 do 7

Stół 2-osobowy
stelaż metalowy, profil 25x25,
regulowany, obrzeże T18

Podstawowe kolory

Zakres wzrostu wg PN-EN 1729:2007-1
KLON

Numer

Zakres wzrostu

OLCHA

3

119 - 142 cm

WIŚNIA
BUK

tel. +48 606 100 350

4

133 - 159 cm

5

146 - 176,5 cm

6

159 - 188 cm

7

174 - 207 cm

Oznaczenie kolorem

29
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STOŁY PRZEDSZKOLNE

Stół 6 osobowy 120/125x80, regulowana wysokość stelaż metalowy rura fi 20 ,
blat płyta laminowana obrzeże T18 lub PCV, rogi zaokrąglone kolory do uzgodnienia

Stół 2, 4 lub 6 osobowy z kolorowym blatem,
nogi drewniane regulowany,płyta laminowana
obrzeże T18 lub PCV, rogi zaokrąglone kolory do uzgodnienia

Stół okrągły fi 90,125,150 nogi drewniane, regulowana wysokość, obrzeże T18 lub PCV, kolory do uzgodnienia.

Stolik z pojemnikiem na kredki 68 x 68.
Korpus wykonany z drewna bukowego,
natomiast blat z emaliowanej płyty MDF.
Korpus krzesła wykonany z drewna bukowego,
natomiast siedzisko i oparcie ze sklejki profilowanej.

30

Stół 6-kątny konstrukcja profil 25x25 regulowany,
blat płyta laminowana, obrzeże T18 lub PCV,
rogi lekko zaokrąglone.

Korpus stolika wykonany z drewna bukowego,
natomiast blat z płyty MDF.Wymiary blatu 60 X 50 cm.
Korpus krzesła wykonany z drewna bukowego,
natomiast siedzisko i oparcie ze sklejki profilowanej.

więcej na www.broposz-zz.pl
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STOŁY PRZEDSZKOLNE

Stół 6-osobowy stelaż metalowy
regulowany profil 25x25 120x80/125x80
płyta laminowana obrzeże T18 lub PCV,
kolory do uzgodnienia

Stolik dziecięcy o wymiarach blatu 68 x 68 cm
i wysokości 50 cm. Korpus wykonany
z drewna bukowego natomiast blat
z lakierowanej płyty MDF.

Stół sześciokątny stelaż rura fi 32
regulowany płyta laminowana
obrzeże T18 lub PCV, kolory do uzgodnienia

Stół 120x80 nogi drewniane regulowany
płyta laminowana obrzeże T18 lub PCV
kolory do uzgodnienia

Stół okągły fi 90 nogi drewniane
regulowany płyta laminowana
obrzeże T18 lub PCV
kolory do uzgodnienia

Stół trapezowy wym;126x62x62
nogi drewniane regulowany
płyta laminowana obrzeże T18 lub PCV
rogi zaokrąglone kolory do uzgodnienia

tel. +48 606 100 350

Stół okrągły świetlicowy, blat płyta laminowana,
kolory do uzgodnienia, obrzeże T18 lub PVC
dostępne wymiary blatów: fi 90, 125, 150
nogi metalowe, rura fi 50

Stół 6 osobowy 120/125x80 stelaż rura fi 32
regulowany lub numery 0,1,2,3 blat płyta laminowana
obrzeże T18 lub PCV, rogi zaokrąglone
kolory do ustalenia

Stół 6 kątny dł.boku 62/70/80/
nogi drewniane regulowany
płyta laminowana obrzeże T18 lub PCV
kolory do uzgodnienia

Stół kwadratowy 70x70lub 80x80
nogi drewniane regulowany
płyta laminowana obrzeże T18 lub PCV
kolory do uzgodnienia

Stół prostokątny
100x80/110x80/120x80/125x80
nogi drewniane regulowany
kolory do uzgodnienia

31
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STOŁY PRZEDSZKOLNE
REGULOWANE Z KOLOROWYMI BLATAMI

Stolik kwadratowy,
regulowany
Wymiary: 80x80cm

Stół sześciokątny,
regulowany
Długość boku 80cm

Stolik półksiężyc,
regulowany

Stół okrągły,
regulowany fi 90

Stół trójkątny,
regulowany
Długość boku 80x80cm

Stół owalny,
regulowany

Stolik prostokątny,
regulowany
Wymiary: 120x80cm

Stolik trapezowy,
regulowany
Długośc boku 80cm

TABELA PŁYT KOLOROWYCH

32
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STOŁY PRZEDSZKOLNE
SERIA BRO-POSZ

Stolik dwuosobowy regulowany,
regulacja od 0 do 4,
wymiar blatu 120x50cm, 125x80cm

Dostępne kolory: żółty, czerwony, zielony, niebieski.

Stolik jednoosobowy regulowany,
regulacja od 0 do 4

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA

tel. +48 606 100 350

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA

33
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STOŁY PRZEDSZKOLNE
Stoły naszej firmy to trwałość, bezpieczeństwo i niepowtarzalne wzornictwo. Sprawia to, że dzieci czują się komfortowo i bezpiecznie.
Wszystkie nasze stoły wykonane są z materiałów wiodących europejskich producentów.
Blaty płyta MDF lakierowana bezpiecznymi lakierami. Kolorowe aplikacje na blatach stołów.
Bezpieczne narożniki. Stoły wykonane zgodnie z obowiązującymi normami potwierdzonymi certyfikatami.

STOŁY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, DREWNIANE NOGI

STOŁY Z NADRUKIEM UV

34
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5.1

KRZESŁA DREWNIANE PRZEDSZKOLNE

Siedzisko wykonane zostało z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm a solidny stelaż z profilu drewnianego o przekroju 20 x 45 mm.
Stabilność krzesełek do żłobków i przedszkoli została zwiększona przez dodatkową konstrukcje pomiędzy nóżkami krzesełka.
Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża.
Krzesełko drewniane występują w dwóch wariantach.Ze stopą filcową lub bez.Dopłata 10 zł za 4 szt.
Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 oraz PN-F-06009:2001
• dostępne w rozmiarach 0-3

NR 0 - CENA BRUTTO 147,24 zł
NR 1 - CENA BRUTTO 157,18 zł
NR 2 - CENA BRUTTO 169,90 zł
NR 3 - CENA BRUTTO 175,00 zł
ZA PODŁOKIETNIK DOPŁATA 20 zł

Krzesła z wysokiej jakości sklejki z oparciem jest dostosowane wysokością do odpowiedniej grupy wiekowej dziecka.
Zaokrąglenie wszystkich krawędzi krzesełka podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania.
Staranność wykonania i różnorodność kolorów sprawiają, że krzesełka pasują do każdego przedszkola. Dostępne w każdym rozmiarze.

Krzesło drewniane
z podłokietnikiem

tel. +48 606 100 350
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SERIA FLIP

KRZESŁA PRZEDSZKOLNE MIX
2

1

WYKONANE Z RURY FI 20 LUB 25 DOSTĘPNE W ROZMIARACH OD 0 DO 4

3

4

FILIP 1 KOLOR
WYKONANE Z RURY FI 16 LUB FI 20
DOSTĘPNE W ROZMIARACH
OD 0 DO 4

SERIA MAX

WYKONANE Z RURY FI 20 LUB 25 DOSTĘPNE W ROZMIARACH OD 0 DO 4

5

FILIP 1
WYKONANE Z RURY m FI 16 LUB FI 20
DOSTĘPNE W ROZMIARACH
OD 0 DO 4

6

6a

KRZESŁO PRZEDSZKOLNE
WYKONANE Z RURY FI 20
DOSTĘPNE W ROZMIARACH OD 1 DO 4R

7

SERIA ERGONOMICZNA

KRZESŁO BUKOWE
DOSTĘPNE W ROZMIARACH OD 0 DO 4

8

9

10

11

12

ZE WZGLĘDU NA ZMIENIAJĄCE SIĘ CENY KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI CENY AKTUALNE PODAJEMY TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM

36
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KRZESŁA REGULOWANE PRZEDSZKOLNE
13

KRZESŁO REGULOWANE

14

15

KRZESŁO REGULOWANE
STARY TYP

16

KRZESŁO REGULOWANE

17

KRZESŁO REGULOWANE

KRZESŁO REGULOWANE

KRZESŁO REGULOWANE

SERIA GUCIO

18

tel. +48 606 100 350
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KRZESŁA SZKOLNE
Prawidowo dobrane meble szkolne ( stół i krzesło), z których uczeń korzysta przez znaczną część pobytu w szkole,
mają istotny wpyw na jego postawę ciała i zdrowie (prawidłowe kształtowanie się kręgosłupa i funkcjonowanie narządów wewnętrznych).
Dlatego też w użytkowaniu mebli szkolnych istotne jest stosowanie zasad ergonomii,
min. dostosowanie wymiarów mebli do wzrostu dzieci i młodzieży.

Krzesło FILIP I,
wykonane z rurki Fi 20,
Numery od 4 do 7 cena od 74zł

Krzesło FILIP V,
wykonane z rurki Fi 20,
Numery od 4 do 7 cena od 87zł

Krzesło FILIP II,
wykonane z rurki Fi 25,
Numery od 4 do 7 cena od 79zł

Krzesło FILIP IV,
wykonane z rurki Fi 25,
Numery od 4 do 7 cena od 90zł

Krzesło szkolne
wykonane z profilu
Numery od 4 do 7 cena od 86zł

Krzesło szkolne regulowane,
wykonane z płaskoowalu
Numery od 4 do 7 cena od 143zł

Krzesło FILIP III,
wykonane z rurki Fi 20,
Numery od 4 do 7 cena od 88zł

Krzesło MAXI II
wykonane z płaskoowalu lub Fi 25
Numery od 4 do 7 cena od139zł

Krzesło MAXI I
wykonane z profilu 20x20,
Numery od 4 do 7 cena od 76zł

Krzesło szkolne
wykonane z płaskoowalu
Numery od 4 do 7 cena od 129zł

Krzesło GUCIO regulowane,
Numery od 4 do 7 cena od 137zł

Zakres wzrostu wg PN-EN 1729:2007-1

DOSTĘPNE KOLORY

Nr rozmiaru

4

5

6

7

Kod koloru

RAL 9005
RAL 6029

38

RAL 7035
RAL 4005

RAL 3020
RAL 8016

RAL 3003

RAL 5002

dopłata+5%

dopłata+5%

RAL 1018

RAL 9006

Wzrost (bez butów)

1330-1590

1460-1765

1590-1880

1740-2070

Wysokość podkolanowa

355-405

405-435

435-485

485+

Wysokość siedziska

380

430

460

510

Wysokość stołu

640

710

760

820
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KRZESŁA NIETYPOWE RÓŻNE

Krzesła ze sklejki stema

Krzesło sklejkowe konferencyjne

Krzesło Barcelona
cena brutto 312 zł, minimalne zamówienie 8 szt

tel. +48 606 100 350

Krzesło obrotowe ze sklejki

Krzesło obrotowe kubełkowe

Krzesło Sevilla
cena brutto 219zł, minimalne zamówienie 8 szt

Niskie obrotowe krzesło
robocze ze sklejki bukowej

Krzesło laboratoryjne-chemiczne

Krzesło Ines
cena brutto 278zł, minimalne zamówienie 8 szt

39

Wyposażenie wnętrz

1.0

KRZESŁA I FOTELE

Krzesło sklejka
Konstrukcja metalowa chrom,
rura owalna30x1,5mm

40

Krzesło tapicerowane ISO
Konstrukcja metalowa,
rura owalna30x1,5mm

B 73

B 11

B 38

B6

B 24

B4

B8

B 31

B 34

B 29

B2

B 14

Dostępne wzory tkanin

Fotel obrotowy
wentylowany BRO1,

Fotel obrotowy
wentylowany BRO2,

Fotel obrotowy
wentylowany BRO3,

Fotel obrotowy
wentylowany BRO4,

Fotel obrotowy
wentylowany BRO5,

Fotel obrotowy
wentylowany BRO6,

Fotel obrotowy
tapicerowany BRO7,

Fotel obrotowy
tapicerowany BRO8,

więcej na www.broposz-zz.pl
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ŁAWKI

Ławka korytarzowa
z płyty

Ławka wolnostojąca
PROFI L60

Ławka wolnostojąca
PROFI L140

Ławka korytarzowa
deska na stelażu 25x25
spawana w całości

Ławka wolnostojąca
PROFI L90

Ławka wolnostojąca
PROFI L150

Ławka korytarzowa
deska na stelażu 25x25

Ławka wolnostojąca
PROFI L100

Ławka wolnostojąca
PROFI L160

Ławka wolnostojąca
PROFI L120

Ławka wolnostojąca
PROFI L180

Ławka wolnostojąca
PROFI L200

Ławka przedszkolna z oparciem

Ławka przedszkolna

Konstrukcja metalowa - rura kwadratowa 25x25mm
Płyta laminowana o wymiarach 120x35
Wysokość 370mm Obrzeże PCV lub ABS 1mm

Konstrukcja metalowa - rura kwadratowa 25x25mm
Płyta laminowana o wymiarach 1200x300mm
lub inne wymiary
Wysokość 370mm Obrzeże PCV Lub ABS

tel. +48 606 100 350
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ŁAWKI I ŁAWKI SZATNIOWE

Ławka szatniowa dwustronna

Ławka korytarzowa z oparciem
Konstrukcja metalowa
- rura kwadratowa 25x25,
deski sosnowe lakierowane
Wymiar: 180x35x44x88cm

Ławka szatniowa deska

Ławka korytarzowa I
Konstrukcja metalowa
- rura prostokątna 40x20, fi 20
siedzisko/oparcie sklejka profilowana
Wysokość 460mm

Ławka korytarzowa wykonana z profili metalowych
Ilość siedzisk dowolna

42

Ławka szatniowa z wieszakami
dowolny wymiar

Ławka korytarzowa
konstrukcja metalowa
- rura fi 25,
siedzisko/oparcie z desek
dowolny wymiar

Ławka gimnastyczna 2,3 metrowa
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ŁAWKI ZEWNĘTRZNE
Stelaż ławki wykonany jest z grubych rur fi 60mm, proszkowanych na czarno.
Siedzisko oraz oparcie wykonane są z grubych sosnowych desek o wymiarach 45/70 mm.
Ławki posiadają opcję przymocowania do podłoża!
Pięknie wykonana ławka z komponentów WPC oraz okuć z aluminium,ta nowa technologia pozwala
na długi okres eksploatacji bez wykonywania czynności konserwujących w przypadku drewna.
WPC wypiera drewno a produkty widać już w altankach i nie tylko.
- Standardowe długości ławek 100,125,159,175,200,220 cm
- Stelaż wykonany z kształtowników 40x80 mm
- Stelaż w kolorze czarnym , malowany proszkowo

tel. +48 606 100 350
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TABLICE OBROTOWO-JEZDNE

Tablica magnetyczna na stojaku dwustronna
Biało-zielona, obrotowa
Dostępne wymiary:

Tablica magnetyczno-korkowa
na stojaku dwustronna
Dostępne wymiary:

Tablice obrotowo jezdne w niestandardowych wymiarach
wykonujemy na indywidualne zamówienie.

44
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TABLICE MAGNETYCZNE I KORKOWE

Tablica informacyjna aluminiowa jednoskrzydłowa, zamykana
BRO-W001, wymiar 100x70x5cm,
BRO-W002, wymiar 100x70x8,8cm

Welur / Korek
BRO-N005, wymiar 60x90cm
BRO-N006, wymiar 90x120cm
BRO-N007, wymiar 100x150cm
BRO-N008, wymiar 100x200cm
BRO-N010, wymiar 90x180cm

TABLICE TEKSTYLNE

Tablice tekstylne w ramie aluminiowej
z ukrytymi uchwytami do mocowania

tel. +48 606 100 350
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TABLICE MAGNETYCZNE I KORKOWE
OGŁOSZENIOWE
Tablice informacyjne magnetyczne
aluminiowe z zamkiem
BRO-001, wymiar 150x103x12cm
BRO-002, wymiar 160x123x12cm

Tablica magnetyczna suchościeralna z klipsem,aluminiowa,
tył z blachy ocynkowanej. Tablica posiada półkę na markery
i klips do mocowania plansz itp.

BRO-004, wymiar 90x120cm
BRO-005, wymiar 90x150cm
BRO-006, wymiar 100x180cm

Tablice informacyjne magnetyczne
aluminiowe z zamkiem
Tablica informacyjna korkowa w ramie aluminiowej,
2 skrzydłowa, zamykana.

BRO-003, wymiar 80x60x5cm

BRO-V 004, wymiar 138x100x5cm
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LICZYDŁA

Tablica obrotowo-ojezdna z liczydłem do 20-stu.

Liczydło dydaktyczne z tablicą.

Liczydło BRO-430C

Liczydło BR O-431

Liczydło BRO-430

Wzór korali

tel. +48 606 100 350
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SZAFKI UBRANIOWE STANDARD
SLIM

Szafka ubraniowa
SLIM U2 s=50cm

Szafka ubraniowa
SLIM U3 s=73cm

Szafka ubraniowa
SLIM U4 s=97cm

STANDARD

Szafa ubraniowa
PROFI U4 s=120 cm

Szafa ubraniowa
PROFI U3 s=120 cm

Szafa ubraniowa
PROFI U2 s=100 cm

48

Szafa ubraniowa
PROFI U3 s=90 cm

Szafa ubraniowa
PROFI U2 s=80 cm

Szafa ubraniowa
PROFI U1 s=50 cm

Szafa ubraniowa
PROFI U2 s=60 cm

Szafa ubraniowa
PROFI U1 s=40 cm

Szafa ubraniowa
PROFI U1 s=30 cm

Szafa ubraniowa
PROFI U4 s=120 cm
z półką na buty

Szafa ubraniowa
PROFI U3 s=120 cm
z półką na buty

Szafa ubraniowa
PROFI U2 s=100 cm
z półką na buty

Szafa ubraniowa
PROFI U3 s=90 cm
z półką na buty

Szafa ubraniowa
PROFI U2 s=80 cm
z półką na buty

Szafa ubraniowa
PROFI U1 s=50 cm
z półką na buty

Szafa ubraniowa
PROFI U2 s=60 cm
z półką na buty

Szafa ubraniowa
PROFI U1 s=40 cm
z półka na buty

Szafa ubraniowa
PROFI U1 s=30 cm
z półką na buty

więcej na www.broposz-zz.pl
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WÓZKI NA LAPTOPY

Wózek na 30 laptopów
(z zasilaniem 230V)

Wózek na 26 laptopów
(z zasilaniem 230V)

Wózek na 20 laptopów
(z zasilaniem 230V)

Wózek na 16 laptopów
(z zasilaniem 230V)

Wózek na 10 laptopów
(z zasilaniem 230V)

SZAFKI METALOWE Z NADRUKIEM

SZAFKI SKRYTKOWO-UBRANIOWE

H=180cm,
skrytka 90/30/49cm

tel. +48 606 100 350

H=150cm,
skrytka 75/30/49cm

H=180cm, s
krytka 90/40/49cm

H=150cm,
skrytka 75/40/49cm

H=180cm,
skrytka 90/25/40cm
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SZAFKI Z DRZWIAMI „L”

Szafa ubraniowa PROFI L6
s=120 cm

Szafa ubraniowa PROFI L6
s=90 cm

Szafa ubraniowa PROFI L4
s=80 cm

Szafa ubraniowa PROFI L4
s=60 cm

Szafa ubraniowa PROFI L2
s=40 cm

Szafa ubraniowa PROFI L2
s=30 cm

SZATNIE SZKOLNE

50
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GABLOTY NA PUCHARY I SZTANDARY

Gablota na sztandar
wisząca - PS3

Gablota na puchary
3 częściowa

Gab. na puchary
niestandardowa 1

tel. +48 606 100 350

Gablota na sztandar
wisząca - PS1

Gablota na sztandar
stojąca

Gablota na sztandar
wisząca - PS2

Gab. na puchary stojąca
standardowa

Gablota na puchary
wisząca - P1

Gab. na puchary
niestandardowa 2

Gablota na puchary
wisząca - P2

Gab. na puchary
niestandardowa 4
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Place zabaw

2.0

PLACE ZABAW
Każdy taki zestaw zabawowy to obiekt który po zmontowaniu konstrukcji oddaje ogromny podziw z realizacji.
Takie place zabaw są w Europie produktem na pokolenia. Te obiekty posiadające wiele atrakcji dla dzieci będą wizytówką
w każdej placówce oświatowej i nie tylko. Wykonany z metalu galwanicznie obrobionego i malowanego proszkowo
z wielkimi plastikowymi elementami do zabawy. Podesty i schody pokryte antypoślizgowym PVC.
Produkt na pokolenia jak wszystkie tego typu przedstawione na stronie. Plastik anty UV. Plac zabaw można zmontować
w każdym miejscu tam gdzie będą widoczne a ich szczególny wyraz i kolor wkomponuje się w otoczenie.
Świetnie zaprezentowane place zabaw które będą z pewnością atrakcją w każdym miejscu.Ceny podane są proponowanymi
cenami brutto z możliwością negocjacji. Koszt transportu i montażu ustalamy indywidualnie. Firma zastrzega sobie prawo
możliwości modyfikacji cen produktów w przypadku zmiany stawki VAT, cła, skokowej zmiany kursu walut oraz frachtu.
Place zabaw oraz inne produkty tego typu zamówione nie podlegają ustawie o odstąpieniu od umowy zawartej przez
internet na odległość. Zamówienia realizowane są w terminie do 60 dni jeżeli nie nastąpią zmiany nie zależne od nas.
Termin nie dotyczy produktów które są w magazynie. Wszelkie inne informacje proszę kierować na broposz.zz@interia.pl.
Zapraszamy do miłej współpracy wszystkich zainteresowanych zakupem naszych produktów dla placówek oświatowych i nie tylko.
Posiadamy własny transport.

Zestaw YL-C102
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Zestaw YL-C101

Zestaw YL-K157

Zestaw YL-C097

Zestaw YL-170

Zestaw YL-C093
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PLACE ZABAW

Zestaw HD18-056D

Zestaw HD18-056CB

Zestaw HD18-056C

Zestaw HD18-056BB

Zestaw HD18-056B

Zestaw HD18-055AB

Zestaw HD18-056AB

Zestaw HD18-056A

tel. +48 606 100 350
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PLACE ZABAW

Zestaw HD18-066AB

Zestaw HD18-066AB

Zestaw HD18-066AB

Zestaw HD18-066AB
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Zestaw HD18-066AB

Zestaw HD18-066AB

Zestaw HD18-066AB

Zestaw HD18-066AB
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PLACE ZABAW

Zestaw HD18-074BB

Zestaw HD18-074C

Zestaw HD18-074D

Zestaw HD18-074CA

Zestaw HD18-074DB

Zestaw HD18-074BA

tel. +48 606 100 350

Zestaw HD18-074DA

Zestaw HD18-074CB
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PLACE ZABAW

Zestaw HD18-032C

Zestaw HD18-036A
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Zestaw HD18-032CA

Zestaw HD18-032D

Zestaw YL-S126

Zestaw HD18-032CB

Zestaw HD18-038AB

Zestaw YL-S129
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PLACE ZABAW

Zestaw HD18-066AA

Zestaw HD18-071A

Zestaw HD18-070AB

Zestaw HD18-070AA

Zestaw HD18-070A

Zestaw HD18-069A

Zestaw HD18-066AB

Zestaw HD18-066A

tel. +48 606 100 350
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Szafki
metalowe z nadrukiem
Place zabaw

2.0
5.0

METALOWE PLACE ZABAW

Nowość

TC-Play 6032
Zestaw zabawowy, składa się z:
– słupy o średnicy Ø114 mm i rozstawie osiowym 115 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej
o klasie co najmniej AISI304,
– podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte płytą
antypoślizgową wodoodporną.
– panele z płyt laminatowych do użytku zewnętrznego HPL o grubości 10 mm z wysokim
współczynnikiem odporności na promieniowanie UV.
– elementy wykończeniowe (ślizgi, stopnie, daszki dekoracyjne, itp.) wykonane metodą rotacyjną
z polietylenu niskiej gęstości – LLDPE barwionego w masie.
– obejmy i łączniki wykonane z odlewów aluminiowych
– elementy łączące, tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne:
– długość: 789 cm
– szerokość: 407 cm
– wysokość podestu: 120, 160, 200 cm, całkowita 320 cm
– wysokość swobodnego upadku: 200 cm
– strefa upadku: 1139 x 757 cm
– przedział wiekowy: 5-14 lat.
– normy bezpieczeństwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009

EVO-PLAY 8033
Zestaw zabawowy składający się z dwóch wież, siatki typu pajęczyna, ślizgu rurkowego
oraz ślizgu LLDPE i paneli edukacyjnych.
Słupy wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Słupy o średnicy 60 mm.
Zjeżdżalnie, stopnie, daszki w kształcie półkola wykonane metodą rotacyjną z polietylenu
niskiej gęstości (LLDPE), panele z płyt typu laminaty HPL.

PZ.2340
Przedstawiamy oryginalną huśtawkę bocianie gniazdo odpowiednią na przedszkolne
i ogólnodostępne place zabaw, jak również do prywatnych stref rekreacyjnych
w przydomowych ogrodach.
Obszerne siedzisko pozwala na użytkowanie przez nawet kilkoro dzieci naraz.
Słupy huśtawki wykonane są ze stali nierdzewnej, belka zaś ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, co dodatkowo chroni ją przed korozją.
Siedzisko wykonane z tworzywa LLDPE.
Słupy o przekroju okrągłym Ø114*2,5mm, siedzisko o średnicy 115 cm.
Wszelkie elementy łączące tj. śruby, zawiesia, łańcuchy wykonane zostały ze stali nierdzewnej.
Huśtawka bocianie gniazdo oferuje więcej możliwości zabawy niż model z klasycznym siedziskiem.
Sprzyja rozwojowi koordynacji ruchowej.
Elementy wykończeniowe placu mogą różnić się od przedstawionych na wizualizacji.
Kolorystyka konstrukcji sprzętu: srebrny, zielony.
Przedział wiekowy: 5-14.

Chatka Baby Jagi
Zestaw zabawowy składający się z zadaszonego domku oraz zjeżdżalni ze stali nierdzewnej.
Słupy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Zjeżdżalnia pojedyncza wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z tworzywa HDPE.
Panele wykonane z płyt HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
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EVO-PLAY 8035
Zestaw zabawowy składający się z trzech wież połączonych przejściem tubowym
oraz siatką typu pajęczyna, ślizgu rurkowego oraz ślizgu LLDPE i paneli edukacyjnych.
Słupy wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Słupy o średnicy 60 mm.
Zjeżdżalnie, stopnie, daszki w kształcie półkola wykonane metodą rotacyjną
z polietylenu niskiej gęstości (LLDPE), panele z płyt typu laminaty HPL.

EVO-PLAY 8034
Zestaw zabawowy składający się z trzech wież połączonych przejściem tubowym
oraz siatką typu pajęczyna, ślizgu rurkowego oraz ślizgu LLDPE i paneli edukacyjnych.
Słupy wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Słupy o średnicy 60 mm.
Zjeżdżalnie, stopnie, daszki w kształcie półkola wykonane metodą rotacyjną
z polietylenu niskiej gęstości (LLDPE), panele z płyt typu laminaty HPL.

EVO-PLAY 8033
Zestaw zabawowy składający się z dwóch wież, siatki typu pajęczyna,
ślizgu rurkowego oraz ślizgu LLDPE i paneli edukacyjnych.
Słupy wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Słupy o średnicy 60 mm.
Zjeżdżalnie, stopnie, daszki w kształcie półkola wykonane metodą rotacyjną
z polietylenu niskiej gęstości (LLDPE), panele z płyt typu laminaty HPL.

EVO-PLAY 8032
Zestaw zabawowy składający się z wieży, siatki typu pajęczyna
oraz ślizgu i paneli edukacyjnych.
Słupy wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Słupy o średnicy 60 mm.
Zjeżdżalnie, stopnie, daszki w kształcie półkola wykonane metodą rotacyjną
z polietylenu niskiej gęstości (LLDPE), panele z płyt typu laminaty HPL.

EVO-PLAY 8031
Zestaw zabawowy składający się z wieży oraz ślizgu i paneli edukacyjnych.
Słupy wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Słupy o średnicy 60 mm.
Zjeżdżalnie, stopnie, daszki w kształcie półkola wykonane metodą rotacyjną
z polietylenu niskiej gęstości (LLDPE), panele z płyt typu laminaty HPL.

tel. +48 606 100 350
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TS 8046 WYMIARY: 6x3x2,9m

11CT-06 WYMIARY: 7x4,3x4,8m

60

więcej na www.broposz-zz.pl

Place zabaw

2.0

PLACE ZABAW

YC 2012-120-1 WYMIARY: 11x8,8x3,8m

11DW-06 WYMIARY: 6,5x5,1x3,8m

tel. +48 606 100 350
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PLACE ZABAW

11 DW-10 WYMIARY: 6,7x5,9x3,8m

11 DSP-05 WYMIARY: 8,4x6x6,4m
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11 SP-02 WYMIARY: 9,5x6,3x4,2m

TS 8120 WYMIARY: 8x6x4,2m

tel. +48 606 100 350
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11 DW-02 WYMIARY: 10,7x5,2x3,8m

11 CT-04 WYMIARY: 7,9x6x4,8m

64

więcej na www.broposz-zz.pl

Place zabaw

2.0

PLACE ZABAW

TS8022 WYMIARY: 5,4x3,2x4m

TS8127 WYMIARY: 4,5x2,6x3,3m

tel. +48 606 100 350
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TS8094 WYMIARY: 6,5x4,5x3,7m

TS8009 WYMIARY: 5x4,4x4,2m
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TS8129 WYMIARY: 4,7x2,7x3,2m

TS8122 WYMIARY: 5,5x3,4x3,3m

tel. +48 606 100 350
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TS8123 WYMIARY: 4,1x2,3x3,2m

11FG03 WYMIARY: 7,8x8,4x3,8m
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TS 8006 WYMIARY: 4x3,1x4m

TS 8050 WYMIARY: 4,8x3,3x3,7m

tel. +48 606 100 350
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Iglo ZK056-6

Górka wspinaczkowa YQ 716701

Staek z palmą mały

Astek H

Astek B
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Linarium piramida

Kalenistyka BR 504

Kalenistyka BR 505

Kosz potrrójny fi 114 mm

tel. +48 606 100 350

Kalenistyka BR 507

Linarium choinka 01

Linarium choinka 02
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AUTOBUS NA PLAC ZABAW

DOMEK NA PLAC ZABAW

POCIĄG NA PLAC ZABAW

72

SAMOCHÓD NA PLAC ZABAW
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PZ.2162 SAMOCHODZIK

PZ.2161 SAMOCHODZIK

Zestaw wolnostojący Samochodzik. Boczki wykonane z płyty HDPE. Elementy metalowe wykonane z grubościennej stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie
i malowanej proszkowo. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

PZ.2152 LOKOMOTYWA MAŁA
Zestaw wolnostojący Lokomotywa.
W skład zestawu wchodzi jedna wieża wraz z dwoma przejściami tubowymi.
Elementy metalowe wykonane z grubościennej stali potrójnie zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

PZ.2120 WAGONIK DO LOKOMOTYWY
Wagonik do lokomotywy.
Burty i dach wykonane z płyty z płyt HDPE, odpornej na odbarwienia
i promieniowanie UV. Wewnątrz wagonika mieszczą się dwie
ławeczki oraz stoliczek. Elementy metalowe wykonane z grubościennej
stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie
i malowanej proszkowo.
Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

tel. +48 606 100 350

PZ.2151 LOKOMOTYWA 1
Zestaw wolnostojący Lokomotywa Mała.
W skład zestawu wchodzi jedna wieża wraz z jednym dużym przejściem tubowym.
Elementy metalowe wykonane z grubościennej stali potrójnie zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

FS-PLAY 5000-34
Zestaw zabawowy składający się z czterech paneli edukacyjnych
(kółko i krzyżyk, ruchome piaski, sklepik oraz panel matematyczny)
Słupy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Słupy o średnicy 60 mm.
Panele wykonane z płyt HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
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Czterdzieści pięć dzieci bez problemu zmieści się i będzie bawić w takim zestawie zabawowym.
Jego duże gabaryty oraz wiele atrakcyjnych miejsc zapewni zabawę.
Rury nośne 114mm oraz plastikowe elementy z LLDPE zapewnią atrakcyjną zabawę na pokolenia.
Samodzielny montaż.
Maze nr.kat.R717901 wym. 248x336x124cm
Maze nr.kat.R717902 wym. 482x274x124cm
Maze nr.kat.R718001 wym. 324x124x124cm
Maze nr.kat.R718002 wym. 448x448x258cm
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HUŚTAWKI METALOWE

Huśtawka gondola HD17-274I

Huśtawka HD16-284B

Huśtawka CF 234G

Huśtawka balansująca kula HZ-IB01

Huśtawka CF 235E

Huśtawka CF 234G

Huśtawka 3OS

Huśtawka CF 235D

Huśtawka ważka pojedyńcza na sprężynie

Huśtawka ważka pojedyncza

Huśtawka ważka podwójna

Nowość

Huśtawka ważka

Huśtawka pozioma

tel. +48 606 100 350

Huśtawka ważka Ami

Ważka na sprężynach 4OS

Ptasie gniazdo HD 2018
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KOPUŁY WSPINACZKOWE
Takie produkty to idealne rozwiązanie dla przedszkoli,szkół oraz miast, gmin, osiedli,etc.
Oczywiście montaż konstrukcji do gruntu we wskazanym miejscu przez klienta osobna kalkulacja.
Te świetnie przygotowane produkty z pewnością spodobają się wszystkim zainteresowanym.

Kopuła nr.kat.QQ18210-2 wym.730x390x140cm

Kopuła nr.kat.QQ18209-6 wym.600x390x250cm

Kopuła nr.kat.QQ18210-3 wym.720x390x220cm

Kopuła nr.kat.QQ18210-1 wym.600x390x140cm

Kopuła nr.kat.QQ18209-5 wym.280x340x290cm

Kopuła nr.kat.KQ60192B wym.Ø270x120cm
Przedstawiona oferta to kopuła wspinaczkowa w innym stylu
z elementami zabawowymi innej konfiguracji

Kopuła nr.kat.ZHS-016 wym.220x220x110cm
Kopuła wspinaczkowa to element placu zabaw jego obecność jest wskazana gdyż jest to odskocznia od dużego placu zabaw.
Wykonana z plastiku LLDPE z kamieniami do wchodzenia oraz innymi atrakcjami.
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SKAŁKI WSPINACZKOWE

Zestaw YL-PY009

Zestaw YL-PY15

Zestaw YL-PY012

Zestaw YL-PY016

Zestaw YL-PY010

Zestaw YL-PY011

Zestaw RC 17001

Zestaw YL-PY14

tel. +48 606 100 350
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BUJAKI PRZESTRZENNE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
Wykonane w całości z polietylenu.
Z dużym bezpiecznym siedziskiem
Wysokość około +- od 80 cm
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BUJAKI SPRĘŻYNOWE
Wykonane w całości z polietylenu. Z dużym bezpiecznym siedziskiem. Wysokość około +- od 80 cm

Bujak na sprężynie Auto
wykonany jest z płyt HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 400x200.

Bujak na sprężynie Smok

Bujak na sprężynie Frogy Bujak na sprężynie Nemo Bujak Pony II
wykonany jest z płyt HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 400x200.

wykonany jest z płyt HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 400x200.

z 15 mm HDPE na sprężynie wykonany jest z płyty HDPE
o grubości 15mm. Bujak
400 x 200 x 20 mm
mocowany jest do sprężyny
o wym. 360x180.

Bujak na sprężynie Pony

Bujak na sprężynie Pies

Bujak na sprężynie Kogut Bujak na sprężynie Skuter Bujak Skuter
wykonany jest z płyty HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 360x180.

wykonany jest z płyty HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 360x180.

Bujak na sprężynie Koń

Bujak na sprężynie Słoń

Bujak Słonik

Bujak na sprężynie Konik Bujak Pony

wykonany jest z płyty HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 360x180.

wykonany jest z płyty HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 360x180.

Bujak Koniczynka

wykonany jest z płyty HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 360x180.

wykonany jest z płyty HDPE
o grubości 15mm. Bujak
mocowany jest do sprężyny
o wym. 360x180.

siedzisko z uchwytami dla rąk,
wykonane z niskociśnieniowego
polietylenu, przytwierdzone
na wolnym końcu sprężyny
zamocowanej w gruncie.

tel. +48 606 100 350

Bujak Listek

z 15 mm HDPE na sprężynie wykonany jest z HDPE.
Bujak mocowany jest
400 x 200 x 20 mm
do sprężynie o wym.
400x200X20mm.

siedzisko z uchwytami dla rąk,
wykonane z niskociśnieniowego
polietylenu, przytwierdzone
na wolnym końcu sprężyny
zamocowanej w gruncie.

Bujak Samolot

siedzisko z uchwytami dla rąk,
wykonane z niskociśnieniowego
polietylenu, przytwierdzone
na wolnym końcu sprężyny
zamocowanej w gruncie.

na sprężynie wykonany jest
z HDPE. Bujak mocowany
jest do sprężynie o wym.
400x200X20mm.

z 15 mm HDEP na sprężynie
400x400x20mm

Bujak Wiatrak

siedzisko z uchwytami dla rąk,
wykonane z niskociśnieniowego
polietylenu, przytwierdzone
na wolnym końcu sprężyny
zamocowanej w gruncie.
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KARUZELE
Karuzela platformowa to jeden z najbardziej obleganych elementów na placu zabaw.
Najważniejsze aby karuzela była bezpieczna dla dzieci i niezawodna w działaniu. Takie właśnie karuzele posiadamy w ofercie.

Karuzela tarczowa Fk.010

Karuzela tarczowa Fk.011

Karuzela tarczowa FK-11

KARUZELA Z KIEROWNICĄ, PODŁOGA ATYPOŚLIZGOWA SIEDZISKO HDPE

80

Karuzela tarczowa FK-10

Karuzela tarczowa Fk.030

Karuzela tarczowa fi 120 cm

więcej na www.broposz-zz.pl
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PIASKOWNICE

Piaskownica 1
Słupki narożne wykonane z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Ścianki boczne wykonane z płyty HDPE barwionej w masie odpornej na warunki atmosferyczne.

Piaskownica 2

Piaskownica 3

Słupki narożne wykonane z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Ścianki boczne wykonane z płyty HDPE barwionej w masie
odpornej na warunki atmosferyczne.

Słupki narożne wykonane z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Ścianki boczne wykonane z płyty HDPE barwionej w masie
odpornej na warunki atmosferyczne.

Piaskownica 4

Piaskownica 5

Słupki narożne wykonane z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Ścianki boczne wykonane z płyty HDPE barwionej
w masie odpornej na warunki atmosferyczne.

Piaskownica z siedziskami wykonana z tworzywa
Wymiar 200x200cm, 300x200cm

tel. +48 606 100 350
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PANELE EDUKACYJNE

Kółko-krzyżyk (BRO-170)

Matematyczny (BRO-170-3)

Tablica do rysowania (BRO-170-10)

Zwierzęta (BRO-170-7)
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Labirynt (BRO-170-6)

Liczydło (BRO-170-9)

Sklepik (BRO-170-11)

Kosmonauta (BRO-170-8)

Koło zębate (BRO-170-2)

Ruchome Piaski (BRO-170-4)

Zegar (BRO-170-1)

Bębenki (BRO-170-0)

więcej na www.broposz-zz.pl
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SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
Przedstawiamy urządzenia na siłownie zewnętrzne w serii Eco – najbardziej uniwersalnej i ekonomicznej.
Prezentowane poniżej urządzenia do ćwiczeń na dworze spełnią oczekiwania użytkowników w każdym wieku i na różnym poziomie
wytrenowania. W ofercie m.in. jeździec, biegacz, orbitrek, wahadło, wyciąg, wioślarz, narciarz, rowerek i wiele innych. Wśród sprzętów
plenerowych nie zabrakło też tych do ćwiczeń z ciężarem własnego ciała, jak choćby poręcze do wznosów nóg czy ławeczki do brzuszków.
Systematyczny trening na powietrzu przynosi znakomite rezultaty. Sprzęt posiada gwarancję producenta. Informacje na temat cennika
i promocji po kontakcie telefonicznym lub mailowym.

WYCIG GÓRNY+SŁUP
Wymiary urządzenia: długość: 1071 mm,
szerokość: 741 mm, wysokość: 1640 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 407 cm x 374 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży
i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

JEŹDZIEC
Wymiary urządzenia: długość: 980 mm,
szerokość: 630 mm, wysokość: 1000 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 398 cm x 363 cm
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży
i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

WYCISKANIE SIEDZĄC+SŁUP+WYCISKANIE SIEDZĄC
Wymiary urządzenia:
długość: 1973 mm, szerokość: 700 mm,
wysokość: 1640 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa:
498 cm x 370 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone
dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników
powyżej 140 cm wzrostu.

tel. +48 606 100 350

WAHADŁO+SŁUP
Wymiary urządzenia: długość: 710 mm,
szerokość: 740 mm, wysokość: 1400 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 371 cm x 374 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży
i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

ORBITREK
Wymiary urządzenia: długość: 1288 mm,
szerokość: 545 mm, wysokość: 1585 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 429 cm x 355 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży
i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

WYCISKANIE SIEDZĄC+SŁUP
Wymiary urządzenia:
długość: 1040mm, szerokość: 700 mm,
wysokość: 1640 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa:
404 cm x 370 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone
dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników
powyżej 140 cm wzrostu.

WAHADŁO+SŁUP+WAHADŁO
Wymiary urządzenia: długość: 1280 mm,
szerokość: 740 mm, wysokość: 1400 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 428 cm x 374 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży
i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

PORĘCZE+SŁUP+PORĘCZE
Wymiary urządzenia: długość: 1856 mm,
szerokość: 550 mm, wysokość: 1430 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 486 cm x 355 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży
i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

WYCIĄG GÓRNY+SŁUP+WYCIĄG GÓRNY
Wymiary urządzenia:
długość: 1900 mm, szerokość: 741 mm,
wysokość: 1640 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa:
490 cm x 374 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone
dla młodzieży i dorosłych
oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

BIEGACZ
Wymiary urządzenia:
długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm,
wysokość: 1390 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa:
400 cm x 350 cm.
Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone
dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników
powyżej 140 cm wzrostu.
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WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Sygnalizator 2-komorowy
dla ruchu pieszego – skrzynka
Cena 2 678,70zł

Sygnalizator 2-komorowy
dla ruchu pieszego – statyw
Cena 2 432,70zł

Sygnalizator 3-komorowy
dla ruchu kołowego – skrzynka
Cena 2 801,70zł

Sygnalizator 3-komorowy
dla ruchu kołowego – statyw
Cena 2 555,70zł

tel. +48 606 100 350

Sygnalizator kolejowy
bez rogatki
Cena 2 924,70zł

84

Sygnalizator kolejowy
z rogatką
Cena 3 662,70zł

Mini znaki drogowe
Wysokość 160 cm,Powierzchnia tarczy 28 cm,
Średnica rurki 37 mm,Rozpiętość stojaka 40 cm,
Słupek wraz z podstawą wykonany z materiału PCV,
płyta znaku materiał materiał PCV.
Zalety: Lekki, składany, łatwy w utrzymaniu czystości, umożliwia
dopinanie kilku znaków na jednym słupku,
tarcza posiada zaczepy łatwe do szybkiego montażu i demontażu.

więcej na www.broposz-zz.pl
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WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Mini znaki drogowe
drukowane – komplet 16 EL.
A-5, A-7, A-16, A-17, B-1, B-2,
B-9, B-20, B-23, B-31, C-12, C-13,
D-1, D-2, D-3, D-5,
Cena 1 262,60zł

Mini znaki drogowe
drukowane – komplet 32 EL.
A-5, A-6A, A-7, A-8, A-16, A-17,
A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-23,
B-31, B-35, B-36, B-41, C-1, C-2,
C-3, C-5, C-6, C-8, C-12, C-13, C-16,
D-1, D-2, D-3, D-4A, D-5, D-6, D-6,
Cena 1 876,70zł

Podstawa metalowa do znaków
Cena 87,97zł

Mini znaki drogowe
drukowane – komplet 52 EL.
wszystkie powyższe,
Cena 2 765,20zł

Mata gumowa przejście dla pieszych
415.25 zł

Mata gumowa rondo Fi 5 m
1 960,75zł
Mata gumowa rondo Fi 8 m
2 860,75zł
W naszej ofercie posiadamy dwie wielkości ronda.
Rondo o średnicy ok. 5 m składa się z 12 klinów,
które układa się obok siebie tworząc koło.
Natomiast z 20 klinów stworzymy rondo o średnicy ok. 8 m.
Maty są wytrzymałe oraz odporne na ścieranie.

tel. +48 606 100 350
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MIKROSKOPY

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery 90
Wyposażenie:
- zasilacz - ładowarka sieciowa
- obiektyw: 1x / 2x / 4x
- okulary: 10x
- pokrowiec

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery L
Dzięki oferowanym parametrom, głębi ostrości i wysokiej jakości optyki, model
ten jest idealny do prowadzenia inspekcji układów elektronicznych (szczególnie dużych
płyt głównych, dzięki statywowi z wysięgnikiem) oraz do lutowania. Znajdujące się
w zestawie obiektywy 0,5x oraz 1x a także okulary 10x oraz okulary 20x pozwalają na uzyskiwanie
powiększeń 5x, 10x oraz 20x. Statyw z regulowanym wysięgnikiem i oświetleniem LED na
„gęsiej szyi” umożliwia umieszczanie pod mikroskopem relatywnie dużych, nieprzezroczystych
obiektów. Mikroskop Delta Optical Discovery L przeznaczony jest do obserwacji w świetle odbitym.

Mikroskop Delta Optical Biolight 500
Wyposażenie:
- zasilacz mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 40x
- okular 10x, 25x
- stolik krzyżowy
- łapki utrzymujące preparat

Mikroskop Delta Optical BioLight 300
Wyposażenie;
- przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop
- gotowe preparaty (5 szt.)
- szkiełka przedmiotowe (5 szt.)
- szkiełka nakrywkowe (10 szt.)
- plastikowe pudełko na preparaty
- plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką
- pipeta
- probówka
- igła preparacyjna
- specjalny papier do czyszczenia optyki
- zasilacz sieciowy
- pęseta
- patyczek preparacyjny
- przylepne etykiety do opisywania preparatów

86

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical StereoLight + goniatyt
Wyposażenie:
- okulary: 10x
- obiektyw: 2x
- ozdobne pudełko 2x baterie AA (paluszki)
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MIKROSKOPY

Mikroskop Delta Optical Biolight 500 + kamera DLT-Cam Basic 2MP
Mikroskop posiada trzy achromatyczne obiektywy, znane z modelu BioLight,
znacznie wyższej klasy niż w mikroskopach serii BioLight 100, 200 i 300.
Pozwalają one na osiągnięcie powiększeń w zakresie 40-400x, a z dołączonym
okularem WF 25x można osiągnąć maksymalnie 1000x. Mikroskop posiada
ergonomiczny, wygodny do przenoszenia statyw. Głowica monokularowa
może być obracana 360o, w zestawie z dwoma okularami: 10x i 25x. T
rzy achromatyczne obiektywy - 4x, 10x i 40x osadzone są w obrotowej
misie rewolwerowej. Posiada wbudowany moduł zasilania bateryjnego - 3 paluszki AA.
Zobacz więcej na: https://www.broposz-zz.pl/mikroskopy/

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical SZ-450B
Wyposażenie:
- zapasowe bezpieczniki
- pokrowiec przeciwkurzowy
- kabel zasilający

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical SZ-450T
Wyposażenie:
- zapasowe bezpieczniki
-pokrowiec przeciwkurzowy
- kabel zasilający
- adapter do montażu kamery mikroskopowej / aparatu

Mikroskop Delta Optical BioLight 300
z kamerą Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP
W zestawie znajduje się w pełni polskojęzyczne oprogramowanie
Delta Optical DLTCamViewer. Wyposażenie gotowe preparaty (5 szt.)
szkiełka przedmiotowe (5 szt.) szkiełka nakrywkowe (10 szt.)
plastikowe pudełko na preparaty plastikowy okrągły pojemnik
z przykrywką pipeta probówka igła preparacyjna pęseta
patyczek preparacyjny kamera DLT-Cam Basic 2 Mp

Mikroskop BioLight 100 niebieski
W skład zestawu wchodzą: 5 preparatów gotowych, 5 szkiełek podstawowych 10 szkiełek nakrywkowych
plastikowe pudełko na preparaty plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką pęseta pipeta patyczek preparacyjny i
gła preparacyjna specjalny papier do czyszczenia optyki przylepne etykiety do opisywania preparatów
Wyposażenie okular 10x mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 40x, zasilacz gotowe preparaty (5 szt.)
szkiełka przedmiotowe (5 szt.) szkiełka nakrywkowe (10 szt.) plastikowe pudełko na preparaty plastikowy okrągły
pojemnik z przykrywką pęseta pipeta probówka patyczek preparacyjny igła preparacyjna specjalny papier
do czyszczenia optyki przylepne etykiety do opisywania preparatów zasilacz sieciowy

tel. +48 606 100 350
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PRZYRZĄDY TABLICOWE KOLOROWE
MAGNETYCZNE

Cyrkiel tablicowy na pisak i kredę,
magnetyczny, cena: 97zł

Cyrkiel tablicowy na kredę,
magnetyczny, cena: 82zł

Liniał tablicowy 50cm,
magnetyczny, cena: 37zł

Kątomierz tablicowy,
magnetyczny, cena: 66zł

Liniał tablicowy 100cm,
magnetyczny, cena: 41zł

Trójkąt tablicowy 60,
magentyczny, cena: 61zł

Cyrkiel tablicowy na pisak
z przyssawką, cena: 89zł

Komplet przyrządów tablicowych,
magnetyczny, cena: 387zł

Trójkąt tablicowy 45,
magentyczny, cena: 61zł

Wskaźnik
tablicowy,
cena: 42zł

Komplet przyrządów tablicowych,
magnetyczny, cena 402zł

tel. +48 606 100 350
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CHEMIA

Próbki paliw w walizce drewnianej

Przyrząd do elektrolizy

Modele atomów - zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej - podstawowy

Symulator stanu materii

90

Walizka Ekobadacza

Model atomu 3D

Modele atomów - zestaw do chemii organicznej rozszerzony - dla nauczyciela
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Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych.
Skład zestawu:
- stelaż z ramieniem do mocowania ramek
- osłona z zasilaczem
- komplet plastikowych ramek - 16 sztuk.

Bryły, kule i półkule - komplet 6 sztuk.
Zestaw 6 brył geometrycznych, 4 bryły wykonane z przezroczystego
tworzywa sztucznego z zaznaczonymi płaszczyznami, przekrojami,
promieniami i cięciwą. 2 bryły wykonane z nieprzezroczystego tworzywa
- przeznaczone do pisania flamastrami suchościeralnymi.
Wysokość brył 12cm i 6cm, waga zestawu 0,90kg.

Bryły, wielościany nieregularne - komplet 6 sztuk.
Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przezroczystego
tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi.
Wysokość brył 16cm.

tel. +48 606 100 350

Bryły obrotowe - komplet 6 sztuk
Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przezroczystego
tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami, przekątnymi
i płaszczyznami przekroju.
Wysokość brył 17cm.

Bryły wpisane - komplet 6 sztuk.
Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych
z przezroczystego tworzywa sztucznego
z wpisanymi figurami geometrycznymi.
Wysokość brył 17cm.

Bryły pełne ostro i graniastosłupy - komplet 6 sztuk.
Zestaw 6 brył geometrycznych wykonanych z nieprzezroczystego
tworzywa sztucznego.
Wysokość brył 17cm
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POMOCE DYDAKTYCZNE
ROBIMY ZAPASY NA ZIMĘ
Nr katalogu 255 Nr MENiS */* Cena 298,30 zł
Pomoc może być wykorzystana jako całość jak i poszczególne obrazy oddzielnie, przy zastosowaniu np. półki jako wyposażenie kącika przyrody w okresie
jesienno-zimowym można też korzystać z niej wybiórczo przy realizacji poszczególnych zagadnień wynikających z treści programu.
Celem głównym w/w pomocy jest zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania domostw do zimy.
Komplet składa się z trzech tematycznych zestawów.
- zapasy na zimę z działki:
Składa się z trzech dużych ilustracji przedstawiających zbieranie warzyw na działce, zwożenie plonów z działki do domu, półki w piwnicy z umieszczonymi
płodami z działki, akcesoria na półkach są przypinane na rzepy, co pozwala dzieciom na samodzielne ustawianie słoików, umieszczanie płodów w worku, itp.
- zapasy na zimę z sadu:
Składa się z trzech dużych ilustracji przedstawiających zbieranie owoców w sadzie, prace
w kuchni przy wekowaniu owoców, półki w piwnicy z umieszczonymi słojami, butelkami, akcesoria przypinane są na rzepy, co pozwala dzieciom
na samodzielne działanie, umieszczanie zbiorów z sadu na półkach.
- zapasy na zimę z lasu:
Składa się trzech dużych ilustracji, przedstawiających zbieranie grzybów, zrywanie orzechów, czyszczenie grzybów, wieszanie ich na nitkach do suszenia,
półki w piwnicy z umieszczonymi słojami, suszonymi grzybami, akcesoria przypinane są na rzepy, co pozwala dzieciom na samodzielne działanie.
W skład kompletu wchodzi 10 kartek (format B2).

KOLOROWY ROK
Nr katalogu 234 Nr MENiS */* Cena 394.08 zł
To niezbędna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli I etapu edukacji. Nauczanie zintegrowane to specyficzny okres w edukacji szkolnej dziecka, powinno sprzyjać
wszechstronnemu rozwojowi osobowości i przygotować je do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. 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. Pomoc ta, wykorzystywana na zajęciach rozbudzi wielostronną aktywność uczniów, ułatwi przygotowanie wiedzy,
nauczy logicznego myślenia, stanie się rozrywką umysłową. „KOLOROWY ROK" - to pomoc naukowa, która ułatwi nauczycielom nauczania zintegrowanego
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
• bogaty materiał literacki, może być wykorzystany na zajęciach polonistycznych,
matematycznych, plastycznych.

PRZYJACIELSKA POMOC
Nr katalogu 233 Nr MENiS */* Cena 459.59 zł
Poszczególne cele opracowano na podstawie programu wychowania przedszkolnego "Moje przedszkole" wydanego przez MAC Edukacja SA, Kielce 2002r.
Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.
Cele ogólne zestawów:
• zapoznanie dzieci z tym, co dzieje się w przyrodzie w różnych porach roku,
• poznawanie zwierząt w naturalnym środowisku,
• wypowiadanie się na temat treści obrazków o ciepłych, jasnych żywych barwach,
• poznawanie środowisk przyrodniczych,
• analiza treści utworów literackich,
• okazywanie wzajemnej życzliwości.
Tytuły poszczególnych kompletów:
1. Przygoda z grzybkiem - pejzaż jesienny,
2. Przygoda nad wodą - pejzaż wiosenny,
3. Przygoda z kółkami - pejzaż letni,
4. Przygoda z okręcikiem - pejzaż letni,
5. Przygoda z tyczką - pejzaż wiosenny,
6. Przygoda z jabłkiem - pejzaż jesienny.
W skład kompletu wchodzi 46 i 1/2 kartek B3.
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Nr katalogu 232 Nr MENiS */* Cena 456.97 zł
Poszczególne cele opracowano na podstawie programu wychowania przedszkolnego "Moje przedszkole" wydanego przez MAC Edukacja SA, Kielce 2002r.
Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.
Cele ogólne zestawów:
• doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
• nauka logicznego myślenia i rozumienia,
• poznawanie tradycji i zwyczajów ludowych,
• budzenie szacunku do członków rodziny,
• rozumienie informacji przekazywanych w sposób niewerbalny.
Każdy zestaw składa się z 5 obrazów tworzących chronologiczną całość,
obraz 6 w zestawie to tematyczna krzyżówka, której rozwiązanie tworzy
treść danej historyjki. Do każdego zestawu przypisany jest wiersz oraz
zagadka. Poszczególne obrazy zawierają akcesoria zmienne, przypinane na rzepy.
Komplet składa się z 6 zestawów historyjek obrazkowych o tematyce:
1. Święta Bożego Narodzenia,
2. Dzień Babci i Dziadka,
3. I Dzień Wiosny - Topienie Marzanny,
4. Święta Wielkanocne,
5. Dzień Matki i Ojca,
6. Wszystkie dzieci są nasze.
W skład kompletu wchodzi 48 i 1/2 kartek B3 w tym 8 plansz podwójnych (format 2 x B3).

MOJA OJCZYZNA
Nr katalogu 224 Nr MENiS 2191/2007 Cena 389.48 zł
Przedstawiony zestaw pomocy dydaktycznych opracowany został zgodnie z wymaganiami "Podstawy programowej
wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego". Celem ogólnym pomocy dydaktycznej MOJA OJCZYZNA
jest wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści
kształcenia z zakresu edukacji społeczno - moralnej, edukacji przyrodniczej, edukacji z zakresie mowy, myślenia,
przygotowania do pisania i czytania, edukacji kulturowo - estetycznej. Pomoce stanowią źródło wiadomości o Polsce,
prezentują mapę z herbami 18 miast polskich, przedstawiają informacje o najważniejszych polskich miastach i legendach
o ich historii, różne rodzaje krajobrazów polskich oraz regionalne stroje ludowe. Różnorodność tematyki zestawu stwarza
nauczycielowi możliwość doboru różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolu
i klasach kształcenia zintegrowanego. Pomoce MOJA OJCZYZNA dają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze
wykorzystaniu w trakcie zajęć.
Pakiet zawiera:
• Mapa Polski (18 herbów miast z rzepami, nazwy miast na plakietkach z rzepami)
• Kraków (Zamek na Wawelu, Smok Wawelski)
• Warszawa (Zamek Królewski, Syrenka Warszawska)
• Gadańsk (pomnik Neptuna, ratusz z rzeźbą lwów gdańskich)
• Toruń (pomnik Mikołaja Kopernika)
• Gniezno (Katedra Gnieźnieńska)
• Szczecin (Wały Chrobrego)
• Krajobrazy polskie (wiejski, górski, morza, przyrodniczy, miejski, przemysłowy)
• Stroje ludowe (kaszubski, podhalański, śląski, łowicki, kujawski, krakowski, opoczyński)

ZESTAW LITEROWO-OBRAZKOWY

Nr katalogu 223 Nr MENiS 2190/2007 Cena 261.56 zł
Ten zestaw to wspaniały sposób na uatrakcyjnienie nauki. Jest zgodny z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Stanowi nieodzowną
pomoc w nauce czytania i pisania. Nabycie tej umiejętności wymaga od ucznia znacznego trudu, a od nauczyciela wytężonej pracy metodycznej.
Zaproponowana pomoc dydaktyczna ma na celu wspomaganie nauczania i uczenia sie. Pełni funkcję motywacyjną, poznawczą i kształcącą.
Zestaw składa się z 44 kart demonstracyjnych służących do wprowadzania liter, dwuznaków i zmiękczeń. Każda karta zawiera:
* obrazek ilustrujący wyraz podstawowy.
* litery drukowane małe i wielkie,
* litery pisane małe i wielkie umieszczone w liniaturze z dokładnie pokazanym,
wzorem kreślenia (drogą pisania),
* schemat wyrazu z zaznaczeniem poznanej litery,
* podział na głoski,
* podział na sylaby,
* wyraz podstawowy,
* ramki w kolorze niebieskim (oznaczenie spółgłosek) i czerwonym (oznaczenie samogłosek).

tel. +48 606 100 350
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POZNAJEMY LICZBY cz. II
Nr katalogu 222 Nr MENiS 2193/2007 Cena 456.06 zł
Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli,
mającym na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej,
polonistycznej i środowiskowej.
Plansze poglądowe z monograficznym opracowaniem liczb od 11 do 20 oraz czytelna oś liczbowa pozwalają na kształtowanie pojęcia liczby naturalnej
z zachowaniem jej najważniejszych aspektów. Dziecko rozumie liczbę naturalna jako syntezę liczby kardynalnej, porządkowej, miarowej i algebraicznej.
Ponadto różnorodność tematyki zestawu sprzyja zintegrowaniu z pozostałymi edukacjami oraz urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza
uaktywnieniu uczniów podczas zajęć. Zestaw plansz poglądowych - miesiące, jak i ich uzupełnienie w postaci kartoników z nazwami miesięcy, ich zapisem
rzymskim oraz nazwa i liczba dni, sprzyja nabywaniu przez dziecko umiejętności określania czasu kalendarzowego. Proponowane pomoce dydaktyczne
pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w trakcie zajęć.
Pakiet zawiera:
1. - Plansze z monograficznym opracowaniem liczb od 11 do 20.
2. - Plansze poglądowe - miesiące.
3. - Kartoniki z nazwami miesięcy.
4. - Kartoniki z zapisem znaków rzymskich.
5. - Zestaw kartoników z liczba dni miesiąca.
6. - Oś liczbowa.
7. - Termometr.
8. - Nazwy dni tygodnia.

KOMUNIKOWANIE MIĘDZY LUDŹMI
Nr katalogu 217 Nr MENiS */* Cena 393.01 zł
Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wykorzystanie pomocy ma na celu poznanie dawnych
i współczesnych środków łączności oraz sprzętu ułątwiającego komunikowanie się.
Cele szczegółowe:
* zapoznanie dzieci z instytucją użyteczności publicznej - poczta oraz z pracą ludzi w tej instytucji,
* nabywanie umiejętności korzystania z wybranych urządzeń technicznych codziennego użytku
np. korzystanie z telefonu,
* poznanie drogi listu od nadawcy do odbiorcy,
* poznawanie dawnych sposobów przekazywania informacji.
* znaczenie postępu technicznego i wynalazków,
* rozbudzanie zainteresowań i hobby - filatelistyka,
Pakiet składa się z:
• Historyjki obrazkowe "Podróże listu" - 5 plansz,
• Przekazywanie informacji dawniej i dziś,
• Krzyżówki - 2 plansze,
• Labirynty wyrazowe,
• Wzory do kserowania - koperta - znaczek.

SŁOWNIK OBRAZKOWO-WYRAZOWY
Nr katalogu 156 Nr MENiS */* Cena 553.23 zł
"Słownik" ma szerokie zastosowanie w różnych sytuacjach edukacyjnych szczególnie w realizacji programu edukacji językowej, edukacji środowiskowej
i matematycznej. Stwarza naturalną płaszczyznę integracji treści kształcenia i może dobrze organizować aktywność ucznia i nauczyciela. Pomoc zawiera dwie
kategorie tematycznych tj.: materiał ikoniczny i leksykalny.
Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi w przedszkolu w grupie 5-6 latków oraz w klasie I jako materiał uzupełniający w elementarnej nauce czytania i pisania.
Głównym zadaniem proponowanego zestawu pomocy jest:
- usprawnienie procesu analizy i syntezy słuchowej oraz trening świadomości fonologicznej w zakresie różnicowania i artykułowania głosek języka polskiego.
- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (psychomotorycznej, pojęciowej i motywacyjnej), a także opanowanie kodu języka oraz tworzenie dźwiękowej
formy słowa na podstawie jego obrazu graficznego.
Zestaw zawiera:
- plansza pokładowa formatu B-2,
- 36 plansz formatu B-3 z elementami ruchomymi.
Materiał ikoniczny
Komplet 95 obrazków, które przedstawiają różne obiekty materialne
z codziennego doświadczenia. Są to osoby, zwierzęta, rośliny oraz
przedmioty lub obiekty geograficzne. Ilustracje można mocować
do specjalnej planszy za pomocą rzepów lub dowolnie zastosować
korzystając z tablicy flanelowej, czy też układać na stole.
Materiał leksykalny
Jest to komplet 100 wyrazów umieszczonych na samoprzylepnych plakietkach
do mocowania na planszy lub tablicy flanelowej. Wyrazy są zapisywane w wersji d
rukowanej oraz w wersji pisanej (razem 200 plakietek)
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KALENDARZ POGODY
Nr katalogu 17 Nr MENiS */* Cena 259.42 zł
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. Uwzględniają one prawie wszystkie możliwości atmosferyczne występujące w naszym kraju w ciągu całego roku.
Praca z kalendarzem zachęci dziecko do systematycznego obserwowania zmian atmosferycznych, określenia stanów pogodowych, rozpoznawania
i właściwego interpretowania graficznych symboli pogodowych.
Wzory określające stany pogody:
- dni słoneczne
- częściowe rozpogodzenie
- częściowe zachmurzenie
- duże zachmurzenie
- słaby wiatr
- silny wiatr
- mały deszczyk
- deszcz
- burza
- tęcza
- mgła
- grad
- śnieg
- zadymka śnieżna
- śnieżyca
Łącznie jest 91 kartoników określających 15 stanów pogody.

ALFABET MAGNETYCZNO-RZEPOWY DRUKOWANY/PISANY RUCHOMY
Nr katalogu 38 Nr MENiS */* Cena 268.14 zł
Przeznaczony jest do pracy z dzieckiem przedszkolnym w klasach "zerowych" oraz do nauki języka polskiego w klasie pierwszej. W skład kompletu wchodzi
saszetka lniana na litery, 30 arkuszy B3 z wzorami liter oraz znaki interpunkcyjne. Na odwrocie kartoników z poszczególnymi literami umieszczono "rzep"
lub magnes dzięki czemu dają się one łatwo przytwierdzać do tablicy welurowej czy też magnetycznej. Z liter mogą szybko układać wyrazy oraz zdania a dzięki
"rzepom" pomoc jest bezpieczna i funkcjonalna.

TROPY STYLISTYCZNE
Nr katalogu 141 Nr MENiS 504/1998 Cena 495.10 zł
Jest to środek dydaktyczny nie zbędny we wprowadzaniu i utrwalaniu pojęcia tropów stylistycznych, w szkole podstawowej zgodnie z reformą programową
i kontynuowany w gimnazjum. Zakres prezentowanych tropów stylistycznych został ograniczony do czterech podstawowych kategorii: epitet, porównanie,
przenośnia i synekdocha. Wprowadzane terminy są definiowane w sposób przejrzysty dla ucznia, a więc taki, który pozwala na wyraźne rozróżnienie poszczególnych tropów, j
ako oddzielnych kategorii. Wykorzystano przede wszystkim związki wyrazowe występujące w mowie potocznej. Poszczególne przykłady zostały uzupełnione
rysunkami, które w pewnym uproszczeniu obrazują proces powstawania znaczeń charakterystycznych dla poszczególnych tropów stylistycznych.
Pakiet edukacyjny zawiera 2 rodzaje tablic:
• informacyjne, zawierające podstawowe definicje związane z omawianymi tematami,
• ćwiczeniowe, które obok definicji pozwalające na przyczepianie odpowiednich
obrazków oraz tekstów,
• Poradnik metodyczny.

tel. +48 606 100 350
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SZKOŁA, POMOCE DYDAKTYCZNE, J. POLSKI
RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Nr katalogu 160 Nr MENiS 0814/1999 Cena 470.66 zł
Pomoc ma na celu naukę samodzielnego odnajdywania cech gatunkowych danego utworu.
Wskazywanie na różnorodny charakter cech gatunkowych składających się na definicję
poszczególnych gatunków (budowa utworu, temat, elementy świata przedstawionego).
Naukę określania przynależności gatunkowej na podstawie określonych samodzielnie
cech utworu. Pamięciowe opanowanie cech składających się na definicję określonych gatunków.

CZĘŚCI ZDANIA - SKŁADNIA

Nr katalogu 68 Nr MENiS */* Cena 354.13 zł
Pomoc składa się z 62 tablic informacyjnych formatu B3. Pierwsza grupa tablic zawiera wiadomości na temat rodzajów wypowiedzi: zdania i równoważników zdań
oraz rodzajów zdań. druga grupa tablic przedstawia informacje o poszczególnych częściach zdania i ich definicje, pytania na które odpowiadają, przykłady
a także jakimi częściami mowy są wyrażone. Trzecia grupa prezentuje wiadomości na temat rodzajów zdań złożonych: współrzędnie i podrzędnie.
Zestaw przeznaczony jest do nauczania języka polskiego
w klasach IV-VII szkoły podstawowej. Wykorzystanie plansz na lekcjach
ułatwi uczniom przyswojenie wiadomości z zakresu składni.

CZĘŚCI MOWY

Nr katalogu 53 Nr MENiS */* Cena 440.87 zł
W skład kompletu wchodzi 49 tablic informacyjnych, na których przedstawiono wszystkie wymagane przez program nauczania języka polskiego
w szkole podstawowej wiadomości, na temat części mowy.
Celem pomocy jest ułatwienie uczniom przyswojenia sobie wiadomości z zakresu:
- rozpoznawania odmiennych i nieodmiennych części mowy,
- form deklinacyjnych i koniugacyjnych,
- znaczenia i funkcji poszczególnych części mowy.

FORMY WYPOWIEDZI

Nr katalogu 295 Nr MENiS */* Cena 257.87zł
Pomoc edukacyja zawiera materiały pomocnicze przydatne na lekcjach języka polskiego. Tablice prezentują cztery rodzaje pism użytkowych: zaproszenia,
ogłoszenia, listu otwartego, podania. Dotyczą informacji ogólnych, przedstawiają wzór i schemat poszczególnych pism. Do tablic dołączone są scenariusze
lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum..
W zestawie znajdują się takie tablice:
Tablica 1 - informacje ogólne dotyczące zaproszenia.
Tablica 2 - schemat zaproszenia.
Tablica 3 - wzór zaproszenia.
Tablica 4 - informacje ogólne dotyczące ogłoszenia.
Tablica 5 - schemat ogłoszenia.
Tablica 6 - wzór ogłoszenia.
Tablica 7 - informacje ogólne dotyczące listu otwartego.
Tablica 8 - schemat listu otwartego.
Tablica 9 - wzór listu otwartego.
Tablica 10 - informacje ogólne dotyczące podania.
Tablica 11 - schemat podania.
Tablica 12 - wzór podania.
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MATEMATYKA

GEOMETRIA, FUNKCJE

Nr katalogu 201 Nr MENiS 1714/2004 Cena 589.97 zł
Teczka składa się z 39 plansz (w tym cztery połączone są, mogą być stosowane jako jedną duża plansza lub oddzielnie).
Każdą z nich można powiesić lub umieścić na tablicy szkolnej za pomocą znajdujących się na odwrocie magnesów.
Znajdują się w niej również siatki nietypowych ostrosłupów oraz siatka graniastosłupa pochyłego.
Zastosowanie magnesów ułatwia szybkie złożenie bryły.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 50 kart B3,
• 39 plansze edukacyjne z zawieszką,
• Każda plansza zawiera treści edukacyjne,
• 5 sztuk siatki nietypowych ostrosłupów oraz siatka graniastosłupa pochyłego,
• Siatki zaopatrzone w magnesy, zastosowanie magnesów ułatwia szybkie złożenie bryły,
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Poradnik metodyczny.

Tematy plansz:
1.
Kąty w kole,
2.
Kąty wpisane oparte na tym samym okręgu,
3.
Kąty wpisane oparte na półokręgu,
4.
Kąty: środkowy i wpisany oparte na tym samym łuku,
5.
Symetria osiowa,
6.
Figury symetryczne względem prostej,
7.
Punkty symetryczne względem osi układu współrzędnych,
8.
Figury symetryczne względem osi układu współrzędnych,
9.
Oś symetrii figur,
10.
Symetria środkowa,
11.
Figury symetryczne względem punktu,
12.
Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych,
13.
Figury podobne,
14.
Cechy podobieństwa trójkątów,
15.
Cechy przystawiania trójkątów,
16.
Jednokładność,
17.
Jednokładność prosta,
18.
Jednokładność odwrotna,
19.
Kąty w ostrosłupach,
20.
Kąt między prostą a płaszczyzną,
21.
Kąt dwusieczny,
22.
Przekroje ostrosłupa,
23.
Przekroje graniastosłupa,
24.
Stożek,
25.
Przekroje stożka,
26.
Pole powierzchni i objętości stożka,
27.
Walec,
28.
Przekroje walca,
29.
Pole powierzchni i objętości walca,
30.
Kule,
31.
Wykresy funkcji,
32.
Wykresy funkcji liniowych /A,
33.
Wykresy funkcji liniowych B/C,
34.
Wykresy funkcji liniowych B/C,
35.
Funkcje: rosnąca, malejąca, stała.

GEOMETRIA IV-VI cz.I

Nr katalogu 198 Nr MENiS 1713/2004 Cena 533.55 zł
"Geometria kl. IV-VI" - przeznaczona jest jako pomoc dydaktyczna w realizacji, każdego programu nauczania matematyki w II etapie edukacyjnym.
Przygotowane tablice mają uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz ułatwić uczniom zrozumienie podstawowych pojęć geometrycznych, rozwinąć
ich pamięć, wyobraźnię, abstrakcyjne myślenie i logiczne rozumowanie.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 44 kart B3,
• 33 plansze edukacyjne z zawieszką,
• Każda plansza zawiera treści edukacyjne,
• 5 sztuk figur przestrzennych do złożenia,
• Siatki zaopatrzone w magnesy, zastosowanie magnesów ułatwia szybkie złożenie bryły,
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Poradnik metodyczny.

tel. +48 606 100 350

Tematy plansz:
1.
Punkty, odcinki, półproste, proste,
1a.
Podstawowe figury geometryczne,
2.
Jednostki długości,
3-4.
Kąty,
5.
Prostokąt i kwadrat,
6.
Koło,
7.
Okrąg,
8.
Pole prostokąta,
9.
Jednostki pola,
10.
Prostopadłościan i sześcian,
11.
Pole powierzchni całkowitej,
12-14.
Kąty,
15.
Podział trójkątów,
16.
Kąty wewnętrzne trójkąta,
17.
Równoległobok i romb,
18.
Trapez,
19.
Rodzaje czworokątów,
20.
Obwody figur płaskich,
21.
Pole równoległoboku,
22.
Wysokość w trójkącie,
23.
Pole trapezu,
24.
Deltoidu,
25.
Pole figur płaskich,
26.
Graniastosłup prosty,
27.
Graniastosłupy prawidłowe,
28.
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa,
29.
Objętość prostopadłościanu i sześcianu,
30.
Jednostki objętości,
31.
Objętość graniastosłupa,
32.
Pole trójkąta.
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PODSTAWOWE KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE
Nr katalogu 249 Nr MENiS */* Cena 353.97 zł

Pomoc zawiera 15 zestawów tablic, których celem jest ułatwienie uczniom klas I, II, III gimnazjum opanowania umiejętności kreślenia podstawowych konstrukcji
geometrycznych za pomocą cyrkla i linijki wraz z jednoczesnym tworzeniem jej opisu.
Każdy zestaw pokazuje kolejne etapy powstawania konstrukcji.
Tytuły tablic:
I - Symetralna odcinka.
II - Prosta prostopadła do danej prostej k.
III - Prosta prostopadła do danej prostej k i przechodząca przez dany punkt E.
IV - Prosta prostopadła do danej prostej k i przechodzaca przez dany punkt C.
V - Kąt przystający do danego kąta ABC.
VI - Dwusieczna danego kąta ABC.
VII - Prosta równoległa do danej prostej k.
VIII - Trójkąt z danych: długości dwóch boków.
IX - Trójkąt z danych: długości dwóch boków i miary kąta zawartego między nimi.
X - Trójkąt z danych: długości boku i miary kątów do niego przyległych.
XI - Styczna do okręgu w punkcie A należącym do okręgu.
XII - Styczne do okręgu O(O,r) z punktu A, IOAI>r.
XIII - Podział odcinka AB na trzy równe części.
XIV - Konstrukcje powiększania odcinka AB w skali 2:1.
XV - Konstrukcje zmniejszania trójkąta w skali 1:2.

KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE - II etap edukacyjny
Nr katalogu 247 Nr MENiS */* 267.71 zł

Konstrukcje geometryczne to zestaw tablic do wykorzystania na zajęciach matematycznych z geometrii w klasie VI szkoły podstawowej.
W zestawie znajdują się następujące plansze:
I - Konstrukcja przenoszenia odcinka.
II - Konstrukcja symetralnej odcinka.
IIIa - Konstrukcja prostej prostopadłej do danej prostej i przechodzącej przez punkt leżący na prostej.
IIIb - Konstrukcja prostej prostopadłej do danej prostej i przechodzącej przez punkt nie leżący na prostej.
IV - Konstrukcja prostej równoległej do danej prostej i przechodzącej przez punkt nie leżący na prostej.
V - Konstrukcja przenoszenia kąta.
VIa - Konstrukcja trójkąta o danych bokach.
VIb - Konstrukcja trójkąta o danych dwóch bokach i kącie między nimi.
VIc - Konstrukcja trójkąta o danym boku i dwóch kątach leżących przy tym boku.
VII - Konstrukcja dwusiecznej kąta.
VIII - Konstrukcja różnych kątów.

ARYTMETYKA I ALGEBRA kl IV - VI
Nr katalogu 242 Nr MENiS */* Cena 463.44 zł

Arytmetyka i algebra to zestaw tablic do wykorzystania na zajęciach matematyki drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV - VI szkoły podstawowej).
W zestawie znajdują się takie tablice:
1 — Działania arytmetyczne
2a, 2b — Prawa działań
3 — Rzymski system zapisu liczb
4 — Zbiory liczbowe
5a, 5b, 5c, 5d, — Porównywanie ułamków zwykłych
5e, - Działania na ulamkach zwykłych
6a — Ułamki dziesiętne
6b — Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...
6c — Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych
7a — Liczby całkowite
7b — Działania na liczbach całkowitych
8 — Potęgi,
9 — Pierwiastki
10 — Procęty
11 — Jednostki masy
12 — Kalendarz i czas
13 — Droga, prędkość czas
— Zestaw do tworzenia liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym
— Zestaw do tworzenia ułamków dziesiętnych
— Zestaw do tworzenia liczb w systemie rzymskim
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Nr katalogu 210 Nr MENiS */* Cena 395.63 zł

Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej.
Znajdują się w niej:
- figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól,
- siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły,
Zastosowanie magnesów umożliwia łatwe przymocowanie do tablicy szkolnej, co odciąży nauczyciela od wykonywania rysunków.
Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył:
• ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,
• sześcianu (3 sztuki),
• graniastosłupa prawidłowego trójkątnego,
• prostopadłościanu o podstawie prostokąta,
• prostopadłościanu o podstawie kwadratu,
• graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego,
• graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,
• graniastosłupa o podstawie równoległoboku,
• czworościanu foremnego,
• ostrosłupa prawidłowego trójkątnego,
• ostrosłupa o podstawie prostokąta,
• siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian,
• Poradnik metodyczny.

SIATKI BRYŁ I FIGUR GEOMETRYCZNYCH

Nr katalogu 208 Nr MENiS */* Cena 526.17 zł

Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej.
Znajdują się w niej:
- figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól,
- siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły,
Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył:
• ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,
• sześcianu (3 sztuki),
• graniastosłupa prawidłowego trójkątnego,
• prostopadłościanu o podstawie prostokąta,
• prostopadłościanu o podstawie kwadratu,
• graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego,
• graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,
• graniastosłupa o podstawie równoległoboku,
• czworościanu foremnego,
• ostrosłupa prawidłowego trójkątnego,
• ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego,
• ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego,
• ostrosłupa o podstawie rombu,
• graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego,
• graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego,
• ostrosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego,
• ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego,
• ostrosłupa o podstawie prostokąta,
• siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian,
• Poradnik metodyczny.

ARYTMETYKA I ALGEBRA

Nr katalogu 126 Nr MENiS 0372/1997 Cena 287.39 zł
Jest to zestaw 13 tablic dydaktycznych (o formacie B2) wraz z wyrażeniami algebraicznych - do wykorzystania w klasach IV-VIII.
Tablice zawierają podstawowe wzory i nazewnictwo niezbędne w realizacji programu nauczania matematyki. Przedstawiają: działania arytmetyczne,
prawa działań, działania na ułamkach, zbiory liczbowe, zależności między jednostkami, przedrostki liczbowe, wzory skróconego mnożenia
a także potęgi i pierwiastki oraz działania na nich.
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JĘZYK NIEMIECKI cz. III - gramatyka

Nr katalogu 187 Nr MENiS */* Cena 593.82 zł

Prezentowana pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wykorzystania
w fazie zaawansowanej nauki języka niemieckiego. Zawiera ona najważniejsze
zagadnienia z gramatyki realizowane w klasach gimnazjalnych (kurs kontynuacyjny).
Wykorzystanie tej pomocy dydaktycznej na lekcjach języka niemieckiego umożliwi,
ułatwi Państwu aktywizację ucznia, zmotywuje go do działania oraz pomoże
rozwinąć u ucznia umiejętność rozwiązywania problemów. W skład kompletu wchodzi
11 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi,
które są mocowane za pomocą rzepów na wymienionych tablicach.

JĘZYK NIEMIECKI cz. II - gramatyka

Nr katalogu 184 Nr MENiS */* Cena 638.10 zł

Prezentowana pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wykorzystania
w początkowej fazie nauczania języka niemieckiego w zakresie gramatyki.
Można ją stosować w szkole podstawowej oraz w klasach 1-3 gimnazjum
w kursie podstawowym. Ciekawy i atrakcyjny sposób prezentacji zagadnień
gramatycznych umożliwia i wspiera proces aktywizowania całego zespołu
klasowego. Tematyka proponowanych ćwiczeń związana jest z zainteresowaniami
tak dzieci jak i młodzieży. W skład kompletu wchodzi 10 tablic podkładowych
oraz plansze z elementami ruchomymi, które są mocowane za pomocą rzepów
na wymienionych tablicach.

JĘZYK ANGIELSKI cz. III - gramatyka

Nr katalogu 186 Nr MENiS */* Cena 544.62 zł

Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania po zakończeniu pierwszej, początkowej
fazy nauki języka, przede wszystkim w gimnazjach. Pomoc może być także wykorzystana
w szkołach ponadgimnazjalnych, jeśli nauczyciel odpowiednio ją uzupełni.
Problematyka zestawu jest uniwersalna, może zatem być wykorzystana
przy większości podręczników. W skład kompletu wchodzi 11 zestawów,
a niektóre z nich składają się z kilku tablic oraz z elementów ruchomych mocowanych na rzepy.

JĘZYK ANGIELSKI cz. II - gramatyka

Nr katalogu 185 Nr MENiS */* Cena 613.50 zł

Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej fazie nauczania
języka angielskiego w zakresie gramatyki, przede wszystkim w szkołach podstawowych.
Pomoc może być również wykorzystana w szkołach ponadpodstawowych,
jeśli nauczyciel odpowiednio ją uzupełni. Problematyka zestawu jest uniwersalna,
zatem może być wykorzystywana przy większości podręczników.
W skład kompletu wchodzi 15 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi,
które mocowane są na wymienionych tablicach za pomocą „rzepów".

TABLICE DO NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Nr katalogu 133 Nr MENiS 436/1998 Cena 338.14 zł
Jest to pomoc dydaktyczna przeznaczona do nauki języka rosyjskiego
w szkole podstawowej i gimnazjum. Zestaw szkolny zawiera 29 tablic formatu B3
z literami oraz l tablicę przedstawiającą cały alfabet.
Każda tablica zawiera obraz wyrazu podstawowego, wyraz podstawowy, podział wyrazu na sylaby
z zaznaczeniem samogłoski akcentowanej, wzory liter pisanych i drukowanych (małych i dużych)
oraz niezbędne uwagi dotyczące pisowni lub wymowy.
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JĘZYK ANGIELSKI cz. I - słownictwo

Nr katalogu 139 Nr MENiS */* Cena 462.05 zł

Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej fazie nauczania
języka angielskiego w zakresie słownictwa, przede wszystkim w szkołach podstawowych.
Pomoc tę można wykorzystać w szkołach ponadpodstawowych, pod warunkiem
wzbogacenia jej o dodatkowe ćwiczenia wykonane uprzednio przez nauczyciela.
Tematyka zestawu jest uniwersalna, dzięki czemu można go dostosować
do większości podręczników. W skład kompletu wchodzi 12 tablic podkładowych
oraz plansze z elementami ruchomymi, które mocowane są na wymienionych
tablicach za pomocą „rzepów". Pomoc ta ułatwi nauczycielowi aktywizację
procesu nauczania, urozmaici metody pracy oraz wzmocni motywację uczniów
do nauki języka angielskiego, przede wszystkim zaś pozwoli w ciekawy sposób
przyswoić wybrany zakres słownictwa.

JĘZYK NIEMIECKI cz. I - słownictwo

Nr katalogu 142 Nr MENiS 0505/1998 Cena 462.05 zł

Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej fazie nauczania
języka niemieckiego w zakresie słownictwa, przede wszystkim w szkołach podstawowych.
Pomoc tę można wykorzystać w szkołach ponadpodstawowych, pod warunkiem
wzbogacenia jej o dodatkowe ćwiczenia wykonane uprzednio przez nauczyciela.
Tematyka zestawu jest uniwersalna, dzięki czemu można go dostosować
do większości podręczników. W skład kompletu wchodzi 12 tablic podkładowych
oraz plansze z elementami ruchomymi, które mocowane są na wymienionych tablicach
za pomocą "rzepów". Pomoc ta ułatwi nauczycielowi aktywizację
procesu nauczania, urozmaici metody pracy oraz wzmocni motywację uczniów
do nauki języka niemieckiego, przede wszystkim zaś pozwoli w ciekawy sposób
przyswoić wybrany zakres słownictwa.

UNIWERSALNA DOBIERANKA JĘZYKOWA
Nr katalogu 189 Nr MENiS */* Cena 536.17 zł
Jest to pomoc dydaktyczna przygotowana z myślą o najmłodszych uczniach
(w wieku 6-10 lat) rozpoczynających naukę języków obcych oraz rozwijających
słownictwo polskie. W skład pomocy dydaktycznej wchodzą dwa elementy:
I. Zestaw podstawowy;
II. Suplementy językowe:
1. Język polski,2. Język angielski, 3. Język niemiecki, 4. Język rosyjski.
W skład zestawu wchodzi 15 tablic podkładowych oraz plansze z elementami ruchomymi,
które można mocować do wspomnianych tablic za pomocą "rzepów".
Elementy ruchome należy wyciąć nożyczkami.

UNIWERSALNA DOBIERANKA JĘZYKOWA
Suplementy językowe - elementy ruchowe
Nr katalogu 189s Nr MENiS */* Cena 185.30 zł
Suplementy językowe:
1. Język polski (kolor żółty),
2. Język angielski (kolor zielony),
3. Język niemiecki (kolor niebieski),
4. Język rosyjski (kolor pomarańczowy).
W skład zestawu wchodzą plansze zawierające elementy ruchowe na odwrocie,
ktorych znajdują się "rzepy" umożliwiające mocowanie ich na tablicach podkładowych.

tel. +48 606 100 350
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Nr katalogu 254 Nr MENiS */* Cena 357.50 zł
Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. Celem głównym pomocy
jest zapoznanie dzieci z pojazdami poruszającymi się po wodzie, w powietrzu i na lądzie oraz rozróżnianie tych środków. Zrozumienie i klasyfikowanie
środków transportu, poznawanie zasad bezpiecznego podróżowania, rozumienie znaczenia transportu, poznawanie odgłosów wydawanych przez pojazdy,
poznawanie podstawowych zasad poruszania się i zachowania jako pasażer.
Komplet składa się z trzech dużych plansz:
Nr 1. - Środki transportu wodnego
Nr 2. - Środki transportu powietrznego
Nr 3. - Środki transportu lądowego
Do każdej planszy dołączone są obrazy z poszczególnymi pojazdami

WYBRANE PRZYGODY KRASNALA HAŁABAŁY
Nr katalogu 248 Nr MENiS */* Cena 316.91 zł

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. Pomoc składa się z pięciu
zestawów tematycznych, (w każdym zestawie cztery obrazy) w formie historyjek obrazowych, stosownie do treści zawartych w książce L. Krzemienieckiej.
„Z przygód Krasnala Hałabały" - są to przygody krasnala wybrane z w/w pozycji, które są najczęściej wykorzystywane w pracy z dziećmi.
Tytuły kompletów:
1. O gościach, co nie przyszli na ucztę.
2. Jak się Krasnal Hałabała z sójkami za morze wybierał.
3. O tym jak Krasnal Hałabała do Baby Saby na wesele poszedł i o bukiecie szczęścia.
4. O wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie.
5. O Śniadaniu w szpaczej budce.
Do kompletu dołączone są dwa portrety krasnala: krasnal jesienno - zimowy,
krasnal wiosenno - letni (do wykorzystania w dekoracji kącika przyrody),
jak i portrety krasnala w formie puzzli.

WYBRANE PRZYGODY KRASNALA HAŁABAŁY część II
Nr katalogu 253 Nr MENiS */* Cena 236.16 zł

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.
Pomoc składa się z pięciu zestawów tematycznych, (w każdym zestawie cztery obrazy) w formie historyjek obrazowych, stosownie do treści zawartych w książce
L. Krzemienieckiej. „Z przygód Krasnala Hałabały" - są to przygody krasnala wybrane z w/w pozycji, które są najczęściej wykorzystywane w pracy z dziećmi.
Tytuły kompletów:
1. Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybrali.
2. Jak się Krasnal z jeżami w cenzurowanie bawił.
3. O słowiku, o gniewie i o kalinowym krzewie.
4. O krasnalu, o leszczynie i o wieńcu z orzechów.
Do kompletu dołączone są dwa portrety krasnala: krasnal jesienno - zimowy,
krasnal wiosenno - letni (do wykorzystania w dekoracji kącika przyrody),
jak i portrety krasnala w formie puzzli.

ZWIERZĘTA DOMOWE I LEŚNE WE WŁASNYM ŚRODOWISKU
Nr katalogu 251 Cena 246,00 zł

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej w nauczaniu początkowym.
Pomoc składa się z dwóch części: część pierwsza -„Zwierzęta domowe na wiejskim podwórku i na łące", część druga - „Małe i duże zwierzęta leśne".
W części pierwszej znajdują się dwie duże plansze przedstawiające podwórko i łąkę
ze zwierzętami oraz dziesięć ilustracji ze zwierzętami domowymi do których
dołączone są małe zwierzęta przypinane na rzepy np. kaczka i kaczuszki.
Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo jak i w całym zestawie.
Poszczególne zwierzęta małe można przeliczać w zakresie 1-5 elementów,
pomoc jest wyposażona w cyfry w wymienionym zakresie, przyczepiane na rzepy.
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ZWIERZĘTA DOMOWE I LEŚNE WE WŁASNYM ŚRODOWISKU - cześć II
Nr katalogu 251 Cena 246,00 zł

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej w nauczaniu początkowym.
Część druga - „Małe i duże zwierzęta leśne". W części drugiej znajdują się dwie duże plansze przedstawiające las i polanę ze zwierzętami oraz dziesięć
ilustracji ze zwierzętami leśnymi do których dołączone są małe zwierzęta przypinane na rzepy np. wilk i wilczki. Ilustracje mogą
być wykorzystane pojedynczo jak i w całym zestawie.
Plansza duźa przedstawia las a w nim zwierzęta:
1. Niedzwiedź
2. Sarna
3. Dzik
4. Wilk
5. Lis
Plansza duźa przedstawia polanę a na niej zwierzęta:
1. Zając
2. Wiewiórka
3. Jeż
4. Kret
5. Mysz leśna
Poszczególne zwierzęta małe można przeliczać w zakresie 1-5 elementów, pomoc jest wyposażona w cyfry w wymienionym zakresie, przyczepiane na rzepy.

MAŁY ORNITOLOG cz.I

Nr katalogu 209 Nr MENiS */* Cena 389.48 zł
Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela,
również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury dziecięcej. W placówkach realizujących
ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z wyglądem i nazwą
popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i charakterystycznymi odgłosami.
Pakiet edukacyjny zawiera 20 plansz + krążek CD:
• gawron,
• kruk,
• wrona,
• kawka,
• szpak,
• łabędź,
• bocian,
• sójka,
• jaskółka,
• sikora,
• wróbel - samica,
• wróbel - samiec,
• kaczka krzyżówka - samica,
• kaczor - samiec,
• gołąb siniak,
• gołąb sierpówka,
• skowronek,
• gil,
• sroka,
• słowik,

CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO cz.I
Nr katalogu 200 Nr MENiS 1735/2004 Cena 361.19 zł

Zestaw pomocy pt. "Chrońmy nasze środowisko", część pierwsza zawiera 7 plansz, które można wykorzystać na lekcjach przyrody w klasach IV-VI,
do wybranych treści ścieżki ekologicznej, na kółku przyrodniczym oraz niektóre w nauczaniu zintegrowanym. Już od najdawniejszych czasów niektóre
gatunki roślin były chronione. Jednak dopiero w XIX wieku zaczęto w Europie chronić rośliny zagrożone wyginięciem, wprowadzając zakaz użytkowania
lub niszczenia określonych gatunków występujących w stanie dzikim - tylko ważnych dla gospodarki człowieka, lecz także ze względów naukowych,
kulturowych i z uwagi na funkcjonowanie całej przyrody.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 7 plansz,
• 32 kart B-3.
• 63 elementy ruchome,
• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką,
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Poradnik metodyczny.
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CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO część II
Nr katalogu 202 Nr MENiS 1735/2004 Cena 361.19 zł

Druga część "Chrońmy nasze środowisko" jest kontynuacją części I. Zawiera 7 tablic: Zwierzęta chronione - ptaki, płazy, gady i ssaki - wybrane zostały tylko
niektóre z pośród licznej grupy zwierząt chronionych, formy ochrony przyrody, gleby wykorzystanie surowców wtórnych, oraz co niszczy warstwę ozonową.
Polska należy do krajów, których najwcześniej podjęto i rozwinięto akcję ochrony przyrody, we Lwowie w 1868r. Sejm Krajowy wydał akt prawny,
pierwszy tego typu na świecie, obejmujący ochroną tatrzańskie zwierzęta - kozicę i świstaka.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 7 plansz,
• 32 karty B-3
• 52 elementy ruchome,
• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką,
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Poradnik metodyczny
Tematy plansz:
• Zwierzęta chronione - ptaki,
• Zwierzęta chronione - płazy i gady,
• Zwierzęta chronione - ssaki,
• środowisko naturalne,
• Gleba - środowiskiem życia,
• Wykorzystanie surowców wtórnych,
• Przed czym chroni warstwa ozonowa i co ją niszczy.

POZNAJEMY LICZBY

Nr katalogu 212 Nr MENiS 2191/2007 Cena 533.55 zł
Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli,
mającym na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji
matematycznej. Plansze poglądowe, zestawy liczmanów i elementów ułatwiających zapis symboliczny liczb, porównań i działań pozwalają na kształtowanie
pojęcia liczby naturalnej z zachowaniem najważniejszych aspektów. Dziecko rozumie liczbę naturalną jako syntezę liczby kardynalnej, porządkowej, miarowej
i algebraicznej. Ponadto różnorodność tematyki zestawu sprzyja zintegrowaniu z pozostałymi edukacjami oraz urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy,
a zwłaszcza uaktywnieniu uczniów podczas zajęć. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze
i wykorzystaniu w trakcie zajęć.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• plansze z monograficznym opracowaniem licz od 0 do 10,
• zestaw kartoników z liczbami - uzupełnienie do plansz z monografiami liczb,
• zestaw liczmanów,
• plansze poglądowe do porównań liczebności zbiorów,
• kartoniki z cyframi od 0 do 9 oraz znakami: >, <, =, +, -,
• plansza do ćwiczeń rachunkowych o tematyce świątecznej,
• zestaw liczmanów - uzupełnienie do planszy o tematyce świątecznej,
• dwie ścienne kostki.

PORTRETY TWÓRCÓW PROZY I POEZJI DLA DZIECI
Nr katalogu 214 Nr MENiS */* Cena 441.30 zł

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
Znajduje zastosowanie w kształceniu zintegrowanym, polonistycznym w klasach IV-VI oraz w pewnymstopniu także w wychowaniu przedszkolnym w zakresie
kształcenia językowo - literackiego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na celu rozbudzanie w dziecku motywacji czytania, rozwijania umiejętności
odbioru dzieł literackich, wprowadzenia w tradycje kultury narodowej i europejskiej. Zestaw pomocy wspomaga pracę dydaktyczno - wychowawczą z lekturą.
Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a także uaktywnieniu wychowanków podczas lekcji. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają
nauczycielowi wiele swobody w ich doborze w wykorzystaniu w trakcie zajęć.
Zestaw pomocy dydaktycznych składa się z następujących elementów:
• 23 plansz z portretami twórców literatury dziecięcej,
• 58 barwnych obrazków z postaciami wybranych dzieł literackich.
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ŚWIAT PRZYRODY część I

Nr katalogu 188 Nr MENiS 1739/2004 Cena 536.01 zł
Przyrody nie można nauczać i uczyć się w oderwaniu od rzeczywistości przyrodniczej i nie korzystając z pomocy dydaktycznych. Istotną rolę odgrywają tutaj
środki dydaktyczne w postaci plansz.Opracowane plansze posłużą nauczycielom jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu lekcji, a uczniom pozwolą zrozumieć
złożoność przyrody ożywionej i nieożywionej, pobudzać wrażliwość na piękno świata przyrodniczego, kształtować postawę szacunku do zwierząt, roślin
oraz odpowiedzialność za ich stan. Ponadto będą również wartościowym elementem dekoracyjnym, ponieważ walory estetyczne sal, w których odbywają
się lekcje, odgrywają istotną rolę w procesie nauczania.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 13 plansz B3,
• 190 elementów ruchomych,
• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką,
• Poradnik metodyczny

Tematy plansz:
1.
Roślina nasienna,
2.
Budowa kwiatu,
2a.
Schemat budowy pręcika, słupka i zalążka,
3.
Typy kwiatostanów,
4.
Liść,
5.
Kształt liści,
6.
Rodzaje łodyg,
7.
Korzeń,
8.
System korzeniowy,
9.
Rośliny nagosienne,
10.
Przyroda w czasie zmian pór roku,
11.
Strefa roślinności w jeziorze,
12.
Schemat biegu rzeki,
13.
Składniki przyrody.

ŚWIAT PRZYRODY część II

Nr katalogu 192 Nr MENiS 1739/2004 Cena 435.15 zł
II część " Świata przyrody" jest kontynuacją części I - przeznaczona jest jako pomoc dydaktyczna do lekcji przyrody w klasach IV-VI. Przygotowane plansz
posłużą upoglądowieniu procesu nauczania, pozwolą na samodzielną pracę ucznia oraz utrwalić przyswojony materiał. Ponadto będą stanowić
element dekoracyjny sal lekcyjnych.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 8 plansz,
• 32 karty B-3,
• 235 elementów ruchomych,
• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką,
• Poradnik metodyczny.

tel. +48 606 100 350

Tematy plansz:
1.
Rodzaje owoców,
2.
Łańcuchy pokarmowe,
3.
Rodzaje lasów,
4.
Kręgowce,
5.
Rozmieszczenie lądów i oceanów - świat roślin i zwierząt,
6.
Ruch obiegowy Ziemi w ciągu roku,
7.
Oświetlenie Ziemi w ciągu Roku,
8.
Określanie współrzędnych geograficznych.
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PORY ROKU W OKNIE

Nr katalogu 173 Nr MENiS 1649/2004 Cena 408.36 zł
Przedstawiamy pomoc planszową, którą można wykorzystać w przedszkolach i w klasach szkół podstawowych objętych nauczaniem zintegrowanym.
Pomoc przedstawia widok z okna o każdej porze roku, który zawiera stałe elementy krajobrazu: drzewo (kasztanowiec), staw, wzgórze, ławkę i w oddali las.
Zmienia się jedynie szata roślinna, barwy, przedstawione postacie wykonują różne czynności, ubrane są w inne stroje. Widoczne są różne gatunki zwierząt,
zmienia się kolor nieba. Pomoc została opracowana w taki sposób, aby każda z plansz mogła zostać wykorzystana oddzielnie i dała możliwość szerokiego
omówienia wielu zagadnień związanych z porami roku. Plansze można także przedstawić równocześnie, porównując elementy krajobrazu, zwracając uwagę
na występujące różnice. Mogą stanowić pomoc podczas realizacji zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej; rozumienie, jak i dlaczego przyroda przystosowuje się
do określonej pory roku, dostrzeganie cech charakterystycznych dla danej pory roku, poznanie niektórych zwierząt, dobieranie odpowiedniego stroju do pogody.
Stwarza okazję do swobodnych wypowiedzi, wzbogacania słownictwa i pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 31 kart B3,
• 8 arkuszy B-3 z "parapetami",
• 154 sztuki elementów ruchomych,
• Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do mocowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką,
• Poradnik metodyczny.
Tematy plansz:
1.
Widok z okna wiosną,
2.
Widok z okna latem,
3.
Widok z okna jesienią,
4.
Widok z okna zimą.

BAJECZNE WIERSZE część I

Nr katalogu 190 Nr MENiS 1650/2004 Cena 567.99 zł
Pomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego. Może też być wykorzystana w kształceniu zintegrowanym
na poziomie klas I-III. Pomoc pomyślana jest tak, aby dziecko zainspirowane poezją J. Brzechwy i J. Tuwima mogło samodzielnie odtwarzać treść wiersza
jednocześnie manipulując elementami ruchomymi. Ma to wpływ na rozwój mowy, myślenia, wyobraźni i pamięci dziecka oraz lepsze rozumienie treści
utworu literackiego. Dzieci mają doskonałą okazję do określania nastroju utworów, odkrywania humoru, żartu i wartości moralno-społecznych w poezji dla dzieci.
Utworom tym towarzyszą zabawne ilustracje, które uwypuklają humor postaci, sytuacji oraz cechy charakteru bohaterów wierszy.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 17 dużych plansz ilustrujące 12 wierszy,
• 34 kart B3,
• 103 sztuki elementów ruchomych,
• Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do mocowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką,
• Poradnik metodyczny.
• w pakiecie CD i MC Michała Żebrowskiego pt: "Poczytaj mi tato"
Tematy plansz:
1. "Kaczka Dziwaczka" J. Brzechwy,2. "Zuch" J. Brzechwy,3. "Na straganie" J. Brzechwy,4. "Żaba" J. Brzechwy,5. "Samochwała" J. Brzechwy,6. "Hipopotam"
J. Brzechwy,7. "Skarżypyta" J. Brzechwy,8. "Leń" J. Brzechwy,9. "Słoń Trąbalski" J. Tuwima,10. "Zosia Samosia" J. Tuwima,11. "Okulary" J. Tuwima,12.
"Pan Maluśkiewicz i wieloryb" J. Tuwima.

BAJECZNE WIERSZE część II

Nr katalogu 191 Nr MENiS 1650/2004 Cena 575.37 zł
Pomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" cz.II przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wiersze J. Brzechwy i
J. Tuwima wykorzystywane są w kształceniu literackimdziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pomoc dydaktyczna może być służyć rozwijaniu mowy,
myślenia, spostrzegania, wyobraźni i pamięci dziecka. Przydaje się także do realizacji treści programowych zakresu edukacji humanistycznej, społeczno- moralnej
i estetycznej, ujętych w tematy kompleksowe lub bloki tematyczne. Ilustracje z elementami ruchomymi stanowią atrakcyjne uzupełnienie przeżyć związanych
z bezpośrednim odbiorem przez dziecko utworu literackiego.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 13 dużych plansz ilustrujące 12 wierszy,
• 28 kart B3,
• 103 sztuki elementów ruchomych,
• Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do mocowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką,
• Poradnik metodyczny.
• w pakiecie CD i MC Michała Żebrowskiego pt: "Poczytaj mi tato"
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POMOCE DYDAKTYCZNE
DOBRE I ZŁE ZACHOWANIE

Nr katalogu 246 Nr MENiS */* Cena 282.47 zł
Pomoc edukacyjna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat, składa się z 20 obrazów (format B-3 350 mm x 500 mm)
o znaczeniu przeciwstawnym, obrazy z dobrym zachowaniem otoczone są zieloną ramką, obrazy z złym zachowaniem otoczone są ramką czerwoną.
Pomoc opracowana jest na podstawie Programu wychowania przedszkolnego XXI wieku „ABC", autorstwa Anny Łady - Grodzkiej.
Dopuszczonego do użytku DKW-4013-1/00.

Tematyka tych zachowań oraz ich miejsce:
1. Dobre i złe zachowanie przy wejściu do przedszkola.
2. Dobre i złe zachowanie w szatni.
3. Dobre i złe zachowanie w umywalni.
4. Dobre i złe zachowanie w jadalni.
5. Dobre i złe zachowanie w sali ćwiczeń.
6. Dobre i złe nawyki higieniczne w sali.
7. Dobre i złe zachowanie w czasie zabaw w sali.
8. Dobre i złe zachowanie w czasie zajęć w sali.
9. Dobre i złe zachowanie na terenieprzedszkolnym latem.
10. Dobre i złe zachowanie na terenie przedszkolnym zimą.

BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM

Nr katalogu 244 Nr MENiS */* Cena 485.42 zł
Pomoc przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Wybrane treści programowe są zgodne z rozporządzeniem MEN - z dnia 23 grudnia 2008 r. - w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).
W zestawie znajdują się takie tablice:
1. Historyjka obrazkowa - „Jeden dzień Zosi w przedszkolu". Pomoc zawiera 11 plansz:
Przyjście Zosi do przedszkola
Powitanie w szatni z nauczycielką
Zabawy dowolne
Rytmika
Ćwiczenia gimnastyczne
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Mycie rąk w łazience
Obiad
Słuchanie bajki
Odpoczynek po obiedzie
Przyjście mamy
2. Emblematy - wizytówki - na spotkania adaptacyjne organizowane w przedszkolu.
3. Plansza Zegar - Zagospodarowanie czasu dziecka w przedszkolu.
4. Zegar - ksero - do samodzielnego wykorzystania w grupach starszych.
5. Krzyżówka - do wykorzystania na zebranie z rodzicami.
6. Skojarzenia - do wykorzystania podczas zabaw dowolnych.
7. Labirynty - podczas zabaw dowolnych a także
do wstępnych obserwacji pedagogicznych.
8. Medale - do wykorzystania podczas IV spotkania lub na uroczystość.
9. Puzzle - podczas zabaw dowolnych.
10. Dekalog - do wykorzystania podczas IV spotkania dla rodziców lub na zebranie.
11. Królik - ksero dla każdego dziecka na spotkania adaptacyjne.
12. Ankieta ewaluacyjna - do wykorzystania w badaniu programu adaptacyjnego.
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POMOCE DYDAKTYCZNE
PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA część I
Nr katalogu 238 Nr MENiS */* Cena 310.76 zł

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6lat jak i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. W każdej części jest do rozwiązania
krzyżówka z hasłem Elemelek bądź Wróbelek, hasła są utworzone z nazw ptaków, które występują w treści opowiadań.
W części pierwszej znajduje się po 5 kompletów, w każdym komplecie są cztery ilustracje, dostosowane do treści opowiadań. Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo
jak i w formie historyjek obrazkowych. Tytuły opowiadań, do których utworzono zestawy obrazów.
Część I jesień- zima
1. "Jak Wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek"
2. "Kamizelka Elemelka"
3. "O Wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku"
4. "O zziębniętym Elemelku , pustym brzuchu i rondelku"
5. "Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony"
Możliwości wykorzystania teczek:
- zarówno do pracy grupowej jak i w małych zespołach oraz pracy indywidualnej z dzieckiem,
- obrazy można wykorzystać pojedynczo do zapoznania dzieci z różnymi ptakami,
- obrazy można wykorzystać do poznawania różnych pór roku oraz różnych ptaków,
- poszczególne komplety można wykorzystać jako historyjki obrazkowe,
- poszczególne obrazy tworzą treść opowiadań podanych wyżej,
- poszczególne komplety mogą być tematem zajęć jak i ich częścią składowe,
- obrazy mogą być stosowane przy realizacji treści z edukacji społeczno- moralnej, przyrodniczej ,
w zakresie mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania,
- uczą sposobów rozwiązywania krzyżówek.
Cele ogólne zestawów:
Poprzez wykorzystanie w/w kompletów dziecko:
- uczy się myśleć, mówić, słuchać, rozmawiać,
- uczy się rozumienia informacji przekazywanych w sposób werbalny,
- potrafi opowiadać treść obrazków i historyjek obrazkowych,
- doskonali swoją wymowę,
- doskonali spostrzegawczość wzrokową,
- obserwuje, eksperymentuje, odkrywa piękno przyrody w różnych porach roku,
- odbiera piękno świata zmysłami,
- kształtuje postawę prozdrowotną.

PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA część II
Nr katalogu 240 Nr MENiS */* Cena 310.76 zł

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6 lat jak i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.
Część druga
Przygody Elemelka wiosną i latem
Poszczególne tablice przedstawiają:
1. Jak Wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę
2. O kwoczce w koszyku i smoczym języku
3. Elemelek w letniej porze podróżuje aż nad morze
4. Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele
5. O czereśniach, o straszku, o brudasie Łukaszku
W komplecie jest do rozwiązania krzyżówka z hasłem Wróbelek, hasło jest utworzone z nazw ptaków, które występują w treści opowiadań.
W tej części znajduje się po 5 kompletów, w każdym komplecie są cztery ilustracje, dostosowane do treści opowiadań. Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo
jak i w formie historyjek obrazkowych.
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Nr katalogu 230 Nr MENiS */* Cena 411.78 zł
Pomoc ta służy do pracy z całą grupą dzieci, z małą ich grupką jak i do pracy indywidualnej z dzieckiem. Każdy zestaw to obrazek plus wyrazy do każdej litery,
treść obrazka, nowy zestaw wyrazów (uwzględniający "nową" literę - patrz tabela), propozycje zdań do ułożenia oraz ćwiczeń - zadań do wykonania przez
dzieci z wykorzystaniem wyrazów wcześniej wprowadzonych.
Zestaw ten zawiera 21 obrazków przedstawiających postacie, przedmioty, oraz około 150 wyrazów i znaków interpunkcyjnych na bazie których dziecko nabywa
umiejętności czytania w sposób narastający wraz z kolejno poznawanymi literami.
Zestaw zawiera jeszcze:
* kartoniki z kropką - kończącą zdania,
* kartoniki ze znakiem zapytania,
* kartoniki z wykrzyknikiem,
* zestaw kartoników z cyframi od 0 do 10 oraz znakami matematycznymi: +, -, =, >, <,
* zestaw kartoników obrazujących liczbę oraz jej zapis w postaci równania matematycznego.

BAW SIĘ BEZPIECZNIE I DZIAŁAJ ROZSĄDNIE
Nr katalogu 225 Nr MENiS */* Cena 403.01 zł

Obowiązkiem społeczeństwa jest dbałość o wszystkich jego członków a zwłaszcza o najmłodsze pokolenia, które są zbyt słabe by się bronić i brak im doświadczenia,
by się ustrzec przed zagrożeniami. Umiejętność przewidywania skutków różnych wydarzeń, umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętność
przekazu informacji o zagrożeniu są to elementy, które podnoszą zdolność do przetrwania. Umiejętności te muszą być kształtowane od najmłodszych lat
i w miarę rozwoju jednostki doskonalone. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci najmłodszych, najbardziej ufnych i przez to jeszcze mocniej narażonych
na niebezpieczeństwo. Zestawy plansz przedstawiają sytuacje związane z różnymi zagrożeniami współczesnego świata. Zaprojektowano je w postaci komiksowych
historyjek, by dzieci mogły prześledzić ciąg wydarzeń i połączyć łańcuch przyczynowo-skutkowy. Daje to dużą możliwość ćwiczeniaumiejętności przewidywania
oraz szukania równoległych rozwiązań (skutków) tej samej przyczyny. Kolejną istotną cechą jest nacisk na potrzebę znajomości numerów alarmowych
oraz umiejętność przekazu informacji. W związku z tym w większości historyjek pojawia się telefon i numery alarmowe. Oprócz umiejętności zachowania się w obliczu
zagrożenia pokazana jest umiejętność postrzegania potencjalnego zagrożenia (np. zgłaszanie podejrzanych pakunków oraz podejrzanie zachowujących się osób).

Zestaw pozwala na omówienie zabaw w miejscach,
które mogą się stać potencjalnym zagrożeniem
zdrowia i życia bawiących się dzieci i osób postronnych
zaangażowanych losowo w wydarzenia. Znajdziemy
również elementy dotyczące łamania zasad
bezpieczeństwa co też jest przyczyną wielu różnych nieszczęść.

SAD W CZTERECH PORACH ROKU

Nr katalogu 154 Nr MENiS 598/1998 Cena 380.87 zł
Prezentowana pomoc przeznaczona jest do wykorzystania w przedszkolach, a także w kl. I-III. Barwne ilustracje pomogą dziecku lepiej poznać sad, rozróżniać
rosnące tam drzewa i krzewy, a także zachwycić się jego barwami w różnych porach roku. Ciekawe rozwiązanie plastyczne (ruchome elementy) zachęci
do aktywnego i przyjemnego zdobywania wiedzy.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 30 kart B3 (ilustracyjne),
• 5 plansz podkładowych z widokiem "nagich" drzew jabłoni, gruszy, śliwy, czereśni i wiśni,
• Każda z plansz zaopatrzona jest w rzepy, co ułatwia nakładanie elementów
tworzących sad w różnych porach roku
• Plansze wzbogacone materiałem metodycznym w formie:
zadań, ćwiczeń, krzyżówek, zabaw dydaktycznych, konspektów.
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką,
• Poradnik metodyczny.
Opracowanie metodyczne zajęć:
1. Zwiastuny wiosny w sadzie,
2. Sad w pełni wiosny.
3. Sprzymierzeńcy pracy sadownika,
4. Sad pełen owoców,
5. Tajemnice spiżarni babuni,
6. Uśpiony sad.
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RATUJMY ZIEMIĘ

Nr katalogu 140 Nr MENiS 0501/1998 Cena 470.66 zł
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 materiału ilustracyjnego zachęcają do: poznawania zagadnień ekologicznych, obserwowania otaczającej przyrody, 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.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 18 plansz formatu B3 ilustruje problemy ekologiczne takie jak:
- zanieczyszczenie powietrza,
- nasilający się hałas,
- zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek i jezior,
- zanieczyszczenie mórz i oceanów,
- skażenie gleby,
- degradacja i wyniszczenie zasobów leśnych.
• 13 plansz B3 tworzy panoramiczny ciąg obrazów zachowań człowieka wobec przyrody.
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką,
• Poradnik metodyczny zawierający przegląd pojęć ekologicznych i bibliografię.

POZNAJEMY ZAWODY WSPÓŁCZESNE
Nr katalogu 109 Nr MENiS */* Cena 395.63 zł

Z tytułu wynika, że zgromadzony tu materiał ma na celu przybliżyć przedszkolakowi i uczniowi problemy pracy współczesnego człowieka oraz wagę i sens tej pracy.
Komplet składa się z 20 plansz ilustrujących: różne rodzaje zawodów, miejsca w których jest wykonywana dana praca oraz czynności jej towarzyszące. Pozostałych
10 arkuszy B# przedstawia maszyny, urządzenia, narzędzia, przybory niezbędne do produkcji czy usługi. Zestaw przydatny jest szczególnie w nauczaniu początkowym
oraz wychowaniu przedszkolnym gdzie w czasie zajęć dzieci będą miały okazję zrozumieć, że każda ludzka praca jest nam potrzebna i że z jej efektów korzystamy
niemal wszyscy w każdej sytuacji.
W części opisowej na uwagę zasługuje charakterystyka poszczególnych grup zawodowych, propozycje zabaw dydaktycznych, zagadki oraz wybór literatury
związanej w tematem.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 20 kart B3 ilustrujących pracę ludzi w różnych zawodach,
• 2 arkusze B-3 z nazwami zawodów (do wycięcia),
• 8 arkuszy B-3 z obrazkami narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy,
• 3 arkusze B-2 - część opisowa zawiera:
- charakterystykę poszczególnych grup zawodowych,
- propozycje wykorzystania zestawu,
- zagadki,
- wybór poezji;
• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką,
• Poradnik metodyczny.

UKŁADANKA GEOMETRYCZNA

Nr katalogu 120 Nr MENiS 401/1997 Cena 437.61 zł
Bogactwo barw mozaiki i ilość ich elementów zachęca do układania i realizowania własnych pomysłów. Każde samodzielnie stworzone "dzieło" cieszy
i mobilizuje do dalszych działań. Pomoc rozwija sferę poznawczą i emocjonalną, uczy cierpliwości, wytrwałości, mobilizuje do obserwowania i porównywania.
Szczególnie wskazane jest zainteresowanie nią dzieci onieśmielonych, zalęknionych, biernych z zahamowaniami, by tworzone postacie wzory radowały je
i dawały wiarę we własne możliwości.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 20 plansz B3, "nakładanek" z kompozycjami figur geometrycznych (do uzupełniania),
• 2 arkusze B3 (do pocięcia) z wzorami miniaturowych układanek,
• 12 arkuszy B3 z figurami geometrycznymi (na rzepy),
• Poradnik metodyczny.
Pomoc przeznaczona jest do powszechnego stosowania w:
• nauczaniu początkowym - szczególnie w klasach pierwszych,
• świetlicach,
• klubach osiedlowych,
• zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych,
• na zajęciach plastycznych, itp.
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POMOCE DYDAKTYCZNE
POCHODZENIE I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI część I
Nr katalogu 203 Nr MENiS */* Cena 433.92 zł

Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach
I - III kształcenia zintegrowanego. Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami programowymi wychowania przedszkolnego
i kształcenia zintegrowanego. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej, technicznej.
Stwarza nauczycielowi możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach i lekcjach szkolnych. Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy
trzech historyjek obrazkowych,prezentujących tematykę pochodzenia i produkcji mleka, pieczywa i miodu. Historyjki namalowane są na planszach formatu B3,
w sposób trafiający do wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są czytelne, bogato ilustrowane i kolorowe, posiadają rzepy,
które dają nauczycielowi możliwość przyczepiania odpowiednich napisów (wyrazów tematycznych) do globalnego czytania przez dzieci.
Zastosowanie historyjek obrazkowych rozwija myślenie, procesy poznawcze i działa na wyobraźnię dziecka.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 17 plansz,
• 34 kart B-3,
• 319 elementów ruchomych,
• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką,
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Poradnik metodyczny
Tematy plansz:
Część A Mleko:
Część B Pieczywo:
Część C Miód:

POCHODZENIE I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI część II
Nr katalogu 204 Nr MENiS */* Cena 496.49 zł

Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w
klasach I-III kształcenia zintegrowanego. Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami programowymi wychowania przedszkolnego
i kształcenia zintegrowanego. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej, technicznej. Stwarza
nauczycielowi możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach i lekcjach szkolnych. Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy
trzech historyjek obrazkowych, prezentujących tematykę pochodzenia, produkcji i zastosowania cukru, oleju i soli. Historyjki namalowane są na planszach
formatu B2, w sposób trafiający do wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są czytelne, bogato ilustrowane
i kolorowe, posiadają rzepy, które dają nauczycielowi możliwość przyczepiania odpowiednich napisów (wyrazów tematycznych) do globalnego czytania
przez dzieci. Zastosowanie historyjek obrazkowych rozwija myślenie, procesy poznawcze i działa na wyobraźnią dziecka. Bardzo pomysłowym
udoskonaleniem sposobu korzystania z opisanego środka dydaktycznego jest welurowa tabliczka, do której można przyczepiać elementy ruchome na rzepach.
Całość pomocy dydaktycznych umieszczona jest w dużej, tekturowej teczce, funkcjonalnie służącej nauczycielowi do przechowywania.
Pakiet edukacyjny zawiera:
• 19 plansz,
• 38 kart B-3,
• 322 elementów ruchomych,
• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką,
• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
• Poradnik metodyczny
Tematy plansz:
Część D Cukier:
Część E Olej:
Część F Sól:

HIGIENA cz I.

Nr katalogu 229 Nr MENiS */* Cena 465.90 zł
Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość działania, radość życia, poczucie szczęścia. Potrzebą naszych czasów jest
wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej poprzez proces wychowawczy.
Zestaw pomocy dydaktycznych wspomaga kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków higieniczno - kulturalnych i zdrowotnych. Do najważniejszych należą:
- higiena osobista i otoczenia, czyli higiena ciała, miejsca pracy i wypoczynku,
- aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny z naciskiem na właściwy rozkład zajęć w ciągu dnia,
- czynna postawa zapobiegająca chorobom i infekcjom w tym znajomość pracy lekarza.
Część pierwsza zestawu pomocy dydaktycznych "Higiena" obejmuje następującą tematykę:
1. Higiena osobista:
2. Racjonalny rozkład zajęć w ciągu doby, tygodnia.
3. Ubiór odpowiedni do wykonywanych czynności i warunków atmosferycznych.
4. Powiedzenia i przysłowia dotyczące tematyki zdrowotnej.
5. Dolegliwości chorobowe wraz z nazwami specjalności lekarskich.
6. Zegar. Rozkład zajęć w ciągu dnia z uwzględnieniem czasu trwania w obrębie doby.
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POZNAJEMY ŚWIAT - ZWIERZĘTA

Nr katalogu 195 Nr MENiS 1674/2004 Cena 563.07 zł
Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym
na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej,
środowiskowej, plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowej. Sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a zwłaszcza uaktywnieniu uczniów podczas zajęć.
Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają wiele swobody nauczycielowi w ich doborze i wykorzystaniu w kolejnych latach nauki pierwszego etapu edukacyjnego.

W SKLEPIE

Nr katalogu 155 Nr MENiS 0590/1999 Cena 473.28 zł
Jest to pomoc dydaktyczna, która ułatwi realizację programu zarówno nauczycielom przedszkola jak i nauczania elementarnego w zakresie poznawania najbliższego
otoczenia społecznego. Zestaw składa się z plansz przedstawiających trzy rodzaje sklepów (dom towarowy, sklep samoobsługowy, mały sklepik z obsługą
- muzyczny, zoologiczny, zegarmistrz) Ponadto plansze mają elementy ruchome stanowiące asortyment wyposażenia sklepów różnych branż. Proponowana pomoc
dydaktyczna ma na celu rozwinąć aktywność poznawczą dziecka i wspierać jego postawę twórczą, gdyż pozwala urządzać sklep według pomysłu małego użytkownika.
Może się również stać zabawą, w której dziecko przyjmuje rolę sprzedawcy lub klienta i stanowić inspirację do wielu zabaw twórczych.
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POMOCE DYDAKTYCZNE
PRACA W RÓŻNYCH ZAWODACH
Nr katalogu 227 Nr MENiS */* Cena 410.39 zł

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3 do 6 lat. Celem zabaw jest utrwalenie zdobytych wiadomości na temat
różnych zawodów, narzędzi pracy oraz wytworów tej pracy. Zabawy przyczyniają się również do rozwijania aktywności słownej oraz wzbogacają słownictwo dziecka.
Cele ogólne zestawu ilustracji:
- poznawanie pracy ludzi w różnych zawodach,
- poznawanie złożoności pracy człowieka,
- poznanie narzędzi niezbędnych do wykonywania różnych prac,
- inspirowanie dzieci do wykonywania czynności np. piekarza,
- ćwiczenie spostrzegawczości i szeroko rozumianych ćwiczeń w mówieniu.
Do każdego zestawu ilustracji przypisany jest wiersz związany tematycznie
z poszczególnymi zawodami oraz zagadka. Ilustracje zawierają akcesoria zmienne,
aby dzieci mogły stwierdzić, co się mogło stać np. podczas pracy leśniczego w lesie.
Cele szczegółowe:
1. poznawanie pracy ludzi w bliskim otoczeniu przedszkola,
2. inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym zawodem,
3. wykonywanie prac plastycznych do urządzania kącików zainteresowań,
4. dowolne wypowiedzi dzieci na temat poznanego otoczenia społecznego,
5. obserwacja zmian w przyrodzie, opieka nad zwierzętami,
6. uświadamianie dzieciom iż głównym warunkiem istnienia życia jest zdrowie,
7. wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi,
8. zapoznanie dzieci z instytucjami użyteczności publicznej,
9. rozwijanie ekspresji ruchowej, słownej, graficznej,
10. wypowiadanie się rozwiniętymi zdaniami,
11. rozwijanie umiejętności wyraźnego mówienia,
12. poznawanie właściwości niektórych minerałów,
13. słuchanie tekstów literackich,
14. bogacenie słownika czynnego i biernego,
15. rozwiązywanie zagadek,
16. rozwijanie wyobraźni plastycznej.

EDUKACYJNE GRY NA CAŁY ROK

Nr katalogu 193 Nr MENiS 1648/2004 Cena 186.53 zł
Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno- przedszkolnym. Składa się z 17 plansz, 8 kart z obrazkami i 8 kart z napisami
do każdej planszy. Poszczególne plansze do gry przypisane kolejno czterem porom roku. Uczestnik gry może układać (losować, ciągnąć) pojedyncze karty
z elementami charakterystycznymi dla treści swojej planszy.
Tematyka Plansz oraz obrazków i napisów dotyczy czterech pór roku:
1. Jesieni: las, sad, ogród warzywny, park, pogoda;
2. Zimy: zabawy, zwierzęta, Boże Narodzenie, bal;
3. Wiosny: kwiaty, Wielkanoc, zwierzęta, prace wiosenne;
4. Lato: łąka, jezioro, plaża, w górach.

Dzięki tej grze, dziecko 3-9 letnie będzie mogło lepiej poznać
i utrwalać wiadomości o przyrodzie i wydarzeniach związanych
z poszczególnymi porami roku, rozwijać spostrzegawczość,
pamięć i uwagę oraz kształtować odporność emocjonalną
w sytuacjach pełnych napięć. Dzieci starsze mogą ponadto
odczytywać wyrazy i odpowiednio przyporządkowywać
je swoim planszom. Z gry może korzystać jednocześnie
grupa dzieci w przedszkolu lub świetlicy szkolnej.

tel. +48 606 100 350
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ŁAMIGŁÓWKI PRZYRODNICZE

Warstwowa budowa lasu

Rodziny zwierząt

Drzewa

Recykling

GALERIA DRZEW NA DREWNIE

Brzoza

Wierzba biała

Wiąz pospolity

Drzewo oliwne

Buk zwyczajny

OZDOBNE PLASTRY DREWNIANE

Sarna europejska

Jeleń szlachetny

Żubr

Dzik

TABLICE NA DREWNIE

Zwierzęta
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Grzyby

Motyle

Drzewa

Ptaki

więcej na www.broposz-zz.pl
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ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Poznajemy zwierzęta

Jakie to drzewo?

Jaki to grzyb?

Jaki to ptak?

FILARY WIEDZY

KOSTKI WIEDZY

Poznajemy zwierzęta

Ssaki, ptaki, gady, płazy

Leśna skocznia

tel. +48 606 100 350

Ptaki

Segregacja śmieci

Leśna fotobudka
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KLOCKI CLICFORMERS
CLICFORMERS to nowo powstała, zaawansowana technologicznie marka, której produkty projektowane są przez zespół
specjalistów z CLICS. Zgodnie z misja marki CLICFORMERS „Lets Click & Play!
to nie tylko łączenie ze sobą klocków, to pobudzanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności.
CLICFORMERS oferuje dzieciom na całym świecie szansę na naukę, zabawę i doskonalenie się wraz ze swoimi konstrukcjami.
CLICFORMERS pomaga dzieciom rozwijać swoje umiejętności i kreatywność poprzez innowacyjny system łączenia zgodny z misją
„Click, Build, and Play:
KLIKNIJ - niesamowita radość z możliwości łączenia elementów na kilka sposobów, dzięki różnym typom klocków.
BUDUJ - dzieci mogą rozwijać swoją kreatywność do maksimum, budując wszystko co tylko podpowie im wyobraźnia.
BAW SIĘ -dzieci odczuwają satysfakcję z wcielania się w różne role dzięki zestawom tematycznym CLICFORMERS.

801001 Clicformers 50 psc

801006
Basic Set 30 pcs

802002 Police Set

804002 Mini Transportation Set
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801002 Clicformers 70 psc

801003 Clicformers 90 psc

801007
Basic Set 200 psc

802003 Rescue Set

804003 Mini Space Set

801004 Clicformers 110 psc

801008
Basic Set 300 psc

1.802001
Clicformers Construction Set

803001 Speed Wheel Set

804004 Mini Animal Set

801005 Clicformers 150 psc

804001 Mini Construction Set

804005 Clicformers Mini Insect Set

więcej na www.broposz-zz.pl
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KLOCKI MAGNETYCZNE MAGFORMERS
Magformers to klocki z wbudowanymi silnymi magnesami neodymowymi.
Za pomocą figur geometrycznych można zbudować wspaniałe trójwymiarowe budowle,
począwszy od prostych figur, skończywszy na pomysłowych budowlach.

Magformers to kreatywne klocki, które dają nieograniczone możliwości zabawy. Klocki kształtują i rozwijają wyobraźnię dziecka.

MAGFORMERS 50 SET

MAGFORMERS BASIC 14

MAGFORMERS BASIC 30

MAGFORMERS INSPIRE 30

MAGFORMERS
ZESTAW POLICYJNY

MAGFORMERS
CREATOR DESIGNER 62

MAGFORMERS
CREATOR LANDMARK 100

MAGFORMERS
DELUXE BRAIN UP 192

MAGFORMERS
DELUXE SMART 144

MAGFORMERS
VEHICLE TRANSFORM 54

MAGFORMERS
VEHICLE R/C CRUISER 52

MAGFORMERS
ZESTAW KONSTRUKCYJNY

MAGFORMERS
ZESTAW POLICYJNY

MAGFORMERS
ZESTAW DOMEK NA DRZEWIE

MAGFORMERS
ZESTAW RATUNKOWY

MAGFORMERS
SINGLE SET PIĘCIOKĄTY 12

MAGFORMERS
ZESTAW KONSTRUKCYJNY

MAGFORMERS
SINGLE SET KWADRATY 12

Więcej zestawów dostęnych na stronie Internetowej www.broposz-zz.pl

tel. +48 606 100 350
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KLOCKI CLICS
CLICS to zestawy kolorowych, edukacyjnych klocków, które razem tworzą setki różnych konstrukcji
ograniczonych tylko wyobraźnią budowniczego.
Produkowane z polipropylenu są bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego użycia w każdych warunkach.

BRO-413
Klocki konstrukcyjne CLICS
- Rollerbox Space Kosmos

BRO-001
Klocki CLICS
- ZOO BOX

BRO-001
Klocki CLICS
- ZOO BOX
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BRO-414
Klocki CLICS
- Rollerbox Nitro Auta

Klocki S-400
(400 sztuk)

BRO-675
Klocki CLICS
Hero Squad RollerBox

BRO-800
Klocki konstrukcyjne
CLICS Rollerbox 800

BRO-500
Klocki edukacyjne CLICS
Junior box

Klocki
- samochody RACING

Klocki S-400
(400 sztuk)

Klocki S-600
(600 sztuk)

Klocki S-400
(400 sztuk)
RollerBox

więcej na www.broposz-zz.pl
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KLOCKI ZOOB®
Klocki ZOOB to propozycja dla przedszkolaków i starszych dzieci. Mamy tu pięć rodzajów klocków, w których zastosowano nowatorskie
sposoby łączenia. Od lat klocki dla dzieci są jedną z najpopularniejszych zabawek, którymi bawią się dzieci w każdym wieku.
Zabawa klockami to doskonały sposób na rozwijanie u dzieci zdolności manualnych i koordynacji oko-ręka. Do wyboru mamy mnóstwo
bardziej lub mniej skomplikowanych zestawów. Ponieważ z tych klocków można zbudować prawie wszystko to budowanie jest bardzo
łatwe i zajmujące. W przeciwieństwie do innych klocków dzięki ruchomym połączeniom klocków ZOOB dzieci mogą się bawić stworzonymi
przez siebie modelami a nie tylko na nie patrzeć.

ZOOB® GLOW DINOS 250

ZOOB® KLASYCZNY 75

ZOOB® RACER
MINI 4 WHEELERS

ZOOB® RACER
MONSTER TRUCKS FASTBACK

ZOOB® KLASYCZNY 125

ZOOB® KLASYCZNY 500

ZOOB® KLASYCZNY
INVENTOR'S KIT 100

ZOOB® RACER CAR DESIGNER

ZOOB® Z-STRUX
LIFT N' LOADER 173

ZOOB® KLASYCZNY 250

ZOOB® Z-GALAX ZOOBATRON

tel. +48 606 100 350

ZOOB® Z-STRUX
SCORPION DRILLER

ZOOB® Z-GALAX
ASTROTECH ROVER 63 EL.

ZOOB® RACER DRAGSTER

ZOOB® Z-STRUX
Z-LIFT SKY CRANE

ZOOB® Z-BRICKS

ZOOB® Z-GALAX ZOOBODYSSEY
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KLOCKI KORBO
Z niejednymi już klockami miałeś do czynienia - i jako dziecko, i jako rodzic. Bez względu na to, z czego były wykonane,
finał zabawy zawsze jest taki sam: miasto ożywa wprawiane w ruch rękami bawiących się osób. Ileż to się trzeba nimi namachać,
żeby zasymulować przemieszczanie się pojazdów, zabawy plastikowych ludzików na huśtawce czy wprawić w ruch jakikolwiek
inny element wyimaginowanego miasta.
A jeśli wyobraźnia dziecka sięga dalej? Jeśli marzy mu się stworzenie makiety kosmosu albo holenderskiego wiatraka?
Klocki konstrukcyjne Korbo to zestawy elementów, wśród których znajdują się koła zębate umożliwiające wprawienie
stworzonej zabawki w ruch. Bierzesz Korbo, kręcisz korbą i... działa albo nie. Jeśli nie - wracasz po nitce do kłębka, czyli szukasz przyczyny
i naprawiasz swoją konstrukcję.

KORBO EDU 180

KORBO EDU PASTEL 370

KLOCKI KORBO EDU
430 el.

KLOCKI KORBO EDU TECHNIC
420 el.

KORBO EDU TECHNIC 420

KORBO EDU 120

KLOCKI KORBO EDU PASTEL
430 el.

KLOCKI KORBO EDU
180 el.

KORBO EDU 430
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KLOCKI MAGENTYCZNE ZAWIASOWE
Rewelacyjne klocki magnetyczne zawiasowe o odmiennych kształtach, każdy sam może zmieniać postać niektórych bloków.
Gdy jeden element jest blisko innego doświadcza siły przyciągania i łączenia się poszczególnych klocków.
Dzięki klockom dzieci mogą tworzyć dowolne konstrukcje, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia dziecka.
Dostępne w kartonie 36 el., 48 el., 56 el. oraz 90.el.

KLOCKI GIGANTY

tel. +48 606 100 350
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KLOCKI MELI
Meli to seria klocków przeznaczona dla najmłodszych.
Proste, jednolite kształty i masa różnych kolorów, pozwolą stworzyć dowolne obiekty i te bardziej złożone i te mniej.
Twórzcie przedmioty zaprezentowane na dołączonych do zestawów instrukcjach lub po prostu dajcie się ponieść wyobraźni!

Basic 600

Basic 1000

Basic Pink 600

Basic Pink 1000

Constructor 400

Constructor 600

Constructor Pink 600

Minis 1200
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Basic EDU 1200

Belti 50

Basic EDU 3500

Belti 100

Constructor EDU 1200

Meli Horse Stable

Minis 1400

Basic EDU 2000

Belti EDU 400

Constructor EDU 2000

Meli Princess Castle

Constructor Pink 400

Minis Pastel 1200

Minis 2800
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KLOCKI KONSTRUKCYJNE

Klocki zestaw Technik

Klocki zestaw Konstruktor

Klocki Mały Projektant

Klocki Mega Konstruktor

KLOCKI EDUKACYJNE GIGANT WAFLE
BJ KLOCKI EDUKACYJNE 35x35cm 20 ELEMENTÓW
Długość klocka 35 cm
Szerokość klocka 35 cm
Wysokość klocka 5 cm
Ilość elementów: 20 szt
Waga 11 kg
Wiek dziecka: od 2 lat

CERTYFIKAT

tel. +48 606 100 350
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KLOCKI REKO
KLOCKI REKO posiadają wszystkie walory drogich klocków konstrukcyjnych, jednocześnie zachowując niską cenę.
Łączą się ze sobą na zasadzie zawiasu kulowego, dając możliwość łatwego budowania wielowymiarowych konstrukcji.
Trwałość produktu, nieograniczone możliwości budowania i satysfakcja z osiąganych rezultatów ! To gwarancja udanej zabawy będącej jednocześnie nauką !

KLOCKI PUNGROW
KLOCKI PUNGROW to klocki w kształcie sześcianu, które można połączyć ze sobą z 6 stron. Każdy blok ma dwa wypukłe punkty używane do łączenia z innymi.
Oprócz tego PUNGROW ma też dodatkowe akcesoria, takie jak trójkąty, okrągłe sektory, 1/2 sześcianu, koła samochodowe i obracające się części itp.
PUNGROW to możliwość budowania czego tylko zapragnie Dziecko w sposób lekki, łatwy i przyjemny.

KLOCKI FANCLASTIC
To nowa, opatentowana alternatywa dla obecnych na rynku klocków konstrukcyjnych dla dzieci.
Pozwalają łączyć się ze sobą w każdej płaszczyźnie, rozszerzając dzieciom dotychczasowe możliwości budowania klockami "na cegiełkę".
Jest niezniszczalną zabawką edukacyjna, dającą setki godzin zabawy i nauki w jednym.
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KLOCKI KONSTRUKCYJNE

Most z wiatrakami

Klocki wafle mini 500 elementów konstruktor

Mini Waffle Rolnik zestaw duży

tel. +48 606 100 350

Wafle Klocki Zagroda Wiejska
w kartonie 240 elementów

Klocki wafle mini 500 elementów konstruktor

Mini Waffle Edu 500

Klocki wafle mini 500 elementów

Klocki wafle mini 500 elementów

Mini Waffle Rolnik zestaw duży 01
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KLOCKI KONSTRUKCYJNE

Klocki budowlane cegła, ESDA

Klocki cegy junior z oknami

Klocki Classic kompatybilne z mini waffle 350 el. 90284

Klocki konstrukcyjne mix 190

126

Klocki konstrukcyjne Farma

Klocki konstrukcyjne Ranczo

Klocki konstrukcyjne mix 260
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KLOCKI DREWNIANE PRZYRODNICZE

Drewniane klocki
Kwiaty

Drewniane klocki
Ptaki

Drewniane klocki
Ssaki

Drewniane klocki
Drzewa

Drewniane klocki
Krzewy

SZKOŁA/PRZYRODA

Drewniane klocki
Rośliny

Drewniane klocki
Dzięcioły

Drewniane klocki
Grzyby

Drewniane klocki
Owady

Drewniane klocki
Motyle

10,533 mm

KLOCKI DREWNIANE - ZESTAW 200 SZT.

tel. +48 606 100 350

KLOCKI DREWNIANE-ZESTAW 100 SZT.
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ZABAWKI - NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

I'M A GENIUS
QUIZ - DINOZAURY I CZŁOWIEK PIERWOTNY

I'M A GENIUS
LABORATORIUM MAŁEGO INŻYNIERA

I'M A GENIUS
WIELKIE LABORATORIUM NAUKOWE

I'M A GENIUS
OPTYKA - 25 EKSPERYMENTÓW
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I'M A GENIUS
POZNAJ WULKANY

I'M A GENIUS
WIELKIE LABORATORIUM

I'M A GENIUS
SKĄD BIERZE SIĘ TRZĘSIENIE ZIEMI

I'M A GENIUS
TECH MECH LAB HISTORYCZNE MASZYNY

I'M A GENIUS
LABORATORIUM MINERAŁÓW

I'M A GENIUS
POZNAJ CIAŁO CZŁOWIEKA

I'M A GENIUS
QUIZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I'M A GENIUS
KLEJNOTY Z CAŁEGO ŚWIATA

I'M A GENIUS
QUIZ JĘZYKA POLSKIEGO

I'M A GENIUS
STWÓRZ WŁASNE POTPOURRI

I'M A GENIUS
ZBUDUJ UKŁAD SŁONECZNY
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ZABAWKI - NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

I’M A GENIUS
STWÓRZ WŁASNY EKOSYSTEM

I'M A GENIUS
I'M A GENIUS
DOŚWIADCZENIA WODA I LÓD 20 EKSPERYMENTÓW Z WODĄ I LODEM

I'M A GENIUS
GEOPUZZLE DZIECI CALEGO SWIATA 108 EL.

I'M A GENIUS
GEOPUZZLE DINOZAURY
I PREHISTORIA 108 EL

I'M A GENIUS
CHEMIA NA WESOŁO

I'M A GENIUS
WIELKIE LABORATORIUM FIZYKI I CHEMII

I'M A GENIUS
CHEMIA NA 6!

Zestawy, które umożliwiają zbudowanie oryginalnych, maszyn mechanicznych. Odkryj w dziecku pasję konstruktora.
Stwórz własne laboratoria technologiczne. System STEM jest to innowacyjna metoda wspomagania nauczania dzieci, która pomaga
dzieciom budować powiązania między poszczególnymi obszarami i wspomaga ich lepsze rozumienie.
W jej skład wchodzą obszary takie jak: NAUKI PRZYRODNICZE (Science), TECHNOLOGIA (Technology),
INŻYNIERIA (Engineering) i MATEMATYKA (Math).

HI-TECH BULDOŻER I DŹWIG

HI-TECH POJAZD KOSMICZNY LED

tel. +48 606 100 350

HI-TECH ROBOT-KOPARKA 412 EL.

HI-TECH QUAD LED

HI-TECH ŚMIGŁOWCE
I NOWOCZESNE ŚRODKI TRANSPORTU

HI-TECH CZOŁG LED
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ZABAWKI

Mega-gra edukacyjna „KOLORY I KSZTAŁTY", dedykowana jest dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwija umiejętność
rozróżniania kolorów i kształtów poprzez analizę wzrokową oraz uczy
abstrakcyjnego myślenia i koncentracji, ćwicząc równocześnie pamięć.
Może być użytkowana zarówno jednoosobowo, jak i w grupie dzieci.
Gra CHIŃCZYK o wymiarach 185 x 185 cm, wykonana jest z trwałego materiału,
łatwego do utrzymania w czystości. Gra zachęca kolorystyką i doskonale nadaje się
do zabawy zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. Po zakończonej zabawie,
plansza nie zajmuje dużo miejsca, ponieważ wystarczy zwinąć ją w rulon.
Gra uczy strategicznego myślenia oraz opanowywania emocji w grze losowej.
Komplet zawiera 16 pionków w 4 kolorach, wykonanych z pianki poliuretanowej
o wymiarach Ø 10 x 2 cm. Gra przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych.

Mega-gra edukacyjna „SPOSTRZEGAWCZOŚĆ I LICZENIE", dedykowana jest
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwija myślenie
logiczno-matematyczne, trenuje pamięć, spostrzegawczość i koncentrację
poprzez analizę wzrokową. Efektywnie wspomaga rozwój poznawczy
i intelektualny dziecka.
Gra może być użytkowana zarówno jednoosobowo, jak i w grupie dzieci.
Zachęca kolorystyką i swoimi gabarytami. Doskonale nadaje się do zabawy
zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. Po zakończonej zabawie,
plansza nie zajmuje dużo miejsca, ponieważ można zwinąć ją w rulon.
Mega-gra o wymiarach 140 x 140 cm, wykonana jest z trwałego materiału,
łatwego do utrzymania w czystości (zabrudzone miejsca wystarczy przetrzeć
wilgotną szmatką).
W skład zestawu wchodzi:
Ilustrowana plansza 140 x 140 cm;
Woreczek wypełniony granulatem;
Dwie kostki 10 x 10 x 10 cm z piankowym wypełnieniem.
Jedna kostka zawiera na swoich ściankach wyraziste obrazki, a ścianki drugiej,
to klasyczna kostka do gry.
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Gra zachęca kolorystyką i swoimi gabarytami. Doskonale nadaje się
do zabawy zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. Po zakończonej
zabawie, plansza nie zajmuje dużo miejsca, ponieważ można zwinąć ją w rulon.
Mega-gra o wymiarach 140 x 140 cm, wykonana jest z trwałego
materiału, łatwego do utrzymania w czystości (zabrudzone miejsca
wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką).
W skład zestawu wchodzi:
Ilustrowana plansza 140 x 140 cm;
Woreczek wypełniony granulatem;
Dwie kostki 10 x 10 x 10 cm z piankowym wypełnieniem.
Jedna kostka zawiera na swoich ściankach kontury kształtów,
a ścianki drugiej, to wzorce kolorów znajdujących się na planszy.

Dwustronna gra TARCZA DO RZUTÓW + KÓŁKO I KRZYŻYK o wymiarach 100 x 100 cm,
wykonana jest z trwałego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.
Gra zachęca kolorystyką i doskonale nadaje się do zabawy zarówno w pomieszczeniach
jak i na zewnątrz. Po zakończonej zabawie, plansza nie zajmuje dużo miejsca,
ponieważ wystarczy zwinąć ją w rulon.
Gra TARCZA DO RZUTÓW, to doskonałe narzędzie do organizowania zawodów
z rzutami do celu. Uczy koncentracji i oceniania odległości. nPo drugiej stronie planszy
znajduje się gra KÓŁKO I KRZYŻYK, która pomaga w nauce strategicznego
myślenia oraz opanowywania emocji.
Komplet zawiera dodatkowo 13 woreczków przeznaczonych do rzucania
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku.
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Poniższe zestawienie obrazuje stosunek ilości uchwytów do odpowiedniej długości węża.
Długość / ilość uchwytów:
2m/8; 3m/12; 4m/16; 5m/20; 6m/24; 7m/28; 9m/36.

Mega-Gra w klasy „CHŁOPEK" o wymiarach 220 x 105 cm, wykonana jest z
trwałego materiału, łatwego do utrzymania w czystości (zabrudzone miejsca
wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką). Powierzchnię pod spodem stanowi
antypoślizgowy materiał, gwarantujący bezpieczną zabawę. Gra zachęca
kolorystyką i doskonale nadaje się do zabawy zarówno w pomieszczeniach
jak i w plenerze. Po zakończonej zabawie, plansza nie zajmuje dużo miejsca,
ponieważ wystarczy zwinąć ją w rulon.
Zapakowana gra, ma wymiary: Ø 12 x 105 cm.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku.
W skład kompletu wchodzi:
plansza 220 x 105 cm
3 woreczki wypełnione granulatem

tel. +48 606 100 350

Mega GRA W KLASY „ÓSEMKA" o wymiarach 180 x 105 cm,
wykonana jest z trwałego materiału, łatwego do utrzymania
w czystości (zabrudzone miejsca wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką).
Powierzchnię pod spodem stanowi antypoślizgowy materiał,
gwarantujący bezpieczną zabawę. Gra zachęca kolorystyką
i doskonale nadaje się do zabawy zarówno w pomieszczeniach
jak i w plenerze. Po zakończonej zabawie, plansza nie zajmuje
dużo miejsca, ponieważ wystarczy zwinąć ją w rulon.
Komplet stanowi plansza oraz trzy woreczki do rzucania na pola gry.
Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku.
Wymiary:
Gra rozłożona
180 x 105 cm
Gra zapakowana
Ø 12 x 105 cm
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LOGOPEDIA TRUDNE SŁOWO CZ.1

LOGOPEDYCZNE BIURKO 2 OS.

LOGOPEDIA TRUDNE SŁOWO CZ.2

LOGOPEDIA DRABINA CZ. 1

Logopedia tubki apraksyjne

Logopedia Dmuchawka

Logopedia wdech trzy kulki

Logopedia wibrator logopedyczny

Logopedia kształtki apraksyjne

Logopedia zestaw do dmuchania

Logopedia walizka logopedyczna

Logopedia walizka logopedyczna

Logopedia flecik

LOGOPEDIA DRABINA CZ. 2
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Poduszka sensomotoryczna
z pompką

Kamienie rzeczne

Klocki półkule Tobbles Neo

Ogromny tor kulkowy

Tunel pies

Drewniany stolik edukacyjny

Chusta animacyjna

Ptaszek z kulkami

Maszermata

Magiczna ściana zmysłów

Klasy - dywanik do zabawy

Balansujący dysk z labiryntem

TORY SENSORYCZNE

SENSORYKA ZK095-6

tel. +48 606 100 350

SENSORYKA ZK095-5

SENSORYKA ZK095-4

SENSORYKA ZK095-2
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Duża zjeżdżalnia rolkowa

Podwiesie drewniane

Podwiesie do terapii
Integracji Sensorycznej
System Sensis

Climb System zestaw rozbudowany
+ zjeżdżalnia rolkowa
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Rotocubo nr.kat.JQ3036
wym.215x68x136cm

Modułowy zestaw równoważni WZY-101

Ścieka masująca WZY-121

Dyski sensoryczne,
duy zestaw

Chybotka prostokątna
wym.56x18x15cm Cena:117zł

Miodowe wzgórza w kształcie plastrów miodu Cena: 869zł

tel. +48 606 100 350

Kolorowe mostki z wyspami 16 szt.
nr.kat.ZK054-1 Cena: 845zł

Balans
Cena: 155zł

Koralowa Przygoda - ćwiczenie równowagi Cena: 997zł
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Kamienie rzeczne 11szt. nr.kat.ZK 063-6
Cena: 550zł

Beczka,ścieżka,piłka,koło.
Cena kompletu: 4989zł

Drabinka półkole
wym.Ø134x42cm Cena: 1600zł.

Klocki octagon nr.kat.ZK 059-2 24szt.
Cena:980zł

Koła gimnastyczne
nr.kat.R739703 Cena: 1990zł.

Scieżka

Trasa z pałek
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Zabawkę wiesza się na ścianie na odpowiedniej wysokości dla dziecka i można się bawić bez końca.
Co również ważne samolot będzie stanowił piękną dekorację ściany.
Całość wykonana z płyty mdf, drewna i metalu. Panel ścienny montowany do ściany za pomocą kołków rozporowych.
Kołki znajdują się w zestawie.
Wiek: 1+

Drewniana tablica manipulacyjna alfabet.
Cena: 189,00zł
Wymiary 60 x 40 x 4cm

Drewniana tablica manipulacyjna cyfry
Cena: 189,00zł
Wymiary 60 x 40 x 4cm

Układanka panel ścienny
- Żyrafa
Wymiary: 55 x 36 x 3cm

Układanka panel ścienny
- Kotek
Wymiary: 55 x 36 x 3cm

Układanka panel ścienny - Słoń
Wymiary: 91 x 32 x 4cm

Układanka panel ścienny - Krokodyl
Wymiary: 91 x 32 x 6,5cm

Układanka duży panel ścienny - Krokodyl
Wymiary: 187 x 61 x 16,5cm

Układanka duży panel ścienny - Samolot
Wymiary: 180 x 66 x 5cm

Tablica sensoryczna manipulacyjna Hipo
Wymiary: 93,5 x 35 x 7,5cm

Tablica sensoryczna manipulacyjna Miś
Wymiary: 93,5 x 35 x 7,5cm

tel. +48 606 100 350
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FILO TABLET 12 SZNURKÓW;
4 SZYDEŁKA; PISAK; DWUSTRONNA TABLICA

GRA CZYŚCIOSZEK

FILO WYSZYWANKA

ZEGAR Z KARTAMI
DO NAUKI GODZIN

TUBA DO NAUKI TABLICZKI MNOŻENIA

KORALE DREWNIANE, SEKWENCJE

UKŁADANKA LOGICZNA

KLOCKI MAGNETYCZNE, POJAZDY W PUDEŁKU
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LABORATORIUM MECHANIKI
ŚCIGACZE

LABORATORIUM MECHANIKI
SAMOLOTY I HELIKOPTERY

LABORATORIUM MECHANIKI
ŁAZIKI I QUADY

LABORATORIUM MECHANIKI
50 KONSTRUKCJI

tel. +48 606 100 350

LABORATORIUM MECHANIKI
MASZYNY CIĘŻKIE

LABORATORIUM MECHANIKI
ROBOMAKER

LABORATORIUM MECHANIKI
NA WODZIE I W POWIETRZU

LABORATORIUM MECHANIKI
MASZYNY ROLNICZE
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