Część 2.
Wykaz pomocy dydaktycznych do zajęć z j. angielskiego i matematyki
Rodzaj pomocy

Jedn.

Ilość

Firma

Nr katalogowy lub równoważny

Pomoce do zajęć z j. angielskiego:
1. Teacher’s book:
Super Surprise 1

szt.

1

OXFORD
Ean: 9780194456517, księgarnia edugaleria.pl
University Press

Super Surprise 2

szt.

1

OXFORD
Ean: 9780194456524, księgarnia edugaleria.pl
University Press

Super Surprise 3

szt.

1

OXFORD
Ean: 9780194456531, księgarnia edugaleria.pl
University Press

Super Surprise 4

szt.

1

OXFORD
Ean: 9780194456548, księgarnia edugaleria.pl
University Press

Super Surprise 1-2 Teachers
Resource Pack

szt.

1

OXFORD
Ean: 9780194456371, księgarnia edugaleria.pl
University Press

Super Surprise 3-4 Teachers
Resource Pack

szt.

1

OXFORD
Ean: 9780194456388, księgarnia edugaleria.pl
University Press

szt.

1 BINGO

2. Program multimedialny Super
English Happy Words

Ean: 9788392597810, Program multimedialny
przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia.

Załącznik nr 7

Cena netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Wartość
brutto
(PLN)

2. Program multimedialny Super
English Happy Words

szt.

1 BINGO
Program ten zawiera ponad 1200 słów i znaczeń
pogrupowanych według 21 kategorii tematycznych.
Dodatkowym atutem są piosenki edukacyjne w języku
angielskim w wersji wokalnej oraz karaoke,
multimedialne historyjki oraz quizy sprawdzające
wiedzę

3.

FISZKI Obrazkowe Język
szt.
Angielski Domino – Dom i Szkoła

4. FISZKI – Język Angielski- Kwartet szt.
Zwierzęta

5. FISZKI Obrazkowe Język
Angielski Memorki- Hobby

szt.

Ean: 9788378431893
Wydawnictwo: CZTERY GŁOWY
Autorzy: Perczyńska Kinga
Rok wydania: 2014
Język: Angielski
7 Wydawnictwo
Ean: 9788378431916
Cztery Głowy
Wydawnictwo: CZTERY GŁOWY
Autorzy: Perczyńska Kinga
Rok wydania: 2014
Język: Angielski
7 Wydawnictwo
Ean: 9788378431909
Cztery Głowy
Wydawnictwo: CZTERY GŁOWY
Autorzy: Perczyńska Kinga
Rok wydania: 2014
Język: Angielski
6 Oxford
Ean: 9780194340458
University Press księgarnia edugaleria.pl
7 Wydawnictwo
Cztery Głowy

szt
6. Słownik obrazkowy dla dzieci
Oxford Childrens Picture
Dictionary for learners of English
with CD
7. Plansze aktywne:
Format: 70 x 100 cm
kpl
1 MERIDIAN
a)
Numbers, what time is it?,
Pomoc dydaktyczna do:
days, months
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- języka angielskiego
Oprawa:
kpl
1
- foliowanie dwustronne
b)
Vegetables, fruits
- metalowe listwy z zawieszeniem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)

Seasons of the Year

kpl

1

Ścienna plansza szkolna, bogato ilustrowana,
przedstawiająca pory roku, kalendarz zmian w
przyrodzie oraz zwierzęta i rośliny charakterystyczne
dla naszej strefy klimatycznej.
Odmierzanie czasu przy pomocy zegara z możliwością
odniesienia do wizualizowanego, kalendarza, to
praktyczna podstawa do ukazania cykliczności zmian
zachodzących w przyrodzie. Naniesienie stron świata
przygotowuje do późniejszej pracy z mapą - uczy
orientacji. Rośliny, charakterystyczne dla danej pory
roku, wizualizują wewnętrzną stronę kalendarza,
rysunki zwierząt wzmacniają efekt wizualizacji po jego
zewnętrznej stronie. W narożnikach - awers planszy umieszczone zostały scenki z życia człowieka,
specjalnie wymodelowane pod kątem pór roku.
Wiosna, lato, jesień, zima podpatrzone w wiejskim
domku z mnóstwem szczegółów, to przebogata a co
najważniejsze gotowa scenografia do wielu tematów

8. Gra edukacyjna

szt

1 Creatives

'LEARNING TO READ - SIGHT
WORDS', CREATIVE
EDUCATIONAL

9. Gra edukacyjna

'Sight words' to zestaw 56 najczęściej używanych słów
w języku angielskim. 'Learning to Read' to znakomita
pomoc przy nauce globalnego czytania u dzieci w
wieku młodszym.
Gra zawiera 28 grubych, dużych kart z obrazkami oraz
28 kart z przyporządkowanymi podpisami. Zadaniem
graczy jest dopasowanie odpowiedniego podpisu do
obrazka, czyli rozpoznanie zapisu graficznego oraz na
kolejnym etapie samodzielne przeczytanie słowa.

szt.

1 Creatives

Zestaw 'Build a sentence 2' to kontynuacja zabawy w
pisanie zdań dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych.

szt.

9.

1 Creatives

Build a Sentence 2
240 dwustronnych kart ze słówkami umożliwia
budowanie niezliczonych wariantów zdań. Dzięki
planszom oraz zakodowanym kolorami częścią mowy
osoby uczące się języka uczą się rozpoznawać części
mowy w języku angielskim, uczą się ich kolejności w
zdaniu i czują się pewniej i układają zdania poprawnie
gramatycznie. Nauczyciel zachęca uczniów do
używania wszystkich kolorów / części mowy w
odpowiedniej kolejności budując zdania.
Gra English words - owoce i
warzywa

Magic pencil - mata

13 Adamigo

szt.

1 Moje Bambino

Zestawy dwuelementowych puzzli. Podczas układania
dzieci w naturalny sposób zapoznają się z zapisem
angielskich słówek. Dobrze sprawdza się zarówno
podczas samodzielnej zabawy jak i w dużej grupie.
• 60 elem.
• od 5 lat
Mata pozwala na efektywną naukę cyfr oraz kolorów
w języku angielskim. Skacząc po macie dzieci poznają
nowe nazwy, wzbogacając własny zasób słownictwa.
Usprawniają przy tym koordynację wzrokoworuchową. Różnorodne zabawy pozwalają na
zapamiętywanie losowych cyfr oraz ich ciągów, a
także stymulują wyobraźnię dzieci oraz rozwijają
umiejętność logicznego myślenia. Dzięki licznym
możliwościom nauki, dzieci usprawniają pamięć
wzrokową oraz koncentrację, a także ćwiczą
rozumienie ze słuchu oraz wymowę w języku
angielskim. • wym. 250 x 60 cm
• od 3 do 6 lat

Days of the week - mata

Gra „Jaki to miesiąc?”

szt.

szt.

1 Import

7 Moje Bambino

Mata pozwala na efektywną naukę dni tygodnia w
języku angielskim. Bawiąc się na macie dzieci poznają
nowe nazwy, wzbogacając własny zasób słownictwa.
Usprawniają przy tym koordynację wzrokoworuchową. Ponadto ćwiczą pamięć wzrokową oraz
koncentrację, a także uczą się rozumienia ze słuchu
oraz wymowy w języku angielskim. • wym. 100 x 160
cm
• od 4 lat
Gra edukacyjna dla dzieci, która stanowi pierwszy
krok do zapoznania ich z kalendarzem. Dzieci w
trakcie zabawy uczą się kojarzyć miesiące z
odpowiednią porą roku oraz zapamiętują ich nazwy.
Jest to gra ułatwiająca najmłodszym umiejscowienie
miesięcy w odpowiedniej porze roku. Elementy gry
opracowane w efektownej formie 3D.
• 36 elem. (każdy miesiąc zobrazowany jest trzema
połączonymi elementami, tworzą 12 plansz)

Która jest godzina - gry
edukacyjne

szt.

7 Moje Bambino

• od 4 lat
Zestaw plakietek i etykietek służy do przenoszenia
obrazów z rzeczywistości na obrazki, uświadamianiu
dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz,
czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczy
dziecko rozumienia pytań oraz udzielania odpowiedzi
na nie. Zestaw 2 gier edukacyjnych, które pomagają w
nauce odczytywania godzin w języku angielskim.
Celem pierwszej gry, z sześciennymi klockami, jest
zebranie jak największej ilości kart, które zdobywa się
za poprawne ułożenie wylosowanych godzin. Celem
drugiej gry, pamięciowej, jest zebranie jak największej
ilości par kartoników z godzinami i jej angielskim
opisem.

Gdzie jest szczeniaczek? - zdjęcia

Budujmy zdania po angielsku

Puzzle angielskie przeciwieństwa

szt.

szt.

szt.

1 Moje Bambino

7 Moje Bambino

7 Moje Bambino

• 6 sześciennych klocków
• 12 kart z zadaniami (godzinami do ułożenia)
• 32 kartoniki (16 par)
• szczegółowa instrukcja
• ściąga z odpowiedziami
• dla 2-4 graczy
• od 6 do 11 lat
Zdjęcia przedstawiające psa Puppy w różnym
położeniu względem swojego domu-budy. Ćwiczenie
w języku angielskim pomagające zrozumieć pojęcia
takie jak: obok, w środku, daleko, blisko, pomiędzy itp.
Dodatkowo zestaw zawiera duże zdjęcia budy i dwóch
psów.
• 2 pieski o wys. 20,5 cm
• buda o wym. 41,5 x 28 cm
• 14 zdjęć o wym. 21,4 x 14 cm
• 14 kart z napisami w języku angielskim o wym. 6,5 x
2 cm
• od 4 lat
Pomoc rozwija i ćwiczy umiejętność czytania i
wymowy angielskich słów oraz utrwala ich poprawną
pisownię. Karty pomagają w zrozumieniu, w jaki
sposób i gdzie używać części mowy, wielkich liter oraz
interpunkcji w angielskich zdaniach. Zawartość: • 55
słów • 4 interpunkcje • 27 zdjęć • instrukcja • wym.
elem. ok. 5 x 5 cm
• od 5 lat
Zestaw 27 puzzli, służy do łączenia słów o
przeciwnych znaczeniach. Przy ich użyciu dziecko
polepsza swoje słownictwo i czytanie słówek w języku
angielskim. • 54 elementy w rozm. 5,5 x 9,5 cm

Puzzle angielskie - liczba mnoga i szt.
pojedyncza

7 Moje Bambino

Sowa samogłosek

1 Moje Bambino

What's the time? - zegar
magnetyczny z angielskimi
podpisami

szt.

szt.

1 Import

• od 3 lat
Zestaw 27 puzzli służy do łączenia odpowiednich
słówek w liczbie pojedynczej i mnogiej. Dziecko
poprawia słownictwo i czytanie słówek w języku
angielskim. • 54 elem. o wym. 5,5 x 9,5 cm
Gra rozwija u dzieci świadomość fonologiczną i uczy
poprawnej wymowy w języku angielskim. Każda z
sów jest oznaczona inną samogłoską. Karty z
obrazkami należy umieszczać w odpowiednich sowach
w zależności od tego, jak wymawia się przedstawione
na kartach słowo.
• 6 sów (5 z nadrukowanymi samogłoskami, jedna bez
oznaczenia) o wym. 10 x 7,5 cm
• 100 kart z obrazkami
• od 5 lat
Magnetyczny zegar przeznaczony do ćwiczenia
nazywania czasu w języku angielskim. Tarcza
zegarowa z ruchomymi wskazówkami podzielona na
dwie połówki w odmiennych kolorach, ułatwia
zapamiętanie wyrażeń: "to" oraz "past". Dodatkowe
magnetyczne plakietki z napisami: "... o'clock",
"quarter past", "half past" i "quarter to" można
umieszczać obok tarczy. Napisy są magnetyczne i
można je umieszczać w zależności od ćwiczonych
wyrażeń. Umożliwia to także wykorzystanie tarczy
zegarowej do nauki odczytywania czasu w języku
polskim lub każdym innym języku obcym.

Plansze aktywne Pronouns

szt.

1 MERIDIAN

Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy
kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i
orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i
rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi.
Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest
zilustrowana kolorowym obrazkiem.

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z
zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają
się następująco:
- uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar
gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki
osobowe
- uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania
poznawanych pojęć
- uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji
przyswajanych struktur języka
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania i wpisany do wykazu środków
dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia
ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na
poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły
ponadpodstawowej, na podstawie recenzji
rzeczoznawców:
- Dr Jolanty Dobrowolskiej,
- Prof. dr hab. Krystyny Drożdział - Szelest

Mapa The British Isles political

szt.

1 MERIDIAN

Ścienna, polityczna mapa szkolna przedstawiająca
podział administracyjny Wielkiej Brytanii. W
kartonach bocznych znajdują się mapki Wysp
Normandzkich, Orkadów, Szetlandów oraz plan
centrum Londynu.
Mapa zawiera też tabelarycznie zestawiony zbiór
ciekawych informacji o częściach składowych
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej.

Angielski dla dzieci Piosenki

szt.

1 EDGARD

Mapa w języku angielskim.
Format:
150 x 200 cm
Te książki są dla najmłodszych źródłem doskonałej
zabawy. Ciekawe tematy, różnorodni bohaterowie i
zabawne wyrażenia budzą u dzieci zainteresowanie
oraz sprawiają, że nauka angielskiego nie jest nudna.
14 melodyjnych, łatwo wpadających w ucho piosenek
w wykonaniu 7-letniej Brytyjki nie tylko zapoznaje z
nowym słownictwem, lecz także doskonali rozumienie
ze słuchu oraz wymowę. Kolorowe ilustracje ułatwiają
zapamiętanie tekstów. W książce:

• teksty piosenek po angielsku i po polsku
• zabawne, kolorowe ilustracje
• uproszczony zapis nutowy Na płycie:
• 14 piosenek dla dzieci, 36 minut nagrań
• piękna muzyka i efekty dźwiękowe
• różnorodne aranżacje (rap, soul, blues, country)
• wersje KARAOKE
• 32 str.

Practical Grammar Level 1
z kluczem, kodem myELT i płytą
audio

Angielski POPcorn - zabawa
słowami - rodziny wyrazów

Angielskie krakersy - obrazkowy
alfabet

szt.

szt.

szt.

1

1 Import

1 Import

Autorzy: John Hughes, David Riley, Ceri Jones
Seria: Gramatyka i słowniki
Podręcznik do nauki gramatyki, z dostępem do
dodatkowych zadań na platformie myPGonline, z
kluczem odpowiedzi
ISBN 9781424018086
SKU 0H3500
Przyciągająca forma tej pomocy dydaktycznej zachęci
uczniów do nauki czytania, wymowy i pisowni
angielskich wyrazów. W kolorowym pudełku niczym
popcorn ukrywają się kartoniki z dwuznakami.
Zadaniem dziecka jest wylosować kartonik, podać
wyraz zawierający dany dwuznak (i podać znaczenie
wyrazu). Jeśli wylosuje kartonik POP traci wszystkie
nagromadzone wyrazy.
Od 7 lat
Zawartość: 92 kartoniki "popcorn" z wyrazami - 8
kartoników losowych "POP" - ruletka - wygodne
pudełko (wys. 16 cm)
Prosta gra do szybkiego utrwalania słownictwa.
Wystarczy sięgnąć ręką po kartonik lub dwa, a
następnie sprawdzić swoje umiejętności językowe.
Dziecko podaje angielski wyraz oraz pierwszą jego
literę.
Wiek: od 6 lat
Zawartość: 100 kartoników (gruby karton) - instrukcja

Angielskie puzzle cz. 1 - zwierzęta, szt.
szkoła i czas wolny

7 Import

W pudełku znajdują się cztery różne układanki, które
pozwalają utrwalać znaczenie i poprawna pisownie
wyrazów angielskich. Na każdą układankę składa się
plansza z obrazkami oraz elementy puzzli z
odpowiednimi wyrazami. Podczas zabawy dziecko
wybiera kawałek puzzla, odczytuje wyraz i układa go

Angielskie puzzle cz. 1 - zwierzęta, szt.
szkoła i czas wolny

7 Import

W pudełku znajdują się cztery różne układanki, które
pozwalają utrwalać znaczenie i poprawna pisownie
wyrazów angielskich. Na każdą układankę składa się
plansza z obrazkami oraz elementy puzzli z
odpowiednimi wyrazami. Podczas zabawy dziecko
wybiera kawałek puzzla, odczytuje wyraz i układa go
na odpowiednim obrazku. Jeśli prawidłowo wykona
każde dopasowanie wyrazu do obrazka, ułoży w
efekcie kolorowy obrazek z atrakcyjną fotografią.
Dzięki takiemu elementowi samokontroli dzieci mogą
pracować samodzielnie.

Alfabet angielski program na
tablicę interaktywną The English
Alphabet Stiefel

1 Stiefel Eurocart

Alfabet angielski - program do wykorzystania podczas
pracy z tablicą interaktywną zawiera obszerny materiał
dydaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Program został przygotowany w
celu poznania podstawowych prawideł wymowy
języka angielskiego.

7

Puzzle rozwijające słownictwo angielskie w formie
puzzli. Każda układanka składa się z trzech
elementów: górna połówka z obrazkiem oraz pasujące
do niej dwa słowa. Nacięcia puzzli są tak wykonane,
że umożliwiają natychmiastową kontrolę danego
dopasowania.

szt.

Puzzle angielskie - wyrazy złożone szt.

Irregular Verbs Puzzle

szt.

Import

7 Regipio

Dane produktu:
Czasowniki nieregularne mogą być naprawdę łatwe!
Opakowanie zawiera 3-elementowe grupy puzzli do
ćwiczenia odmiany czasowników nieregularnych!
Puzzle posegregowane są kolorystycznie w grupy
zależne od formy, w jakiej odmieniają się czasowniki
nieregularne.

Grając w Irregular Verbs Puzzle nie będziesz musiał
uczyć się czasowników nieregularnych alfabetycznie z
kartki.
Sam możesz zdecydować, jaką grupę kolorów
wybierasz do nauki: – Beżową, w której czasowniki z
końcówką „-end” odmieniają się na „-ent”? (np. bend
bent bent) – Fioletową, w której w odmianie
czasowników pojawia się „-ought”? (np. fight fought
fought) – Morską, w której wszystkie formy
czasownika są takie same? (np. set set set)
Do opakowania dołączona jest instrukcja z
propozycjami 6 zabaw, jakie można zastosować w
domu lub na zajęciach.
Dzięki naszym propozycjom nie tylko nauczysz się
odmiany czasowników nieregularnych, ale
przećwiczysz również inne zagadnienia gramatyczne!
Gra całkowicie przygotowana w języku angielskim.

Basic Facts About London
program na tablicę interaktywną

szt.

1 Stiefel Eurocart

Nie zawiera tłumaczeń na język polski.
Zawartość zestawu:
- 270 puzzli,
- 6 propozycji zabaw z puzzlami,
- instrukcja.
Wiek: 9 +
EAN: 5903111818005
Basic Facts about London to multimedialne materiały
do wykorzystania podczas pracy z tablicą interaktywną
dowolnego producenta zawierające 120
interaktywnych plansz, które stanowią skarbnicę
wiedzy o Londynie - stolicy Wielkiej Brytanii.
Program pozwala przeprowadzić ciekawe zajęcia z
języka angielskiego w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Basic Facts
about London/ Podstawowe fakty o Londynie to
istotny element wyposażenia nowoczesnej pracowni
językowej.

dowolnego producenta zawierające 120
interaktywnych plansz, które stanowią skarbnicę
wiedzy o Londynie - stolicy Wielkiej Brytanii.
Program pozwala przeprowadzić ciekawe zajęcia z
języka angielskiego w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Basic Facts
about London/ Podstawowe fakty o Londynie to
istotny element wyposażenia nowoczesnej pracowni
językowej.

1.

Pomoce do zajęć:
Oxford Wordpower

Słownik angielsko-polski polskoangielski + CD

szt.

6 Oxford
Słownik polsko-angielski i angielsko-polski z CDUniversity Press ROM-em, w księgarni Dyskont książkowy Aros
Czytam pl. o ISBN: 9780194317382, stron 1092, rok
wydanie 2008, oprawa miękka, format 14.6x21.0cm.
Publikacja zawiera:
• 72000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów – ponad 2000
nowych słów
• 30000 przykładów (dodatkowe 3500 przykładów na
CD-ROM-ie)
• 125000 tłumaczeń
• Oxford 3000, czyli najważniejsze i najczęściej słowa
w języku angielskim
• strony tematyczne, np. wyrażenia liczbowe, nazwy
geograficzne, listy czasowników nieregularnych
Do słownika dołączono CD-ROM, na którym znajdują
się: „Oxford Wordpower”, „Słownik Tematyczny” i
„Oxford Learner's Wordfinder Dictionary”:
• wymowa wersji brytyjskiej i amerykańskiej danego
słowa
• definicje wyrazów oraz przykłady ich użycia

• dodatkowe informacje wyjaśniające znaczenie
danego słowa w różnych kontekstach. Na końcu
słownika znajduje się indeks ułatwiający znalezienie
odpowiedników polskich w języku angielskim.
Pomocne w nauce są także specjalne sekcje
poświęcone różnym zagadnieniom, np. czasownikom
złożonym czy związkom wyrazowym.
szt.

2 Wydawnictwo
Cztery Głowy

3. FISZKI - Słownictwo 1 - angielski szt.

2 Wydawnictwo
Cztery Głowy

2.

FISZKI Obrazkowe czasowniki nieregularne

W skład zestawu "Czasowniki nieregularne" wchodzi
50 trwałych kart, na których zostało umieszczone 50
najważniejszych czasowników nieregularnych i co
ważne z licznymi praktycznymi przykładami. Pozwala
to poznać lub ugruntować swoją wiedzę na temat
"Fiszki - Słownictwo 1" to pierwsza część
kompleksowego, 6-poziomowego kursu. Dzięki
fiszkom szybko i skutecznie opanujesz ponad 2200
słów i zwrotów niezbędnych na poziomie
podstawowym. Fiszki zalecane są zarówno osobą które
dopiero rozpoczynają naukę języka angielskiego, ale
także osobą które chcą gruntownie powtórzyć
podstawy słownictwa. Całe słownictwo zawarte w
zestawi zostało usystematyzowane w 50 kategoriach
tematycznych, które wyczerpująco ujmują zjawiska
związane z człowiekiem i jego otoczeniem. Hasła
zaprezentowane na 1040 trwałych kartonikach, które
przedstawiają w jasny i przejrzysty sposób wybrane
zagadnienie czy słownictwo.

Informacje ogólne:poziom: podstawowy (A1),
zawartość: 1040 kartoników; 1040 plików mp3 do
pobrania; program do nauki online; MEMOBOX; etui

4. FISZKI - Starter - angielski

szt.

2 Wydawnictwo
Cztery Głowy

Starter - angielski zwiera zakres 560 słów i zwrotów
niezbędnych każdej osobie rozpoczynającą swoją
naukę języka angielskiego. Cały zawarty materiał
został ujęty i podzielony na 13 lekcji, które mają za
zadanie stopniowo wprowadzać nowe zagadnienia
zarówno leksykalne jak i gramatyczne. Te ostatnie
ujęte są w formie krótkich o przystępnych komentarzy,
co pozwala zrozumieć podstawy gramatyki.
Informacje ogólne: poziom: podstawowy (pre-A1),
zawartość: 300 kartoników; 300 plików mp3 do
pobrania; program do nauki online; MEMOBOX; etui

5. Program multimedialny
·
Alfabet angielski

·

DIDAKTA

Język angielski 1 - multilicencja 20 stanowisk

szt.

szt.

1 STIEFEL
Wersja językowa: angielska
INTERACTIVE
Ilość stanowisk: 1
Typ licencji: edukacyjna
Ważność licencji: wieczysta
Aplikacja Alfabet angielski zawiera 4 poziomy
ćwiczeń praktycznych wzbogaconych o dźwiękowe
nagrania wymowy. Program współpracuje z tablicami
interaktywnymi.
1 SILCOM
Program do nauki języka angielskiego, który
MULTIMEDIA umożliwia przećwiczenie i sprawdzenie wiadomości
jak i doskonalenie tego języka.
Wersja językowa: polska
Ilość stanowisk: wielostanowiskowa sieciowa (20
stanowisk w danej szkole)

Język angielski 1 - multilicencja 20 stanowisk
Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są
podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej
sieci, przechowywanie danych mają w jednym,
wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy
przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC,
wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na
wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można
wykorzystać jeden raz.
Typ licencji: komercyjna
Ważność licencji: wieczysta
Przydatną funkcjonalnością jest możliwość
wydrukowania kart roboczych, co pozwala na
rozwiązywanie zadań poza komputerem.
W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać
dowolną ilość przykładów od 10 do 30.
Dla każdego typu zadań jest tworzona lista najlepszych
uczestników.
Wszystkie wyniki wraz z rodzajem zadania, które było
rozwiązywane, datą, godziną, liczbą poprawnych i
błędnych odpowiedzi, oceną końcowa są zapisywane
do osobnego pliku.
Nauka jest niezwykle przyjemna dzięki prostej i
bezproblemowej obsłudze oraz graficznemu
interfejsowi.
Zawartość krążka podzielona jest na następujące działy
tematyczne:
Części zdania i rzeczowniki - występowanie części w
zdaniu, liczba mnoga.
Zaimki - osobowe, dzierżawcze, nieokreślone.
Czasowniki - czas teraźniejszy i czas przeszły prosty,
czasowniki modalne.
Przyimki i spójniki - połączenia przyimkowe, spójniki.

Tworzenie pytań, odpowiedzi i negacji - zmiana szyku
wyrazów, pytania uzupełniające, tworzenie negacji.
Zasób słów - określanie czasu, stopniowanie
przymiotników, tłumaczenie słów.
Dyktanda - uzupełnianie liter i słów w zdaniach.
·
Profesor Henry 6.0
MEGAPAKIET 8 x CD +
Książka

szt.

1

Nowy Profesor Henry 6.0 MEGAPAKIET:
- skuteczna nauka 25 000 słów, zwrotów i zdań,
- ponad 40 godzin nagrań native speakerów,
- zaawansowany system rozpoznawania mowy,
- różnorodne udźwiękowione ćwiczenia,
- ponad 100 filmów wideo i gry językowe,
- opcja drukowania fiszek ze słówkami,
- wygodny i nowoczesny interfejs,
- system inteligentnych powtórek,
- przygotowanie do matury, FCE i CAE,
- kurs konwersacji (książka + mp3) - 3 godziny nagrań.
Pakiet (Książka + CD MP3) przeznaczony jest dla
osób początkujących i średnio zaawansowanych. W
MEGAPAKIECIE 6.0:
Profesor Henry 6.0 - Słownictwo poziom 1 & 2
Profesor Henry 6.0 - Słownictwo poziom 3 & 4
Profesor Henry 6.0 - Rozumienie ze słuchu i
Konwersacje
Profesor Henry 6.0 - Gramatyka
+ GRATIS - Angielski Konwersacje (książka + CD
MP3)
Minimalne wymagania sprzętowe
- system operacyjny Windows 2000 PL, XP PL, Vista
PL, 7, 8 PL

- ok. 890 MB miejsca na dysku twardym
- CD-ROMx16
- pamięć operacyjna 256 Mb
- karta graficzna TrueColor 1024x768
- karta dźwiękowa
Seria "Basic" ma już VI części, każda plansza zawiera
około 100 nowych słówek.
Przykłady są najbardźiej typowe, związane z życiem
codziennym .Plansza przedstawia podstawowe słowa ,
zwroty i treści gramatyczne, ilustrowana jest
zabawnymi rysunkami ułatwiającymi zapamiętywanie.

6. Plansze gramatyczne: plansza do
nauki języka angielskiego

·

Basic English I

szt.

1 Stiefel

-Plansza dwustronna.- "2 w 1" - każda strona planszy
jest osobnym produktem.
-Format:120x160
-Laminowana folią strukturalna, (można po niej pisać
mazakami wodozmywalnymi.)
-Oprawiona w półwałki drewniane.(posiada uchwyt do
zawieszenia)

·

Basic English II

szt.

1 Stiefel

-Plansza dwustronna. "2 w 1" - każda strona planszy
jest osobnym produktem.
-Format:120x160
-Laminowana folią strukturalna, (można po niej pisać
mazakami wodozmywalnymi.)
-Oprawiona w półwałki drewniane.(posiada uchwyt do
zawieszenia)

·

Basic English III

szt.

1 Stiefel

-Plansza dwustronna. "2 w 1" - każda strona planszy
jest osobnym produktem.
-Format:120x160
-Laminowana folią strukturalna, (można po niej pisać
mazakami wodozmywalnymi.)

-Oprawiona w półwałki drewniane.(posiada uchwyt do
zawieszenia)
·

Basic English IV

szt.

1 Stiefel

·

Basic English V

szt.

1 Sitefel

-Plansza dwustronna. "2 w 1" - każda strona planszy
jest osobnym produktem.
-Format:120x160
-Laminowana folią strukturalna, (można po niej pisać
mazakami wodozmywalnymi.)
-Oprawiona w półwałki drewniane.(posiada uchwyt do
zawieszenia)
Plansz edukacyjna z grupy Basic English rozszerza
zakres nauki w temacie czasu przyszłego,wzajemne
porównanie oraz możliwości użycia i określenie czasu
przyszłego.
Strona druga przedstawia możliwości tworzenia
wyrazów przy pomocy przedrostków some- ,any- no- i
every
-.Plansza dwustronna. "2 w 1" - każda strona planszy
jest osobnym produktem.
-Format:120x160
-Laminowana folią strukturalna, (można po niej pisać
mazakami wodozmywalnymi.)
-Oprawiona w półwałki drewniane.(posiada uchwyt do
zawieszenia)
Zakres nauki o czas teraźniejszy dokonany, użycie
czasowników modalnychw formie porad, wskazówek,
obowiązków i zakazów. Treść planszy uzupełniają
przykłady, ćwiczenia i humorystyczne obrazki.

·

Basic English VI

szt.

1 Stiefel

Plansza dwustronna. "2 w 1" - każda strona planszy
jest osobnym produktem.
-Format:120x160

-Laminowana folią strukturalna, (można po niej pisać
mazakami wodozmywalnymi.)
-Oprawiona w półwałki drewniane.(posiada uchwyt do
zawieszenia)
7. Plansze aktywne :

kpl

1 MERIDIAN

Irregular verbs

8. Gra edukacyjna

szt.

1 Creatives

Fast Track Premium z CD Creative's Educationa
9. Grupowy zestaw Reading Rods - szt.
Budowanie zdań

1

W komplecie z kseromatrycą stanowią wypróbowane i
uznane trójstopniowe narzędzie dydaktyczne.
Format: 150 x 110 cm,
Poziomy nauczania: - podstawowy, gimnazjalny,
licealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o
podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym
"Fast Track" gra językowa, w której dzieci konkurują o
wymawianie poprawnych słów za pomocą definicji
słów, zagadek słownych lub słuchając płyty CD i
pisowni powszechnie błędnie napisanych słów, aby
wygrać w wyścigu. Dzieci będą mogły nauczyć się
560,
grazawiera
zawierakolorowe
planszę, karty
Audio
CD.
Zestaw
klockii płytę
Reading
Rods
z
nadrukiem wyrazów o czytelnym kodzie
kolorystycznym:
• rzeczownik (kolor zielony)
• czasownik (kolor żółty)
• przymiotnik (kolor czerwony)
• przysłówek (kolor pomarańczowy)
• zaimek osobowy (kolor jasno-seledynowy)
• spójnik (kolor fioletowy)
• przyimek (kolor niebieski)
• przedimek (kolor różowy)
• wykrzykniki (kolor ciemny seledynowy)

• znaki interpunkcyjne (kolor biały)
» Zastosowanie:
• konstruowanie i zapisywanie zdań prostych i
złożonych
• rozpoznawanie części mowy
• identyfikowanie i ćwiczenie zgodności podmiotu z
orzeczeniem
• prawidłowe umiejscawianie znaków
interpunkcyjnych

10. Gra edukacyjna

szt.

1 Producent:
Regipio

Present Perfect or Past Simple?

Pomoce do zajęć z matematyki
1 Zbiór zadań dla kółek
matematycznych w szkole
podstawowej
2 Łamigłówki logiczne i inne. Tomy
1-2

» Zawartość:
• duży zestaw klocków Reading Rods - Tworzenie
zdań
• 4 zestawy kart aktywności 'Tworzenie zdań'
• książka "Word Building - Instruction & Activity
Book" (48-stron) zawierająca również ponad 100
kartoników do demonstracji
• 4 podstawki do kart i klocków Reading Rods
• całość umieszczona w estetycznym pudełku z
przykrywką
Gra edukacyjna Present Perfect or Past Simple?
Indeks: 18697384
Przedział wiekowy: 8-11 lat, 12-14 lat, ilość graczy: 24
Wymiary w opakowaniu [mm]: 262 x 33 x 182

szt

4

Autorzy: A. Żurek, P. Jędrzejewicz

szt

5

Autorzy: L. Bogusz, P. Zarzycki, J. Zieliński

3

Konkursy matematyczne w szkole
podstawowej + CD-ROM

szt

4

Autorzy: J. Janowicz

4

Zestaw geometryczny

szt

7

Zestaw przyborów geometrycznych zapakowanych w
pudełko i zawierający minimum:
- cyrkiel
- odmierzacz
- ołówek
- linijka 15 cm.
- ekierka 10 cm.
- ekierka 7 cm.
- kątomierz
- strugaczka
- gumka do mazania

5

Układ współrzędnych magnetyczna, suchościeralna
nakładka na tablicę

szt

1

Nakładka na tablicę układ współrzędnych
Nakładka suchościeralna o wymiarach min. 92 x 83 cm
do mocowania na szkolnych tablicach magnetycznych.
Wykonana z PCV pozwalającego na wykorzystywanie
pisaków suchościeralnych
Zestaw powinien ponadto zawierać komplet pisaków,
magnesy kpl. 6szt. oraz gąbka magnetyczna

6

Figury pól i siatki brył

kpl

1

Komplet zawiera pomoce, które mają służyć
nauczycielom matematyki. 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 prostokąta,
• siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą
sześcian,
- figury geometryczne po odpowiednim złożeniu
ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie
ich pól,
- siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z
których łatwo można złożyć bryły,

7

Geometria 2 Obliczenia i pomiaryDidakta Program do tablicy
interaktywnej

kpl

1

Program Didakta – Geometria (Obliczenia i pomiary)
obejmuje zadania z geometrii i orientacji
przestrzennej. Działy tematyczne:
Figury i bryły – określanie figur geometrycznych
Jednostki miar – długości, pola i objętości
Kąty – szacowanie wielkości, zamiana stopni, pomiary
kątomierzem, obliczenia wielkości
Pola i obwody – prostokąt, trójkąt, równoległobok,
trapez, koło
Objętości i powierzchnie – sześcian i prostopadłościan,
graniastosłup, walec, ostrosłup, stożek
Trójkąt prostokątny – twierdzenie Pitagorasa, funkcje
trygonometryczne
Aplikacja umożliwia druk kart roboczych

8

Matematyka - zadania tekstowe

kpl

1

Program zawiera bazę zadań matematycznych,
podzielonych w przejrzysty sposób na kategorie
według typu i stopnia trudności. Zawiera wszystkie
rodzaje zadań, z jakimi uczniowie zetkną się w szkole:
·dodawanie i odejmowanie (w zakresie do 20, do 100,
do 1000 oraz powyżej 1000)
·mnożenie i dzielenie
·dzielenie z resztą, proporcjonalność prosta
·podział całości (ułamki)
·przykłady z liczbami dziesiętnymi
·obliczanie obwodu i pola
·przeliczanie jednostek czasu(minuty→godziny→dni)
·ustalanie niewiadomej liczby

9

Klocki przestrzenne Geo - zestaw
klasowy

10 Przyrząd do wyznaczania liczby Pi

kpl

1

System klocków geometrycznych GEO zawiera
elementy w formie siedmiu różnych figur
geometrycznych o długości boków 7 - 10 cm. Klocki
łączymy ze sobą w prosty sposób na kliknięcie, a
złączenie jest ruchome jak zawias (kąt obrotu do 270
stopni). Każda figura posiada otwór, co ułatwia
rozkładanie, a także umożliwia odrysowywanie. Za
pomocą klocków uczniowie mogą zbudować
większość najważniejszych brył przestrzennych. Po
rozłożeniu bryły można sprawdzić, jak wygląda jej
siatka.
System Geo oferuje 7 różnych kształtów. Każdy klocek
posiada otwór - z jednej strony ułatwia to składanie i
rozkładanie, a z drugiej dodatkowo podkreśla kształt
figury.
» Zawartość:
28 trójkątów równobocznych
14 trójkątów prostokątnych równoramiennych
28 trójkątów równoramiennych
84 kwadraty
28 prostokątów
8 pięciokątów
8 sześciokątów
łącznie198 elementów w 4 kolorach
zamykane pudełko

szt

1

Przyrząd jest pomocą naukową stosowaną przy
realizacji tematów w których pojawia sie liczba pi, a
więc pole koła, objętość kuli, powierzchnia sfer itd.
Idea pomocy polega na pomiarze obwodu koła
wzorcowego, które niejako "odwija się" w trakcie
jednego obrotuprzy toczeniu się bez poślizgu po
odpowiednio wyskalowanej bieżni.

11 Przybory tablicowe plastikowe
standard na tablicy

kpl

1

Przybory:
Cyrkiel tablicowy z tworzywa standard: 485 x 40 x 20
/mm/
Trójkąt 60 z tworzywa standard: 535 x 310 x 5
Trójkąt 45 z tworzywa standard: 430 x 430 x 5
Kątomierz z tworzywa standard: 510 x 285 x 5
Liniał tablicowy z tworzywa standard: 1020 x 65 x 6
Trójnóg cyrkla magnetyczny z tworzywa standard: 80
x 80 x 40
Trójnóg cyrkla z gumkami z tworzywa standard: 80 x
80 x 40
Wskaznik tablicowy z tworzywa: 900 x 12 /mm/
Przeznaczenie:
Przyrządy tablicowe przeznaczone są dla wszelkiego
typu szkół jako oprzyrządowanie tablicy. Można je
wykorzystywać także przy innych pracach np.
szklarskich, krawieckich itp. Ze względu na bardzo
wyraźną skalę naniesioną w kolorze kontrastowym w
stosunku do podłoża, mogą być wykorzystywane także
na zajęciach z dziećmi niedowidzącymi. W komplecie
jest trójkąt 45, trójkąt 60, kątomierz, liniał 1m, cyrkiel
oraz trójnóg cyrkla.

Wykonanie:
Przyrządy wykonane są ze twardego tworzywa PVC.
Skala naniesiona metodą sitodruku. Uchwyt jest
wykonany z plastiku, gwarantuje wygodne trzymanie
w każdej pozycji. Przyrządy niemagnetyczne posiadają
zamocowane na stronie B silikonowe gumki.
Tablica:
Wymiary: 1040x 640x 18 /mm/
Przeznaczenie:
Tablica przeznaczona jest dla wszelkiego typu szkół
jako oprzyrządowanie klasopracowni. Służy do
mocowania:
Cyrkiel tablicowy standard z tworzywa : 485x40x20
Trójkąt 60 standard z tworzywa : 535 x 310 x 5
Trójkąt 45 standard z tworzywa : 430 x 430 x 5
Kątomierz standard z tworzywa : 510 x 285 x 5
Liniał tablicowy standard tworzywa : 1020 x 65 x 6
Trójnóg cyrkla magnetyczny z tworzywa : 80 x 80 x
40
Trójnóg cyrkla z gumkami z tworzywa : 80x80x40
Wskaźnik tablicowy z tworzywa: 900x12
Wykonanie:
Tablice są wykonane z płyty wiórowej laminowanej.
Całość jest chroniona listwami ochronnymi i
narożnikami. Poszczególne miejsca mocowania
przyrządów opisane są metodą sitodruku.

12 Domino Schubitrix, Ułamki
dziesiętne

kpl

3

Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw
składa się z 24 barwnych trójkątów wykonanych ze
stabilnego kartonu.
Uczniowie układają w taki sposób karty, aby działania
i wyniki pasowały do siebie.
Po rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura,
dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały
one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi
poziomami trudności.

13 Ułamki-Domino Schubitrix,
Ułamki zwykłe

kpl

3

Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw
składa się z 24 barwnych trójkątów wykonanych ze
stabilnego kartonu.
Uczniowie układają w taki sposób karty, aby działania
i wyniki pasowały do siebie.
Po rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura,
dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały
one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi
poziomami trudności.

14 Domino Schubitrix Dzielenie do
1000

kpl

3

Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw
składa się z 24 barwnych trójkątów wykonanych ze
stabilnego kartonu. Uczniowie układają w taki sposób
karty, aby działania i wyniki pasowały do siebie. Po
rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura,
dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały
one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi
poziomami trudności.

15 Domino Schubitrix Mnożenie do
1000

kpl

3

Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw
składa się z 24 barwnych trójkątów wykonanych ze
stabilnego kartonu. Uczniowie układają w taki sposób
karty, aby działania i wyniki pasowały do siebie. Po
rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura,
dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały
one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi
poziomami trudności.

16 Domino Schubitrix - miary
wagowe

kpl

3

Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw
składa się z 24 barwnych trójkątów wykonanych ze
stabilnego kartonu. Uczniowie układają w taki sposób
karty, aby działania i wyniki pasowały do siebie. Po
rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura,
dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały
one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi
poziomami trudności.

17 Domino Schubitrix - miary
długości

kpl

3

Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw
składa się z 24 barwnych trójkątów wykonanych ze
stabilnego kartonu. Uczniowie układają w taki sposób
karty, aby działania i wyniki pasowały do siebie. Po
rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura,
dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały
one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi
poziomami trudności.

Razem

