
płatki, 12 e|ementóW gqsienicy, sznurek.

Gra Wieże
Gra utrwala ko|ory i pojęcia: ma|y/duŻy/wie|ki. Uczy
sprawnego poruszania się po zorganizowanej przestrzeni i
rozwi ja umiejętność pracy W zespoIe.Drewno: bambus
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Dźwiękowe przyciski zwierzęta
Przyciski Zwierzęta urozmaicq każdq |ekcję i sprawiq wie|e
radości najmtodszym. W zestawie przyciski wydajqce różne

odgłosy: koguta, krowy, psa i konia.Wymiary (szer. x wys. x

eł'): o 9 cm Liczba e|ementów: 4
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Dźwiękowe przyciski
Dźwiękowe przyciski urozmaicq każdq |ekcję i sprawiq wie|e
radości najmłodszym. W Zestawie przyciski wydajqce różne

dźwięki .Wymiary:  9 cm. L iczba e|ementów: 4

J.

Pitk i  buźki
Zestaw koIorowych p iłek z nadrukowanymi buźkami
wyrażajqcymi różne emocje '  Wymiary:  15 cm' L iczba

e|ementów: 6
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Puzz|e mapa świata
KoIorowa mapa świata składajqca się ze 108 puzz|i.

Łamigtówka trenuje umiejętności motoryczne dziecka,

rozpoznawanie kształtów, a również popraw! wiedzę

seograficzną naimtodszvch. Wymiary : 45 x 30 cm

'l_

Puzz le mapa Europy
PuzzIe pozwaIajqce dz iecku na poznanie wszystk ich krajów
Europy. Pomoc w ciekawy sposób przedstawia położenie
geograficzne państw, a także ćwiczy pamięć i koncentrację
najmtodszych.Wymiary (szer. x wys. x gł.): 30 x 40 cm
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Jak ie to f lag i?
Gra uczqca rozpoznawania f lag i  kojarzenia ich z nazwami
państw oraz określania |okaI izacj i  na mapie.  Po krótk im
przejrzeniu katalogu flag z instrukcji, zadaniem graczy jest
podanie właściwej nazwy państwa, do którego naIeży f|aga

wybrana z ta|ii kart |ub na której stanqt pionek 1racza.
Drugq częściq zadania jest  wskazanie położenia danego
państwa na mapie świata '  Dz iec i  poznajq również nazwy

stoIic, języki i powierzchnie państw.
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Mieszkańcy świata L

Puzz le POLSKA
Puzz|e tworzqce mapę administracyjnq Po|ski. Liczba
e|ementów: 150
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P|ansza: Co oni  robiq?P|ansza o wymiarach:100cm x 70cm 1"

PIansza: Jak i  to zawód?
Plansza o wvmiarach:100cm x 70cm

!

PIansza: Czysto, zdrowo i wesoło
plansza edukacv ina o wvmiarach: 70x100 cm.

t

PIansza: Środki transportu
plansza edukacyjna o wymiarach: 70x100 cm.
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PIansza : przeciwieństwa 1
Gra dydaktyczna,  w trakc ie której  dz iecko musi  zna|eźć dwa
obrazk i  będqce swoim przec iwieństwem. Szerokość 70 cm.
Długość 100 cm
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PIansza: przeciwieństwa 2

Gra dydaktyczna, w trakcie której dziecko musi zna|eźć dwa

obrazki będqce swoim przeciwieństwem.Szerokość 70 cm'

Dtugość 100 cm
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Szachy "Mikrus" 1

Gra twister 1
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