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pomyśl  ułóż  sprawdź
pasje  umiejętności  sukces 



Szanowni Państwo, 

nasz nowy katalog produktowy na sezon 2018/2019 zachowuje dotychczasowy, spraw-
dzony układ: część pierwsza poświęcona jest Systemowi Edukacji PUS, część druga pre-
zentuje System Edukacji PALETA, a część trzecia zawiera gry i pomoce edukacyjne dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym dla dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. 

W kolejny rok naszej działalności wchodzimy z kilkoma nowościami, które na pewno 
spodobają się najmłodszym i wzbudzą także Państwa zainteresowanie. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługuje memo przestrzenne „Pojazdy” – zabawka niezwykle uniwersal-
na, którą można stosować w wielu grach oraz zabawach rozwojowych i terapeutycznych. 

System Edukacji PUS wzbogacił się o kilka nowych tytułów, wśród których wymienić 
należy tak potrzebną i poszukiwaną mini serię nowych książeczek logopedycznych, zaty-
tułowaną „Logopedyczne potyczki”. To 4 książeczki skierowane do dzieci starszych, a jej 
autorką jest znana logopedka i blogerka Magdalena Rybka. 

Po raz pierwszy proponujemy tytuł adresowany do dzieci ze starszych klas szkoły pod-
stawowej. Zawiera on ćwiczenia z zakresu historii, geografii i kultury Polski. To tytuł specjal-
ny, wydany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I to nasz własny 
wkład w obchody tej ważnej rocznicy. Dla podkreślenia jej znaczenia z dumą przypomina-
my, że nasze zabawki i pomoce powstają w Polsce z polskich materiałów. 

Znacznie poszerzyliśmy grupę znanych i lubianych piramid. Wśród nich znajdą Państwo 
teraz między innymi 3 nowe piramidy matematyczne, które przydadzą się na lekcjach 
matematyki, zajęciach kół matematycznych i zajęciach prowadzonych w ramach terapii 
pedagogicznej. 

Po nasze pomoce warto sięgać w edukacji domowej i we wszelkich formach edukacji 
alternatywnej. Na pewno warto wprowadzać je także do wszelkich kącików zabaw dzie-
cięcych tak licznie (i słusznie) organizowanych ostatnio w miejscach użyteczności publicz-
nej. Jeśli dzieci spędzają tam czas, to niech towarzyszą im mądre i wartościowe polskie 
zabawki. 

W całej naszej pracy przyświeca nam motto Pomyśl – Ułóż – Sprawdź. To ono pozwala 
przekuwać niezwykłą dziecięcą pracę, jaką jest ciągłe uczenie się, w Pasje – Umiejętności 
– Sukces. Nasze pomoce są narzędziami, które te pasje pomagają odkrywać i rozwijać,  
a umiejętności – usprawniać i pogłębiać. 

Dziękujemy wszystkim autorom, pomysłodawcom i tym, którzy na co dzień pracują 
na naszych pomocach i materiałach czyniąc proces edukacji najmłodszych ciekawszym,  
bardziej twórczym i atrakcyjnym. 

Życzmy wszystkim dobrego, pełnego sukcesów i satysfakcji roku szkolnego 
Zespół Wydawnictwa Epideixis 

28-35Zestaw kontrolny, tarcze ćwiczeń, Wyprawki PALETA
System Edukacji PALETA

36-37Mozaika w drewnianym i ozdobnym opakowaniu, Mozaika XXL
Mozaika

59-61Bocian Klemens kle-kle; Wacek, Dzidek, Anastazy; DOMI, 
Od litery do słowa, Dzieciaki Grzeczniaki

Puzzle edukacyjne

40-41Korale matematyczne 20 i 100, Trójkąt matematyczny
Matematyka konkretna

 
42-45Klocki Dienesa, Tangram kolisty, Liczmany, Drążki 

edukacyjne, MEMO przestrzenne, Klocki EDU

Materiał do rozwoju logicznego myślenia

Labirynt, Mistrz Getriko, KUBIK, MoMo, Paluszek, 
Domino Samo, Odkrycia, Studnia Jakuba, Układanki, 

Entliczek Pentliczek, Tres, Literowe zagadki, EMOCJE 47-57
Gry

2-27Zestaw kontrolny, książeczki, Wyprawki PUS
System Edukacji PUS

38-39Stonoga Agata, Klocki BIO, Klocki GEO
Zabawy twórcze

56-58Logopedyczna, Ortograficzna, Matematyczna, językowa
Piramida
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I część. Uwarunkowania efektywnego uczenia 
się dzieci
S. Dylak, ...aby uczyć dzieci myśleć  J. Kruk, 
Środowisko, przedmioty (artefakty) i pomoce dy-
daktyczne, a proces samodzielnego uczenia się 
dziecka  E. Gruszczyk-Kolczyńska, O kryzysie 
edukacji matematycznej na przykładzie pierwsze-
go roku nauki szkolnej. Co trzeba zmienić, żeby 
dzieci mogły odnosić sukcesy w nauce matema-
tyki?  B. Cytowska, Sposoby diagnozowania 
i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach ogól-
nodostępnych  D. Borecka-Biernat, Nieśmiałość. 
Przejawy – rodzinne uwarunkowania – sposoby 
przezwyciężania  J. Malinowska, Motywacja jako 
warunek efektywnego uczenia się dzieci
II część. System PUS w praktyce edukacyjnej
B. Świdnicki, Gry i zabawy z PUS-em  
 J. Dejko, System PUS (Pomyśl – Ułóż – Sprawdź) i PALETA inspiracją do twórczej pracy nauczyciela i ucznia  
 M. Krupska, PUS, PALETA – prosta droga do sukcesu  D. Pyrgies, System edukacji PUS w pracy terapeutycznej  
z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym  H. Dmochowska, L. Dmochowski, Matematyka  
z PUS-em bliżej dzieci

System Edukacji PUS – Pomyśl, Ułóż, Sprawdź Dla przedszkolaków

Uniwersalny System Edukacji PUS łączy naukę, zabawę i samokontrolę. Stanowi skuteczną pomoc w edukacji 
każdego dziecka w wieku od 4 do 10 lat, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. poszerza  
i utrwala wiedzę, rozwijając aktywność poznawczą dziecka w procesie samokształcenia; wychowuje kształtując 
charakter; uczy wytrwałości w samodzielnym dążeniu do celu; służy do zabawy, nauki i terapii indywidualnej  
i grupowej: w przedszkolu, szkole i w domu.
System Edukacji PUS jest ceniony i rekomendowany przez wielu nauczycieli, pedagogów i terapeutów. 
Uwaga! Począwszy od tego roku szkolnego wzory kontrolne we wszystkich książeczkach PUS będą zamieniane 
na kolorowe. Jest to odpowiedź na częste zapytania i sugestie pedagogów i terapeutow. Zmiany są wprowadzane 
stopniowo we wszystkich wznawianych tytułach. Szacujemy, że cały proces zmian potrwa około 2 lat.

Zestaw kontrolny PUS to po-
ręczne, plastikowe pudełko  
z dwunastoma kwadratowymi 
klockami, które służą do syste-
mowego układania w pudełku, 
w oparciu o ćwiczenia zawarte  
w książeczkach. W fazie koń-
cowej, poprzez porównanie 
wzoru ułożonego w Zestawie 
Kontrolnym z wzorem w ksią-
żeczce, otrzymuje się informa-
cję o poprawności wybranych 
odpowiedzi.

Dzieciom trzy- i czteroletnim nauka poprzez zabawę przychodzi z dużą łatwością, bo uczą się dla przy-
jemności i bez wysiłku. Taką formę nauki gwarantują im książeczki Dla przedszkolaków. Dwa nowe tytuły  
z tej serii są odpowiedzią na ogromne zinteresowanie tym sposobem wspierania procesu edukacji. Zawarte 
w nich zadania opierają się na prostych zasadach i wzbogacone są ilustracjami, które na pewno spodobają 
się najmłodszym.

Zestaw kontrolny PUS
Plastikowe pudełko z klockami

36,00  zł

Dorota Pyrgies
Dla przedszkolaków 1
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ilustracje: M. Śliczniak-Świrszcz

Agata Indrychowska
Dla przedszkolaków 3
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe

Dorota Pyrgies
Dla przedszkolaków 2
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ilustracje: M. Śliczniak-Świrszcz

Agata Indrychowska
Dla przedszkolaków 4
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe

Zabawa jest najlepiej dostosowanym do potrzeb rozwojowych dziecka sposobem uczenia się. Dlatego zaba-
wy ogólnorozwojowe w formie obrazkowej zawarte w książeczkach Dla przedszkolaków umożliwiają przyja-
zne doskonalenie sprawności umysłowych. Rozwijają spostrzegawczość, uwagę, pamięć, umiejętność analizy  
i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, uczą porównywania, klasyfikowania i uogólniania. Są okazją do sponta-
nicznego ćwiczenia logicznego myślenia.

 rozpoznawanie i dobieranie w pary według 
ustalonej cechy: garderoba, przybory toaletowe, 
przedmioty codziennego użytku, produkty spo-
żywcze, owoce i warzywa, rośliny i zwierzęta,  
wyposażenie domu

13, 90  złFormat: 260 x 140, strony: 24 1 szt.

 rozpoznawanie postaci: chłopiec – dziewczynka, 
przód – tył  rozpoznawanie i przyporządkowywa-
nie figur geometrycznych ze względu na kształt  
i kolor: ciasteczka i foremki, koło, kwadrat, trójkąt  
 rozpoznawanie i określanie członków rodziny  
 wizyta u lekarza, przygotowania do podróży 

Uczenie się dzieci
Myślenie i działanie

Redakcja: 
Joanna Malinowska, 

Teresa Neckar-Ilnicka

49,00  zł

Format 168 x 235 mm 
288 stron 
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Dla przedszkolaków Dla przedszkolaków

Wiek przedszkolny jest znaczącym okresem rozwoju dziecka. Stymulacja jego rozwoju powinna być wtedy harmonijna 
i przebiegać w różnych obszarach poprzez pobudzanie naturalnej ciekawości dziecka, jego spostrzegawczości, 
umiejętności określania swojego miejsca w przestrzeni, pamięci wzrokowej i słuchowej, logicznego myślenia.
Ćwiczenia zawarte w książeczkach „Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe” zostały dopasowane do poziomu rozwoju 
trzy-, cztero -, pięciolatków. 

Ciekawy świata przedszkolak chętnie poznaje cyfry i litery. Warto wiąc podsuwać mu proste ćwiczenia, które w ciekawej 
formie wprowadzają go w podstawowe pojęcia matematyczne czy językowe i rozbudzają zainteresowania.

Małgorzata Pęcherska-Chełkowska
SAMO tu i teraz 2
Ćwiczenia w orientacji dla najmłodszych
Ilustracje: M. Pęcherska-Chełkowska

Małgorzata Pęcherska-Chełkowska
SAMO tu i teraz 1
Ćwiczenia w orientacji dla najmłodszych
Ilustracje: M. Pęcherska-Chełkowska

Marta Anna Jollant
Przygody Kurki Koko 1 – lato
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ilustracje: M. A. Jarza

Marta Anna Jollant
Przygody Kurki Koko 2 – jesień
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ilustracje: M. A. Jarza

Małgorzata Chromiak
Wędrówki Mrówki Kiki 1
Najbliższe otoczenie przedszkolaka
Środowisko przyrodnicze
Ilustracje: E. Jarząbek, B. Jabłońska, M. Śliczniak-Świrszcz

Bogusław Świdnicki
W świecie zwierząt 1
Nazywanie i rozróżnianie zwierząt
Ilustracje: A. Hańczuk, T. Wilczkiewicz

13,90  złFormat: 260 x 140, strony: 24 1 szt. 13,90  złFormat: 260 x 140, strony: 24 1 szt.

Dorota Pyrgies
Abecadło 2
Zabawy z literami dla najmłodszych
Ilustracje: A. Sokołowska

Dorota Pyrgies
Abecadło 1
Zabawy z literami dla najmłodszych
Ilustracje: A. Sokołowska

Dorota Cudnik
Dreptuś Matematyk 1
Matematyka na starcie
Ilustracje: M.  Śliczniak, B.  Mirowska-Markiewicz

Dorota Cudnik
Dreptuś Matematyk 2
Matematyka na starcie
Ilustracje: M.  Śliczniak, B.  Mirowska-Markiewicz

s. Teresa Górczyńska, ks. Zbigniew Czerwiński
Bóg, Świat i My 1
Religia dla pierwszoklasisty
Ilustracje: E. Jarząbek

s. Teresa Górczyńska, ks. Zbigniew Czerwiński
Bóg, Świat i My 2
Religia dla pierwszoklasisty
Ilustracje: A. Tomaszek-Walczak

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

komplet 

2 książeczek

13,90 zł
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Dla przedszkolaków

Wykonywanie kolejnych ćwiczeń wpływa na stopniowe wydłużanie okresów koncentracji dziecka; wzmacnia jego 
spostrzegawczość poprzez obserwowanie, analizowanie, porównywanie, segregowanie i wyodrębnianie; pomaga 
w poznaniu i utrwaleniu nowej terminologii oraz służy wzbogaceniu wiedzy. Ćwiczenia zawarte w książeczkach 
opierają się na:  łączeniu w pary obrazków i elementów logicznie do siebie pasujących  poznawaniu i nazywaniu 
stosunków przestrzennych  rozróżnianiu barw i kształtów  wskazywaniu różnic i podobieństw  zapamiętywaniu 
szczegółów  rozróżnianiu postaci: chłopiec – dziewczynka, przód-tył  co wydarzyło się później – historyjki 
obrazkowe  nazywaniu rzeczy, uczuć, zachowań.

Książeczki Pinokio, Piotruś Pan oraz Z księgi tysiąca i jednej nocy oparte na motywach znanych baśni, prze-
znaczone są dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Ich zadaniem jest pomoc w utrwa-
leniu nabytych doświadczeń oraz umożliwić dzieciom powrót do ich własnej „krainy fantazji”. Ćwiczenia zawarte  
w książeczkach mają oryginalną i zabawową formę. Dlatego wysiłek podejmowany przy ich rozwiązywaniu  
wielostronnie aktywizuje dzieci i pobudza ich wyobraźnię.

Andrzej Sperling
Pinokio 1
Podróże do krainy fantazji
Ilustracje: A. Sperling

Andrzej Sperling
Z księgi tysiąca i jednej nocy 1
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ilustracje: A. Sperling

Andrzej Sperling
Z księgi tysiąca i jednej nocy 2
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ilustracje: A. Sperling

Andrzej Sperling
Piotruś Pan 2 
Podróże do krainy fantazji
Ilustracje: A. Sperling

13,90  złFormat: 260 x 140; strony: 24 1 szt. 13,90  złFormat: 260 x 140; strony: 24 1 szt.

Dla przedszkolaków

Ćwiczenia zawarte w tych książeczkach mają na celu zachęcić dziecko do uważnego obserwowania najbliższego 
otoczenia, zainteresować je środowiskiem przyrodniczym, zagadnieniami biologii i ekologii, bezpieczeństwa na drodze. 
Dzięki temu zaspokaja się naturalną potrzebę zdobywania wiedzy i prowadzi do świadomego kierowania swoimi 
działaniami, poznania i szanowania świata. 

Bogusław Świdnicki
Balbina z Lublina 1
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ilustracje: A. Żelewska

Bogusław Świdnicki
Balbina z Lublina 2
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ilustracje: A. Żelewska

Bogusław Świdnicki
Gutek i Balbina 1
Świat wokół nas. Zasady bezpieczeństwa na drodze
Ilustracje: A. Żelewska

Bogusław Świdnicki
Gutek i Balbina 2
Świat wokół nas
Ilustracje: A. Żelewska

Maria Krupska, Bogusław Świdnicki
Łatwe zagadki dla Jacka i Agatki 1
Najbliższe otoczenie dziecka
Ilustracje: A. Tomaszek-Walczak

Maria Krupska, Bogusław Świdnicki
Łatwe zagadki dla Jacka i Agatki 2
Najbliższe otoczenie dziecka
Ilustracje: A. Tomaszek-Walczak

komplet 

2 książeczek

13,90 zł



8 9

Dla przedszkolaków

Maria Gudula
Idę do szkoły 1
Doskonalenie koncentracji i logicznego myślenia
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła

Maria Gudula
Idę do szkoły 2
Doskonalenie koncentracji i logicznego myślenia
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, K. Czerner-Wieczorek

Maria Gudula
Idę do szkoły 3
Doskonalenie koncentracji i logicznego myślenia
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, B. Jabłońska, M. Tytuła, 
M. Śliczniak-Świrszcz, A. Czyżewskaw

Maria Gudula
Idę do szkoły 4
Doskonalenie koncentracji i logicznego myślenia
Ilustracje: A. Pękalski, A. Sokołowska, M. Śliczniak-Świrszcz, 
A. Czyżewska

Seria Idę do szkoły skierowana jest do starszych przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole. 
Obejmuje ćwiczenia takie jak:  rozróżnianie, wyodrębnianie, porównywanie, nazywanie i zliczanie  zapamięty-
wanie szczegółów i ich pamięciowe odtwarzanie  poszerzanie słownictwa  rozpoznawanie kształtów i wielkości 
 określanie kierunków  rozpoznawanie i utrwalanie nazw ptaków i zwierząt domowych oraz zwierząt lasów, 

jezior i mórz  łączenie w pary obrazków: logicznie do siebie pasujących i niepasujących, o tej samej nazwie  
i różnym znaczeniu, z rymującymi się nazwami. 
Książeczki polecane są jako materiał uzupełniający w czasie zajęć w przedszkolu lub szkole, a także na zajęciach 
terapii pedagogicznej. Zainteresują dzieci w czasie zajęć świetlicowych oraz zabaw w domu.

Dla uczniów

13,90  złFormat: 260 x 140; strony: 24 1 szt.

Danuta Bojanowska-Obłuda
Od gwiazdki do bajki 1
Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania
Ilustracje: Z. Sobczuk

Dorota Pyrgies
Od gwiazdki do bajki 3
Zabawy i ćwiczenia do nauki czytania i pisania
Ilustracje: I. Wakuła-Rokicka

Małgorzata Chromiak
Od gwiazdki do bajki 4
Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania
Ilustracje: I. Wakuła-Rokicka, M. Śliczniak-Świrszcz

Halina Brzazgacz
Od gwiazdki do bajki 2
Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania
Ilustracje: I. Wakuła-Rokicka

 rozróżnianie i wyodrębnianie spółgłosek 
   i samogłosek
 utrwalanie pojęcia sylaby i określanie jej pozycji 

   w wyrazie
 uzupełnianie wyrazów brakującymi samogłoskami
 wstępne ćwiczenia nauki pisania 

   – odwzorowywanie

 przyporządkowywanie do obrazków podpisów 
   zbudowanych z poznanych liter i sylab
 odczytywanie całych wyrazów i kojarzenie 

   ich z odpowiednimi obrazkami
 doskonalenie płynności czytania dzięki 

   syntetycznemu postrzeganiu układu liter 
   tworzących wyraz

 budowa wyrazów dwu- i wielosylabowych 
   o prostej budowie  sylabowej, np. ku-ra
 wyrazy jedno- i wielosylabowe z sąsiadującymi

   ze sobą spółgłoskami, np. kret, liść, królik
 wyrazy zawierające grupy spółgłoskowe np. struś
 wyrazy zawierające spółgłoski miękkie np. piesek

 analiza i synteza sylabowa wyrazów 2-, 
   3- sylabowych
 dobieranie obrazków, których nazwy 

   rozpoczynają się lub kończą taką samą sylabą
 przekształcanie wyrazów przez dodanie, 

   odcięcie, zmianę litery lub sylaby
 przyporządkowywanie nazwom obrazków 

   schematów sylabowo-literowych

Ćwiczenia zawarte w książeczkach Od gwiazdki do bajki są przydatne na etapie nauki czytania. Skutecznie ją 
wspierają rozbudzając w dzieciach chęć samodzielnego czytania. Mogą być stosowane zarówno w szkole, jak  
i edukacji domowej oraz w terapii pedagogicznej i logopedycznej.

Pomarańczowe okładki książeczek PUS to znak, że dotyczą doskonalenia koncentracji  
i logicznego myślenia. Po analizie zadań zamieszczonych w książeczkach „Idę do szkoły” 
wiem, że wspierają rozwój czynności myślowych dziecka, takich jak: porównywanie, sze-
regowanie i klasyfikowanie, które w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podlegają in-
tensywnej transformacji. Dziecko wykonując kolejne zadania porównuje obiekty, wyszukuje 
podobieństwa i różnice zachodzące między nimi, tworzy kategorie, dobiera obiekty w pary, 

trenuje percepcję na figurach realistycznych i symbolicznych, ćwiczy pamięć i koncentrację uwagi, a przy 
tym poszerza swoją wiedzę z otaczającego nas świata (…). Zadania przeplatają się tak, że nie sposób się 
znudzić, wykonując wszystkie zadania z książeczki. Znajdziemy wśród nich lubiane przez dzieci labirynty, 
tangramy, mandale, rebusy, rytmy i rymy. (…)

Na podkreślenie zasługuje precyzyjna grafika. Ilustracje są niezwykle barwne i przyciągają uwagę małego odbiorcy.
Maria Nowacka, blog „Barwy Zabawy” 
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Małgorzata Chromiak
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 1
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, M. Śliczniak-Świrszcz

Małgorzata Chromiak, Anna Małysz
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 2
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, M. Śliczniak-Świrszcz

Małgorzata Chromiak
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 3
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, M. Śliczniak-Świrszcz

Małgorzata Chromiak
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 4
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, M. Śliczniak-Świrszcz

Dla uczniów

13,90  złFormat: 260 x 140; strony: 24 1 szt.

 określanie kolejności liter w alfabecie
 wyodrębnianie liter rozpoczynających nazwy   

   obrazków
 utrwalanie pojęcia sylaby i określanie jej pozycji 

   w wyrazie
 uzupełnianie wyrazów brakującymi samogłoskami
 odczytywanie wyrazów 1- i 2- sylabowych  i ich 

   łączenie z odpowiednimi obrazkami

 składanie wyrazów z rozsypanki literowej
 określanie i porównywanie ilości sylab 

   w wyrazach
 odczytywanie wyrazów i łączenie ich z obrazkami
 uzupełnianie wyrazów brakującymi spółgłoskami
 odszukiwanie 1-sylabowych wyrazów 

   w wyrazach 2- i 3- sylabowych

 liczebniki i różne formy rzeczowników
 kojarzenie obrazków z określającymi je wyrazami 
 odczytywanie wyrazów zawierających dwuznaki 
 uzupełnianie wyrazów dwuznakami: rz, sz, cz, dz, 

   dż, dź
 odczytywanie prostych zdań i łączenie ich 

   z obrazkami
 odczytywanie prostych pytań i wyszukiwanie   

   odpowiedzi
 dobieranie właściwych zakończeń prostych zdań

 odczytywanie rozbudowanych zdań i dobieranie 
   właściwych zakończeń
 uzupełnianie krótkich rymowanych tekstów 

   literackich brakującymi wyrazami lub 
   zakończeniami wersów
 krótkie odpowiedzi na pytania, np.: Czy do 

   skarbonki wrzucamy pieniądze? Tak czy nie?
 dobieranie obrazków do rozbudowanych zdań

13,90  złFormat: 260 x 140; strony: 24 1 szt.

Doskonalenie słuchu fonemowego

  rozróżnianie głosek: l i r
  tworzenie sylab i rymów z głoską r
  dobieranie w pary przymiotnika z rzeczownikiem 

    z literą r
  brakujące głoski l i r w rzeczownikach
  tworzenie wyrazów przez dodanie końcowej 

    właściwej sylaby
  dobieranie podpisów do obrazków mających 

    w nazwie głoski l i r
  trudne nazwy miast, w których brakuje pierwszych liter

 głoski r i t w nazwie obrazka 
 głoska r w nagłosie i śródgłosie 
 rozróżnianie głosek: l i r 
 tworzenie sylab i rymów z głoską r 
 dobieranie podpisów do obrazków 

 rozróżnianie głosek: g-k 
 dobieranie w pary wyrazów z taką  samą pierwszą   

   i ostatnią sylabą 
 tworzenie wyrazów przez dodanie sylab z literami 

   g lub k

 rozróżnianie głosek: b-p, w-f, g-k 
 odszukiwanie głosek: d, k, s, c 
 tworzenie sylab z literami: sz, s, c, cz 
 brakujące sylaby w wyrazach z literami: 

   ż, sz, cz, rz

Katarzyna Szura
Chrząszcz z Żyrzyna 1
Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, M. Śliczniak-Świrszcz, A. Pękalski

Katarzyna Szura
Chyża Żmija Syk-Syk 2
Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, M. Śliczniak-Świrszcz, 
A. Pękalski, A. Czyżewska

Dorota Pyrgies
Kruk z Kruklanki 3
Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, A. Zawadzka 

Dorota Pyrgies
Miała Baba Koguta 4
Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, 
M. Śliczniak-Świrszcz, E. Jarząbek, A. Zawadzka 

Książeczki zawierają materiał ćwiczeniowy przydatny w pracy z tymi dziećmi, które z różnych przyczyn nie 
opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się i mają problemy  
w komunikacji z otoczeniem lub trudności w nauce czytania i pisania.
Mogą być wykorzystywane w gabinetach logopedycznych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
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Nauczanie zintegrowane

Bogusław Świdnicki
100 pytań 
i odpowiedzi 1
Ilustracje: 
M. Śliczniak-Świrszcz

Bogusław Świdnicki
100 pytań 
i odpowiedzi 2
Ilustracje: 
M. Śliczniak-Świrszcz

Maria Krupska
Bogusław Świdnicki
100 pytań 
i odpowiedzi 3
Ilustracje: 
K. Stankiewicz

Maria Krupska
Bogusław Świdnicki
100 pytań 
i odpowiedzi 4
Ilustracje: 
K. Stankiewicz, 
M. Śliczniak-Świrszcz

Książeczki z serii 100 pytań i odpowiedzi zostały opracowane z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Quizowa forma ćwiczeń nie sprawia problemu nawet młodszym dzieciom, uczy je 
formułowania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zadania poszerzają wiedzę dziecka o najbliższym otoczeniu, 
ponieważ oparte są na doświadczeniach z życia codziennego i dotyczą jego różnych aspektów. Dobór 
czarno-białych ilustracji jest zamierzony. W przeciwieństwie do ilustracji kolorowych, powszechnie obecnych  
i obrazujących rzeczywistość w formie plakatowej, rysunki czarno-białe nie są źródłem gotowych odpowiedzi, 
zmuszają do logicznego myślenia, pobudzają wyobraźnię, zachęcają do samodzielnych doświadczeń  
i obserwacji.
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Bogusław Świdnicki
Rusz głową 1

Gry i zabawy logiczne
Oprac. graf.:

A. Sokołowska

Dorota Pyrgies
Skoncentruj 

się 2
Zabawowe formy 

ćwiczeń 
na koncentrację

Oprac. graf.: 
A. Czyżewska

Dorota Pyrgies
Skoncentruj 

się 1
Zabawowe formy 

ćwiczeń 
na koncentrację

Oprac. graf.: 
A. Czyżewska

Bogusław Świdnicki
Rusz głową 2

Gry i zabawy logiczne
Oprac. graf.: 

A. Czyżewska

Bogusław Świdnicki
Ćwiczenia 

w orientacji 1
Położenie w przestrzeni 

i relacje między 
przedmiotami

Ilustracje: 
K. Stankiewicz

Agata Indrychowska
Koduj, szyfruj 1

Ćwiczenia 
wprowadzające 

do kodowania

Koncentracja dziecka jest istotnym warunkiem osiągnięcia sukcesu w nauce. Wykonywanie ćwiczeń z książeczek wpływa 
na stopniowe wydłużanie okresów koncentracji uwagi dziecka, rozwój spostrzegawczości przez obserwowanie kształtu, 
wielkości, położenia przestrzennego figur, rozróżnianie figury i tła, porównywanie, segregowanie, wyszukiwanie różnic i po-
dobieństw. Nowa książeczka Koduj, szyfruj 1 jest dobrym wstępem do nauki kodowania i programowania.

Now
ość
 !Seria „100 pytań i odpowiedzi” jest wspaniała. (...) Spotykamy tu nieco różną formę pytań 

niż w innych książeczkach. Mamy coś w rodzaju quizu, ale (...) nastawiony jest on nie na 
konkretny dział wiedzy, a na wiedzę ogólną. Pytania są rozmaite, jedne łatwiejsze, inne 
trudniejsze, ale dzieciaki pokochały je od razu. Zwłaszcza Wojtek, dla którego czytanie 
pytań to „łatwizna”, więc jest w pełni samowystarczalny. A to z kolei pozwala mu na trening 
czytania ze zrozumieniem. Kolejny wielki plus. (…) Jedne z fajniejszych książeczek na czas 
pomiędzy zerówką a pierwszą klasą.

Magdalena Kus, blog „Kusiątka”
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Dorota Pyrgies
ABC 3 
Rozpoznawanie 
i rozróżnianie liter
– dwuznaki
Ilustracje: 
I. Rokicka-Wakuła

Książeczki z serii ABC stanowią materiał wspomaga-
jący naukę czytania. Zawierają ćwiczenia oparte na:  
 analizie i syntezie wzrokowo-słuchowej wyrazów z po-

znaną literą  nazywaniu tego, co jest widoczne na obrazku  
 wyszukiwaniu nazwy obrazka wśród innych  utrwala-

niu wyrazów z poznaną literą poprzez wypowiedź ustną  
i czytanie  określaniu miejsca głoski w wyrazie: na po-
czątku, w środku, na końcu  określaniu i rozpoznawa-
niu różnic pomiędzy brzmieniem głoski a jej graficznym 
znakiem  różnicowaniu liter o podobnych kształtach  
 odszukiwaniu w szeregu litery o kształcie zgodnym 

z wzorem  ćwiczeniu czytania wyrazów utworzonych  
z poznanych liter  utrwalaniu różnicowania kształtów 
poznanych liter i określaniu ich kolejności w alfabecie  
 utrwalaniu podstawowych zagadnień pisowni liter.

Seria Logopedyczne potyczki powstała z myślą o dzieciach mających trudności z automatyzacją głosek już 
wywołanych. Ćwiczenia zawarte w książeczkach ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności, czyli 
od łatwiejszych do trudniejszych. Ich różnorodność pozwala ćwiczyć nie tylko wymowę, ale i szereg innych 
umiejętności takich jak: logiczne myślenie, koncentracja uwagi, zapamiętywanie, analiza wzrokowa i słuchowa, 
kategoryzowanie, układanie szeregów. Celem książeczek jest utrwalanie prawidłowej wymowy trudnych głosek 
w trakcie świetnej zabawy. Logopedyczne potyczki mogą być wykorzystywane w ramach terapii pedagogicznej 
i logopedycznej.

Dorota Pyrgies

ABC 1
Rozpoznawanie 
i rozróżnianie liter A-L
Ilustracje: 
I. Rokicka-Wakuła

Dorota Pyrgies
ABC 2
Rozpoznawanie 
i rozróżnianie liter Ł-Z
Ilustracje: 
I. Rokicka-Wakuła

Magdalena Rybka
Logopedyczne

potyczki 1
Głoski ciszące

Ilustracje: 
M. Rybka

Magdalena Rybka
Logopedyczne

potyczki 3
Głoski szumiące

Ilustracje: 
M. Rybka

Magdalena Rybka
Logopedyczne

potyczki 2
Głoski syczące

Ilustracje: 
M. Rybka

Magdalena Rybka
Logopedyczne

potyczki 4
Głoski L-R

Ilustracje: 
M. Rybka
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Wywołanie pożądanej głoski to często nie koniec pracy logopedycznej, a dopiero 
jej początek. W swoim gabinecie niemal codziennie spotykam się z dziećmi, z którymi 
pracujemy nad automatyzacją głosek w mowie spontanicznej. Proces ten wymaga wiele 
czasu, samozaparcia, systematycznej pracy. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe dla 
dzieci. Z myślą o nich stworzyłam serię książeczek PUS do treningu automatyzacji głosek, 
które są już wywołane w wymowie. Mam nadzieję, że moje książeczki nie tylko pomogą 

im w tym jakże trudnym zadaniu, ale także zainteresują ciekawymi zadaniami, pomogą odkryć i rozwinąć 
nowe umiejętności.

Magdalena Rybka, blog logopedarybka.pl

Maria Krupska
Pierwsze 
lektury 1
Ćwiczenia 
utrwalająco
-sprawdzające 
dla klas I-II
Ilustracje: P. Wakuła
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Anna Jedut
Krystyna Karwat

Królewna 
Śnieżka 1

Czytanie 
ze zrozumieniem

Ilustracje: M. Goździewicz

Małgorzata 
Chromiak

Czytanie ze 
zrozumieniem 1

Lektury 

Agnieszka Piekarska
Czytanie ze 

zrozumieniem 3
O ciekawskim kotku

Małgorzata Chromiak
Czytanie ze 

zrozumieniem 4
Wiersze

Anna Jedut
Krystyna Karwat

Królewna 
Śnieżka 2

Gramatyka języka 
polskiego 

Ilustracje: 
A. Tomaszek-Walczak
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Agnieszka Piekarska
Czytanie ze 

zrozumieniem 2
O szarym motylku

Ilustracje: 
M. Bruchnalski

Halina Cybulska
Kto? Co? 
Rzeczownik 1
Gramatyka języka 
polskiego 
Ilustracje: P. Wakuła

Halina Cybulska
Kto? Co? 
Rzeczownik 2
Gramatyka języka 
polskiego 
Ilustracje: P. Wakuła

Dorota Zdybel
Jaki? Jaka? 
Jakie? 
Przymiotnik 1
Ilustracje: H. Ronek

Halina Cybulska
Co robi? 
Co robią? 
Czasownik 1
Ilustracje: 
A. Żelewska, 
E. Jarząbek, 
M. Śliczniak, 
A. Zawadzka

Dorota Pyrgies
Gramatyka na 
wesoło 1
Gramatyka języka 
polskiego
Oprac. graf.: 
M. Śliczniak-Świrszcz

Dorota Pyrgies
Gramatyka na 
wesoło 2
Gramatyka języka 
polskiego
Oprac. graf.: 
M. Kaproń 

Książeczki są propozycją zabaw utrwalających w ciekawy sposob zagadnienia gramatyki języka polskiego. 
Zawarte w nich ćwiczenia poszerzają wiedzę dziecka o poznanych częściach mowy i związkach wyrazowych. 
Dają możliwość praktycznego zastosowania wyrazów bliskoznacznych, przeciwstawnych, zdrobnień, a także 
różnych form rzeczownika, przymiotnika i czasownika. Mogą być stosowane jako materiał wspomagający  
w szkole, edukacji domowej oraz terapii pedagogicznej.

Czytanie to podstawowa umiejętność, decydująca o powodzeniu i sukcesach ucznia oraz umożliwiająca samo-
dzielne poznawanie świata. Czytanie ze zrozumieniem, które wymaga skupienia i koncentracji, należy ćwiczyć 
od początku. Jego istotą jest kojarzenie obrazów i ich fonetycznych odpowiedników (przy czytaniu głośnym) 
lub wyrazów z odpowiadającymi im znaczeniem (przy czytaniu cichym). Dobrze opanowana umiejętność czy-
tania ze zrozumieniem rozbudza zainteresowanie książką 
i czytelnictwem.13,90  złFormat: 168 x 235, strony: 32 1 szt. 13,90  złFormat: 168 x 235; strony: 32 1 szt.
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Ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość pisow-
ni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. Zasady pisowni 
spółgłosek miękkich zostały przedstawione na przykła-
dzie blisko 200 słów.
Oprócz swojego podstawowego celu książeczka z po-
wodzeniem może być wykorzystywana w gabinetach 
logopedycznych jako materiał ćwiczeniowy do nauki 
właściwej wymowy spółgłosek miękkich i poprawnego 
czytania.

Ćwiczenia utrwalające znajomość pisowni wyrazów  
z „ó” i „u”. Na przykładzie blisko 250 słów zilustrowa-
ne zostały zasady pisowni wyrazów z „ó” (niewymien-
nym i wymiennym) oraz z „u”. Zamieszczony na końcu 
książeczki słowniczek, zawierający materiał językowy 
wykorzystany w ćwiczeniach, stanowi wystarczającą 
podbudowę do utrwalania pisowni wyrazów z czynne-
go słownika dziecka.

Wiesława Śliwerska
Ortografia 1
ó-u
Ilustracje: 
B. Mirowska-Markiewicz

Anna Sowińska
Ortografia 2
zmiękczenia
Ilustracje: 
B. Mirowska-Markiewicz

Wiesława Śliwerska
B. Postolska-Porodzińska
Ortografia 3
rz-ż
Ilustracje: 
B. Mirowska-Markiewicz

Halina Kopeć
Ortografia 4
ch-h
Ilustracje: 
B. Mirowska-Markiewicz

Ćwiczenia kształtujące umiejętność poprawnego pisa-
nia wyrazów z „ch” i „h”, które przybliżają podstawowe 
reguły ortograficzne uzasadniające ich pisownię. Pisow-
nia większości wyrazów z „ch” i „h” nie opiera się na 
żadnej z reguł ortograficznych. Z tego względu zapropo-
nowane ćwiczenia ukierunkowane są na zapamiętanie  
i utrwalenie. Ułatwia to również zamieszczony na końcu 
słowniczek.

Ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość pi-
sowni wyrazów z „rz i „ż”. Zawierają ponad 250 słów, 
na przykładzie których zostały zilustrowane zasady pi-
sowni wyrazów „rz” i „ż”: wymiennym, niewymiennym, 
w pozycji po spółgłoskach oraz w zakończeniach -aż, 
-arz.

Książeczki z serii Ortografia są dobrym materiałem wspomagającym na lekcjach języka polskiego, a także  
w edukacji domowej i terapii pedagogicznej.

Nauczanie zintegrowane Nauczanie zintegrowane

Słowniczki w prosty i przystępny sposób przy-
bliżają dzieciom trudne wyrazy i zwroty w języku 
polskim, podając ciekawe przykłady ich zastoso-
wania zarówno w piśmie, jak i w mowie. 
Atrakcyjna szata graficzna zaciekawia, śmieszy 
i intryguje oraz w dowcipny sposób przedstawia 
znaczenie wyrazów.
W pracy z dziećmi klas młodszych zalecana jest 
dodatkowa aktywność nauczyciela w formie pro-
wadzenia ukierunkowanych zajęć ze słownikami: 
frazeologicznym, wyrazów obcych, wyrazów 
bliskoznacznych, ortograficznym i poprawnej  
polszczyzny.

Dorota Pyrgies
Słowniczek 

wyrazów 
obcych

dla dzieci 
Ilustracje: M. Stankiewicz       

Dorota Pyrgies
Słowniczek 

frazeologiczny
dla  dzieci

Ilustracje: M. Stankiewicz

Małgorzata Chromiak
Dorota Pyrgies

Słowniczek 
ortograficzny

dla dzieci
Ilustracje: M. Stankiewicz

Małgorzata Chromiak
Słowniczek 
poprawnej

polszczyzny
Ilustracje: M. Stankiewicz

Maria Krupska
Dorota Pyrgies
Słowniczek 

wyrazów 
bliskoznacznych

dla dzieci
Ilustracje: M. Stankiewicz
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Jadwiga Dejko
To już potrafię 2

Ćwiczenia utrwalająco-
sprawdzające

dla dzieci w klasach I-II
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła

Jadwiga Dejko
To już potrafię 1

Ćwiczenia utrwalająco-
sprawdzające

dla dzieci w klasach I-II
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła

Jadwiga Dejko 
Małgorzata Bąk 

To już potrafię 4
Ćwiczenia utrwalająco-

sprawdzające
dla dzieci w klasach II-III

Ilustracje: T. Wilczkiewicz 

Dorota Marcinkowska 
Kto ty jesteś? 1

Wiedza o Polsce 
w pytaniach 

i odpowiedziach

Jadwiga Dejko
To już potrafię 3

Ćwiczenia utrwalająco-
sprawdzające

dla dzieci w klasach II-III
Ilustracje: I. Rokicka-Wakuła, 

M. Śliczniak-Swirszcz
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Maria Krupska
Elżbieta Pryzowicz
Zgadywanki
– wiosna
Ilustracje: E. Jarząbek
Oprac. graf.: A. Czyżewska

Maria Krupska
Elżbieta Pryzowicz
Zgadywanki
– lato
Ilustracje: E. Jarząbek

Maria Krupska
Elżbieta Pryzowicz
Zgadywanki
– jesień
Ilustracje: B. Jabłońska

Maria Krupska
Elżbieta Pryzowicz
Zgadywanki
– zima
Ilustracje: B. Jabłońska

Bogusław Świdnicki
Wyliczanki, 
rymowanki 2
Ilustracje: 
T. Wilczkiewicz

Bogusław Świdnicki
Wyliczanki, 
rymowanki 1
Ilustracje: 
T. Wilczkiewicz
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Książeczka Kto ty jesteś? 1 Wiedza  
o Polsce w pytaniach i odpowiedziach 
jest przeznaczona dla uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej. Zawiera zadania  
z zakresu historii, geografii oraz kultury 
Polski. Pretekstem do jej opracowania  
i wydania stała się 100. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Naszym 
zamiarem jest, aby nauka i zabawa na 
jej podstawie stała się okazją do rozmów  
o Polsce, jej historii i kulturze. 
Książeczka może być wykorzystywana 
jako materiał wspomagający na lekcjach  
w szkole, na zajęciach kółek zainteresowań, 
w edukacji domowej. 
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Dorota Cudnik
Liczę 

w pamięci 4
Mnożenie i dzielenie

w zakresie 100
Ilustracje: 

M. Śliczniak-Świrszcz

Dorota Cudnik
Liczę 

w pamięci 1
Dodawanie 

i odejmowanie 
w zakresie 12

Ilustracje: P. Wakuła

Dorota Cudnik
Liczę 

w pamięci 2
Dodawanie 

i odejmowanie 
w zakresie 20

Ilustracje: A. Żelewska, 
J. Cedro-Dyniol, 

M. Śliczniak-Świrszcz, 
P. Wakuła

Oprac. graf.: A. Cedro

Dorota Cudnik
Liczę 

w pamięci 3
Dodawanie 

i odejmowanie 
w zakresie 100

Oprac. graf.: 
P. Frąckiewicz

Dorota Cudnik
Liczę 

w pamięci 5
Dodawanie 

i odejmowanie
w zakresie 1000

Ilustracje: P. Wakuła

Książeczki z serii Liczę w pamięci to bogaty zbiór 
zadań, dotyczących czterech podstawowych działań 
arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową 
formą służą poznaniu podstaw techniki rachunkowej, 
utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności 
symbolicznego zapisu działań matematycznych.

Nauczanie zintegrowane

Dorota Cudnik
Matematyka 
na wesoło 1
Dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 12
Ilustracje: 
B. Mirowska-Markiewicz, 
E. Jarząbek, P. Wakuła, 
K. Czerner-Wieczorek, 
A. Pękalski, 
M. Śliczniak-Świrszcz, 
Z. Sobczuk

Jdwiga Dejko
Matematyka 
na wesoło 2
Dodawanie 
i odejmowanie 
w zakresie 20
Ilustracje: 
E. Poklewska-Koziełło

Maria Krupska
Matematyka 
na wesoło 3
Zadania tekstowe
I cz.

Małgorzata 
Chromiak
Matematyka 
na wesoło 5
Łamigłówki

Maria Krupska
Matematyka 
na wesoło 4
Zadania tekstowe
II cz.

Matematyka na wesoło to seria zbiorów zadań służą-
cych utrwaleniu podstawowych działań matematycz-
nych oraz doskonaleniu umiejętności wykonywania ich 
w pamięci. Mogą być wykorzystywane w pracy indywi-
dualnej i zespołowej dzieci, które wykazują już pewną 
biegłość liczenia. Kolejność zadań zachowuje zasadę 
stopniowania trudności. 

Nauczanie zintegrowane

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN
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Prosta mechanika działania bar-
dzo nam się podoba. System sa-
mokontroli i różnorodność wzorów 
motywuje do kolejnych działań. 
Kolejne pokonywanie etapów ćwi-
czy wytrwałość, rozwija i utrwala 

umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia  
i dzielenia w zakresie do 100. Uczy samodzielnego 
dochodzenia do wyniku działania. A to z pewnością 
sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych  
i wzmacnia odporność emocjonalną przy pokony-
waniu trudności.

Bożena Bogdańska
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Maria Krupska
Matematyka 
konkretna 1
Symetria, miary, 
waga, pieniądze

Dorota Pyrgies
Matematyka 
konkretna 2
Zegar i kalendarz
Ilustracje: M. Tytuła

Dorota Cudnik
Ułamki 1
Dodawanie 
i odejmowanie
ułamków zwykłych
Ilustracje: P. Wakuła
Oprac. graf.: 
A. Czyżewska

Nauczanie zintegrowane

Małgorzata Chromiak
Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 1
Mnożenie i dzielenie w zakresie 30
Ilustracje: H. Ronek

Małgorzata Chromiak
Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 2
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
Ilustracje: H. Ronek

Nauczanie zintegrowane

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

Bogusław Marek
Happy

English 1
Ilustracje: M. Tytuła

Bogusław Marek
Happy 

English 2
Ilustracje: M. Tytuła

Bogusław Marek
Crazy 

English 1
Ilustracje: K. Wieczorek

Dominika 
Pyrgies-Skowrońska

Crazy 
English 2

Ilustracje: M. Stankiewicz

Bernard Pyrgies
Deutsch macht 

Spass 2
Ilustracje: M. Tytuła

Bernard Pyrgies
Deutsch macht 

Spass 1
Ilustracje: M. Tytuła

13,90  złFormat: 168 x 235, strony: 32 1 szt. 13,90  złFormat: 168 x 235; strony: 32 1 szt.

Wszystkie zadania zawarte  
w książeczce Matematyka kon-
kretna 2 rozwijają i utrwala-
ją umiejętności matematyczne  
w temacie zegara i kalendarza.

Dzięki niej Wasze dzieci w za-
bawnej formie przybliżą sobie pojęcie czasu, 
udoskonalą umiejętność odczytywania godzin, 
kwadransów i minut na zegarze tradycyjnym 
oraz elektronicznym. Dodatkowo utrwalą na-
zwy miesięcy, nauczą się zapisywania dat oraz 
posiądą ogólną wiedzę, jak posługiwać się  
kalendarzem.

Anna Rudna, blog „Pomysłowe smyki”
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Nauczanie zintegrowane Nauczanie zintegrowane

PUS 
Wyprawka przedszkolaka

 Zestaw kontrolny PUS
 2 książeczki:
– Abecadło 1

– Dla przedszkolaków 1

PUS 
Wyprawka pierwszoklasisty

 Zestaw kontrolny PUS
 2 książeczki:

– 100 pytań i odpowiedzi 1
– To już potrafię 1

59,00  zł

59,00  zł

Wymiary pudełek: 280 x 280 x 30 mm.

Ewa Fleischer-Iwan
Wiolinek i Nutka
W krainie muzyki
Ilustracje: 
K. Czerner-Wieczorek

Adam Cedro
Na drodze 1
Zabawowe ćwiczenia 
przygotowujące 
do egzaminu na kartę 
rowerową
Ilustracje: M. Tytuła

Klocki zapasowe służą do uzupełniania Zestawu 
kontrolnego PUS w przypadku, gdy zagubi się 
jeden lub więcej klocków.

Wykonana z drewna, pomalowana czerwoną farbą; 
jest bardzo praktyczna – wyrabia nawyk porządku, 
a przy tym efektownie prezentuje się w domu, klasie 
czy gabinecie.

Skrzynka PUS
do przechowywania książeczek

Klocki zapasowe
do Zestawu kontrolnego PUS

12,00  zł

49,50  zł
polecane 

do  terapii

polecane 

do  terapii

Wiolinek i Nutka – treść książeczki oparta jest na wybranych zagadnieniach z zakresu wychowania muzycznego. 
Z książeczki dzieci dowiedzą się m. in.: gdzie mieszkają dźwięki, co to jest gama, gdzie zapisujemy nuty, jak 
liczna jest ich rodzina, ile nut może zamieszkać w jednym takcie, co to jest melodia.

Na drodze 1. Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego to książeczka, która powstała z myślą o dzieciach 
przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową.
Zawartość merytoryczna książeczki obejmuje wszystkie zespoły zagadnień wymaganych przez egzaminatorów. 
Aby rozwiązać kolejne zadania, dziecko musi nie tylko poznać przepisy i zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, 
ale przede wszystkim je zrozumieć. Szukając rozwiązań musi myśleć, wybierać, podejmować decyzje. Dzięki 
elastycznej strukturze ćwiczeń łączącej naukę z zabawą, dziecko nie męczy się „wkuwaniem” reguł i nazw, ale 
twórczo rozwiązuje kolejne problemy. 
Rozwiązując zadania zawarte w książeczkach przy jednoczesnym układaniu klocków dziecko ma możliwość 
samodzielnej pracy i kontroli poprawności wybranych odpowiedzi. To uczy je uważności i pomaga ćwiczyć 
koncentrację. Książeczki mogą być wykorzystywane jako materiał wspomagający na zajęciach w szkole,  
a także w edukacji domowej.

13,90  złFormat: 168 x 235, strony: 32 1 szt.

Bogusław Świdnicki
Nie tylko dla 
geniuszy 1
Rebusy

Małgorzata Chromiak
Nie tylko dla 
geniuszy 2
Rebusy

Zap
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Wydawnictwo
R

Zestaw Kontrolny PALETA

ALET

1.
Najpierw wyjmujemy
kolorowe klocki.

2.

4.
Zdejmujemy tarcze, 
odwracamy	ją	na	
drugą	stronę	
i	nakładamy	ponownie	
na	kołeczki.

Wybraną	tarczę	
nakładamy	stroną	
z	zadaniami	do	góry	
na	dwa	kołeczki	
w Palecie.

Najpierw wyjmujemy 
kolorowe klocki.

ul. L.  Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków 
tel. 12 268 01 20 

www.pus.pl
www.facebook.com/epideixis.wydawnictwo

wszystkie	zadania	są	prawidłowo	rozwiązane,	jeśli	kolory	klocków	zgadzają	się	
z	 kolorami	 półkoli	 na	 stronie	 kontrolnej	 tarczy.	 Jeżeli	 wzór	 kolorystyczny	 nie	 jest	 zgodny	 ze	
sobą,	to	wyjmujemy	nie	pasujące	klocki,	tarczę	odwracamy	na	stronę	z	zadaniami	i	jeszcze	raz	
rozwiązujemy	niepoprawnie	wykonane	zadania.

3.
Bierzemy	jeden	
z	kolorowych	klocków,	
rozwiązujemy	zadanie	
oznaczone	takim	
samym	kolorem	jak	
klocek	i	kładziemy	go	
na	pole	obok	popraw-
nej	odpowiedzi.

Zestaw kontrolny PALETA
46,00  zł

Co to jest PALETA?
PALETA to System Edukacji, który łączy w sobie 
zabawę, naukę i samokontrolę. Stanowi skuteczną 
pomoc w edukacji dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
PALETA służy do zabawy indywidualnej i grupowej, 
motywując wszystkich – mniej i bardziej zdolnych 
do zdobywania, poszerzania i utrwalania wiedzy. 
Wielokrotnie nagradzana w kraju i na forum mię-
dzynarodowym PALETA jest ceniona i polecana 
przez wychowawców, nauczycieli, terapeutów. 
Praca z PALETĄ pobudza i rozwija dziecięce zdol-
ności, uczy wytrwałości i samodzielności, wzmac-
nia koncentrację, pozwala przezwyciężyć trudności 
pojawiające się w procesie edukacyjnym. 

Zestaw kontrolny PALETA
Jest wykonany z drewna, a swym wyglądem przy-
pomina paletę malarską. Ma 12 kolistych wgłębień, 
w których umieszczone są okrągłe, drewniane kloc-
ki: 6 krążków i 6 pierścieni w sześciu kolorach. 
Paleta służy do zabawy i nauki w połączeniu  
z tarczami ćwiczeń: kolorowe klocki PALETY prze-
znaczone są do wykonywania ćwiczeń na tarczy. 
Zaletą PALETY jest to, że w każdej chwili można 
przerwać ćwiczenie w celu dokonania samokon-
troli poprzez równoczesne porównanie zadania  
i wyniku.

System Edukacji PALETA System Edukacji PALETA

Wydawnictwo
R

Zestaw Kontrolny PALETA

ALET

1.
Najpierw wyjmujemy
kolorowe klocki.

2.

4.
Zdejmujemy tarcze, 
odwracamy	ją	na	
drugą	stronę	
i	nakładamy	ponownie	
na	kołeczki.

Wybraną	tarczę	
nakładamy	stroną	
z	zadaniami	do	góry	
na	dwa	kołeczki	
w Palecie.

Najpierw wyjmujemy 
kolorowe klocki.

ul. L.  Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków 
tel. 12 268 01 20 

www.pus.pl
www.facebook.com/epideixis.wydawnictwo

wszystkie	zadania	są	prawidłowo	rozwiązane,	jeśli	kolory	klocków	zgadzają	się	
z	 kolorami	 półkoli	 na	 stronie	 kontrolnej	 tarczy.	 Jeżeli	 wzór	 kolorystyczny	 nie	 jest	 zgodny	 ze	
sobą,	to	wyjmujemy	nie	pasujące	klocki,	tarczę	odwracamy	na	stronę	z	zadaniami	i	jeszcze	raz	
rozwiązujemy	niepoprawnie	wykonane	zadania.

3.
Bierzemy	jeden	
z	kolorowych	klocków,	
rozwiązujemy	zadanie	
oznaczone	takim	
samym	kolorem	jak	
klocek	i	kładziemy	go	
na	pole	obok	popraw-
nej	odpowiedzi.

Jak bawić się z Paletą
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z	 kolorami	 półkoli	 na	 stronie	 kontrolnej	 tarczy.	 Jeżeli	 wzór	 kolorystyczny	 nie	 jest	 zgodny	 ze	
sobą,	to	wyjmujemy	nie	pasujące	klocki,	tarczę	odwracamy	na	stronę	z	zadaniami	i	jeszcze	raz	
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Zestaw Kontrolny PALETA

ALET

1.
Najpierw wyjmujemy
kolorowe klocki.

2.

4.
Zdejmujemy tarcze, 
odwracamy	ją	na	
drugą	stronę	
i	nakładamy	ponownie	
na	kołeczki.

Wybraną	tarczę	
nakładamy	stroną	
z	zadaniami	do	góry	
na	dwa	kołeczki	
w Palecie.

Najpierw wyjmujemy 
kolorowe klocki.

ul. L.  Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków 
tel. 12 268 01 20 

www.pus.pl
www.facebook.com/epideixis.wydawnictwo

wszystkie	zadania	są	prawidłowo	rozwiązane,	jeśli	kolory	klocków	zgadzają	się	
z	 kolorami	 półkoli	 na	 stronie	 kontrolnej	 tarczy.	 Jeżeli	 wzór	 kolorystyczny	 nie	 jest	 zgodny	 ze	
sobą,	to	wyjmujemy	nie	pasujące	klocki,	tarczę	odwracamy	na	stronę	z	zadaniami	i	jeszcze	raz	
rozwiązujemy	niepoprawnie	wykonane	zadania.

3.
Bierzemy	jeden	
z	kolorowych	klocków,	
rozwiązujemy	zadanie	
oznaczone	takim	
samym	kolorem	jak	
klocek	i	kładziemy	go	
na	pole	obok	popraw-
nej	odpowiedzi.

Samokontrola: wszystkie zadania są prawidłowo rozwiązane, jeśli kolory klocków zgadzają się z kolorami półkoli 
na stronie kontrolnej tarczy. Jeżeli układ kolorystyczny nie jest zgodny, to wyjmujemy niepasujące klocki, tarczę 
odwracamy na stronę z zadaniami i jeszcze raz rozwiązujemy niepoprawnie wykonane zadania.

1. Najpierw wyjmujemy 
kolorowe klocki.

3. Bierzemy jeden 
z klocków, rozwiązuje-
my zadanie oznaczone 
takim samym kolorem 
jak klocek i kładziemy go 
na pole przy poprawnej 
odpowiedzi.

2. Wybraną tarczę 
nakładamy stroną 
z zadaniami do góry 
na dwa kołeczki 
w Palecie.

4. Zdejmujemy tarczę, 
odwracamy ją na 
drugą stronę 
i nakładamy 
ponownie na kołeczki.

Maria Krupska
Bogusław Świdnicki

PALETA
Podręcznik 
metodyczny

Adresowany do rodziców, nauczycieli i terapeutów. Zawiera wartościowe 
propozycje zabaw, gier i ćwiczeń do wykorzystania w pracy indywidualnej 
i grupowej, edukacji polonistycznej i matematycznej dzieci w nauczaniu 
zintegrowanym, a także podczas zajęć ogólnorozwojowych i terapeutycznych.
Podręcznik ma przejrzystą strukturę, jest przydatny w pracy nauczyciela  
i terapeuty, inspiruje do tworzenia własnych rozwiązań.
Format: 168 x 235, 128 stron. 

32,50 zł

fot. Magdalena Kus, blog „Kusiątka”
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WP3 Gutek i Balbina

WP2 Dla Przedszkolaków

WP4 SAMO

WP1 Dla Przedszkolaków

Tarcze ćwiczeń WP4
SAMO – dla przedszkolaków

Tarcze ćwiczeń WP3
Gutek i Balbina – dla przedszkolaków

Tarcze ćwiczeń WP2
Dla przedszkolaków

Tarcze ćwiczeń WP1
Dla przedszkolaków

Każdy komplet zawiera 12 tarcz.

Tarcze ćwiczeń ze zbiorem za-
baw ogólnorozwojowych w for- 
mie obrazkowej, przystosowa-
nych do możliwości percepcyj-
nych dziecka od 4 lat: 
   wyszukiwanie podobieństw, 

różnic i brakujących elementów
   porządkowanie elementów  

w całości
   rozpoznawanie kolorów 
   klasyfikowanie i dobieranie 

obrazków według określonych 
cech, takich jak: wielkość, 
kształt, barwa, przeznaczenie
   wyszukiwanie podobieństw  

i różnic pomiędzy przedmiotami 
   łączenie w pary obrazków 

logicznie do siebie pasujących
   tworzenie prostych ciągów 

logicznych 
   wyodrębnianie 

i porównywanie zbiorów 
   łączenie w pary obrazków 

przedstawiających postaci  
z bajek z ich atrybutami
   wyszukiwanie podobieństw, 

różnic i brakujących elementów
   porządkowanie elementów  

w całości 
   klasyfikowanie i dobieranie
   analizowanie obrazków 

przedstawiających konkretne 
sytuacje.

WP6 Z księgi 1000 i 1 nocy 

WP5 Piotruś Pan
   łączenie w pary pasujących 

do siebie elementów 
   poznawanie i nazywanie 

stosunków przestrzennych 
   rozróżnianie barw i kształtów 
   wskazywanie różnic 

i podobieństw 
   zapamiętywanie szczegółów 
 rozróżnianie postaci: chłopiec 

– dziewczynka, przód – tył 

   wyszukiwanie podobieństw, 
różnic i brakujących elementów
   porządkowanie elementów 

w całości
   rozpoznawanie kolorów, 

klasyfikowanie i dobieranie 
obrazków według określonych 
cech, takich jak: wielkość 
kształt, barwa, przeznaczenie

Komplet tarcz tematycznych  
z zadaniami służącymi opano-
waniu i utrwaleniu podstawo-
wego słownictwa dotyczącego 
domu i środowiska życia dziec-
ka oraz jego najbliższego 
otoczenia. Zabawowa forma 
ćwiczeń pomaga w nauce języ-
ka angielskiego nawet małym 
dzieciom.

WPK Dla Pierwszoklasistów

JA1

Tarcze ćwiczeń WPK
Dla pierwszoklasistów

Tarcze ćwiczeń JA1
Język angielski 

dla przedszkolaków

System Edukacji PALETA System Edukacji PALETA

Język angielski 
dla Przedszkolaków

wkrótce

Tarcze ćwiczeń WP5
Piotruś Pan 

– zabawy ogólnorozwojowe
dla przedszkolaków

Tarcze ćwiczeń WP6
Z księgi 1000 i 1 nocy 

– zabawy ogólnorozwojowe 
dla przedszkolaków

21,50  zł 1 kpl. 21,50  zł 1 kpl.
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Tarcze ćwiczeń M4
Mnożenie i dzielenie 
w zakresie od 50 do 100

M4 Mnożenie i dzielenie
w zakresie od 50 do 100

M1 Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 20

M2 Dodawanie i odejmowanie
w zakresie 100

M3 Mnożenie i dzielenie
w zakresie 50

Tarcze ćwiczeń M3, M4 
przeznaczone są dla dzie-
ci w klasach I-III; to bogaty  
i uporządkowany materiał utrw-
lająco-sprawdzający, obejmu-
jący mnożenie i dzielenie w za-
kresie 50-100; w przystępnej  
i zabawowej formie przybliżają 
podstawy rachunków.

Dodawanie i odejmowanie  
z przekroczeniem progu dzie-
siątkowego, w zakresie dru-
giej dziesiątki, dopełnianie do 
pełnych dziesiątek, dodawanie  
i odejmowanie pełnymi dziesiąt-
kami oraz w zakresie 100.

   mnożenie jako dodawanie 
jednakowych składników 
   przemienność mnożenia  
   dzielenie jako podział na 

równe części 
   mnożenie i dzielenie kolejno 

w zakresach: 20, 30, 50 i 100 
   sprawdzanie dzielenia za 

pomocą mnożenia 
   mnożenie i dzielenie pełnymi 

dziesiątkami 
   obliczanie brakującego czynnika

Tarcze ćwiczeń M1
Dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 20

Tarcze ćwiczeń M2
Dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 100

Tarcze ćwiczeń M3
Mnożenie i dzielenie w zakresie 50

Dodawanie i odejmowanie w za- 
kresie pierwszej, a następnie 
drugiej dziesiątki, dodawanie  
i odejmowanie z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego, działania 
z jedną niewiadomą, dopełnia-
nie do pełnych dziesiątek.

Tarcze ćwiczeń M5
Mnożenie i dzielenie, 

działania mieszane

Tarcze ćwiczeń S1
Środowisko

Tarcze ćwiczeń S3
Środowisko

Tarcze ćwiczeń S4
Bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym

M5 Mnożenie i dzielenie
działania mieszane

S1 Środowisko

Mnożenie i dzielenie w zakresie 
przekraczającym 100, działania 
typu 5 x 50, 810 : 9, mnożenie 
kilku czynników, oblicznie bra-
kującego czynnika lub dzielni-
ka, ustalanie kolejności kilku 
działań w jednym zapisie.

Zagadnienia dotyczące śro-
dowiska: rozpoznawanie zwie-
rząt i roślin, wyróżnianie ich 
charakterystycznych cech, 
przyporządkowanie miesięcy 
porom roku, wiadomości doty-
czące obiegu wody w przyro-
dzie, warstwowa budowa lasu. 
Tarcze przybliżają dzieciom za-
gadnienia ekologiczne: ochro-
na wybranych gatunków ro-
ślin i zwierząt, parki narodowe  
i obszary zagrożenia ekolo-
gicznego w Polsce. 

S3 Środowisko

S4 Bezpieczenstwo 
  w ruchu drogowym

System Edukacji PALETA System Edukacji PALETA

   znaki ostrzegawcze 
   znaki zakazu 
   znaki nakazu 
   znaki informacyjne 
   znaki poziome 
   znaki kierunku 
   numery alarmowe 
   elementy wyposażenia roweru 
   tablice rejestracyjne 
   przepisy ruchu drogowego 

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

21,50  zł 1 kpl. 21,50  zł 1 kpl.
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JP1 Nauka czytania

JP2 Nauka czytania

Tarcze ćwiczeń JP1
Nauka czytania

Tarcze ćwiczeń JP2
Nauka czytania

   wyodrębnianie liter rozpoczynających 
nazwy obrazków 

   utrwalanie pojęcia sylaby
   uzupełnianie wyrazów brakującymi 
samogłoskami

   odczytywanie wyrazów zawierających 
dwuznaki 

   odczytywanie wyrazów 
 1- i 2-sylabowych 
   uzupełnianie wyrazów brakującymi 
sylabami

   tworzenie wyrazów 2- i 3-sylabowych 
 i ich łączenie z właściwymi obrazkami
   odczytywanie wyrazów oznaczających 
nazwy czynności i łączenie ich 

 z obrazkami
   zabawy językowe – odszukiwanie 
wyrazów 1-sylabowych w wyrazach 
dłuższych

   odczytywanie wyrazów 1- sylabowych 
o złożonej budowie

   tworzenie z sylab wyrazów 2- 
 i 3- sylabowych o złożonej budowie
   uzupełnianie wyrazów spółgłoskami 
miękkimi

   kojarzenie obrazków z wyrazami 
określającymi liczebniki i różne formy 
rzeczowników

System Edukacji PALETA

PALETA
Wyprawka przedszkolaka

Zestaw Kontrolny PALETA
Tarcze ćwiczeń WP1

PALETA
Wyprawka pierwszoklasisty

Zestaw Kontrolny PALETA
Tarcze ćwiczeń WPK

64,00  zł

64,00  zł

To praktyczny komplet na dobry początek, a w nim: 
Zestaw Kontrolny, czyli okrągła podstawa wykonana  
z drewna z 12 drewnianymi klockami w 6 kolorach oraz 
12 tematycznych tarcz WP1 ze zbiorem zabaw w formie 
obrazkowej przystosowanych do możliwości percepcyj-
nych dzieci w wieku od 4 lat:
 rozpoznawanie kolorów  dobieranie obrazków według 

określonych cech: wielkości, kształtu, barwy, przezna-
czenia  wyszukiwanie podobieństw i różnic pomiędzy 
przedmiotami  łączenie w pary obrazków logicznie do 
siebie pasujących.

Wyprawka pierwszoklasisty przeznaczona jest dla dzieci 
rozpoczynających naukę w szkole. Zawiera Zestaw Kon-
trolny i tarcze WPK oparte na założeniach programo-
wych nauczania zintegrowanego:
 rozpoznawanie i utrwalanie cyfr  dodawanie i odej-

mowanie w zakresie 20  łączenie w pary obrazków lo-
gicznie do siebie pasujących  rozpoznawanie i utrwa-
lanie nazw zwierząt, owoców i warzyw  rozpoznawanie 
liter alfabetu – pierwsze litery nazw obrazków  łączenie 
sylab w proste wyrazy  łączenie wyrazów jednosylabo-
wych z obrazkami.

System Edukacji PALETA

Wymiary pudełek: 280 x 280 x 45 mm.

Tarcze ćwiczeń B1
Blanko – 12 sztuk

Komplet tarcz przeznaczonych do reali-
zacji przez nauczyciela lub ucznia sa-
modzielnie opracowanego tematu doty-
czącego np. zagadnień językowych czy 
matematycznych.

B1 Blanko

21,50  zł 1 kpl.

Tarcze ćwiczeń P1
Barwa, linia, rysunek

P1 Barwa, linia, rysunek
Dla uczniów klas 0-III

Tarcze służą utrwaleniu podstawowych 
pojęć języka plastyki: nazwy i cechy 
barw – jakość, jasność, nasycenie i tem-
peratura, linia jako podstawowy element 
rysunku. Ćwiczenia przybliżają dzieciom 
różne funkcje nazw kolorów: opisową, 
symboliczną; pogłębiają wiedzę o figurach  
geometrycznych, rozwijają koncentrację  
i spostrzegawczość.

Klocki zapasowe PALETA
18,00  zł

Klocki zapasowe służą do uzupełnienia Zestawu 
Kontrolnego PALETA, gdy zagubi się jeden lub więcej 
klocków.
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Mozaika

Mozaika to materiał edukacyjny dla dzieci i dorosłych. Rozwija on twórcze umie-
jętności dziecka poprzez komponowanie z klocków wielu wzorów, zróżnicowa-
nych pod względem ilości, kształtu, koloru klocków i wzorów geometrycznych. 
Doskonali koncentrację, umiejętność analizowania, tworzenia logicznych struk-
tur i kombinacji. Mozaika daje możliwość dokonywania operacji myślowych, po-
cząwszy od prostego spostrzegania na konkretach, poprzez porównywanie, wy-
krywanie różnic i podobieństw w wielkości, ilości i stosunkach przestrzennych, 
kończąc na łączeniu w grupy i klasyfikowaniu według pojęć ogólnych. Komplet 
zawiera 40 drewnianych klocków: trójkątów i rombów czerwonych, zielonych, 
niebieskich, żółtych i pomarańczowych.
Wymiary pudełka drewnianego: 145 x 145 x 70 mm.

Do każdego komple-
tu klocków dołączona 
jest książeczka z 48 
wzorami do układania,  
o wzrastającym stopniu 
trudności i przemyślanej 
kombinacji kolorów.

Mozaika 
w drewnianym pudełku

Mozaika 
w ozdobnym 
pudełku

50,00  zł

44,00  zł

Wymiary pudełka: 
280 x 280 x 30 mm

Mozaika

Mozaika XXL to 250 drewnianych 
klocków w różnych kolorach i o róż-
nych kształtach geometrycznych. 
Jest wspaniałą zabawą dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Doskonale 
sprawdza się jako pomoc dydaktycz-
na w przedszkolach i szkołach. Sto-
sowana jest również jako materiał do 
zajęć terapeutycznych, ze wskaza-
niem na dyslektyków i dysgrafików. 
Dzięki Mozaice XXL ćwiczymy:  spo-
strzegawczość  tworzenie logicz-
nych struktur  koncentrację uwagi 
 umiejętności twórcze  zdolność 

obserwacji  sprawność manualną 
 umiejętność kombinacji  koordy-

nację wzrokowo-ruchową  umiejęt-
ność analizowania.

Mozaika XXL

148,00  zł

Mozaika XXL
ROZPOZNAWANIE ● SPOSTRZEGANIE ● TWORZENIE

Wydawnictwo
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Mozaika
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W
ydawnictwo Epideixis,  ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków

tel.: 12 268 01 20       www.pus.pl

Bogusław Świdnicki

MOZAIKA
Podręcznik 

metodyczny

Adresowany do rodziców, nauczycieli i terapeutów. Ukazuje możliwości wykorzystania 
Mozaiki w praktyce edukacyjnej, przykłady konkretnych rozwiązań metodycznych, war-
tościowe propozycje zabaw i gier oraz ćwiczenia do wykorzystania w pracy indywidualnej 
i grupowej dzieci w nauczaniu zintegrowanym, a także podczas zajęć ogólnorozwojowych 
i terapeutycznych. Podręcznik ma przejrzystą strukturę, jest przydatny w pracy nauczycie-
la i terapeuty, inspiruje do tworzenia własnych rozwiązań.
Format 168 x 235 mm, 128 stron. 

Do zestawu klocków dołączona jest seria 20 dwustronnych kart 
formatu A4 z 40 wzorami ułożeń. Wzory charakteryzuje przemy-
ślana kombinacja kolorów i zasada stopniowania trudności.
Wymiary pudełka: 319 x 230 x 90 mm.

Wydawnictwo

Mozaika

32,50  zł

fot. Agnieszka Bruska

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

polecane 

do  terapii
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Jeśli znacie już „Stonogę Agatę”, wybierzcie z pudełka 6 krążków w różnych kolorach. 
Następnie wymyślcie tajny kod: każdy kolor może mieć przypisany jakiś określony ruch 
np.: żółty oznacza skok do góry, czerwony – klaśnięcie w dłonie, zielony – obrót wokół 
osi, niebieski – przysiad, pomarańczowy – skłon, fioletowy – tupanie nogami. Teraz jedna 
osoba pokazuje kolejno kolor, a uczestnicy zabawy wykonują umówiony ruch. Odpada ten, 
kto zapomniał. Zamiast krążków można użyć drewnianej kostki z kolorowymi ściankami. 

Zabawa ćwiczy nie tylko sprawność dużej motoryki, ale także pamięć oraz koncentrację.
Magdalena Rybka, blog logopedarybka.pl

Wydawnictwo

BIO
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ZABAWY TWÓRCZE

Agata
s t o n o g a
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30-399 Kraków, tel.: 12 268 01 20, fax: 12 268 17 35
                                                 www.pus.pl

Zabawy twórcze

Stonoga Agata
Zabawy Twórcze 

48,00  zł

Zabawy twórcze są wartościowym materiałem służącym rozwojowi kreatywności oraz spostrzegawczości, 
obserwacji, koncentracji, umiejętności tworzenia logicznych struktur, kombinacji i analizowania.
U podstaw Zabaw twórczych leżą dwie różne zasady: „przechodzenie od rzeczy łatwych do trudnych” oraz 
„samodzielność odpowiadająca umiejętnościom”.
Dostarczają wspaniałej zabawy dzieciom i dorosłym. Wykorzystywane są jako pomoc dydaktyczna  
w przedszkolach i szkołach, w edukacji domowej oraz jako materiał do zajęć terapeutycznych.

Stonoga Agata to wspaniała zabawa dla dzieci najmłodszych. W skład zestawu wchodzi: 18 krążków  
z drewna o średnicy 40 mm w 6 kolorach z otworem do nawlekania na odpowiednio sztywną linkę oraz drew-
niana kostka z 6 kolorami umożliwiająca wiele gier. W zabawie ze Stonogą Agatą podstawową wartość sta-
nowi obserwowanie w połączeniu z manipulowaniem. Zabawka stanowi cenny materiał edukacyjny, którego 
zastosowanie ma skuteczny wpływ na rozwój twórczych umiejętności dziecka, ponieważ z poszczególnych 
klocków można komponować wiele kolorystycznych wzorów.
Zabawa ze Stonogą Agatą daje możliwość dokonywania operacji myślowych, począwszy od prostego po-
strzegania na konkretach, poprzez porównywanie, wykrywanie różnic i podobieństw w wielkości, ilości i sto-
sunkach przestrzennych, kończąc na łączeniu w grupy (zbiory).
Wymiary pudełka: 145 x 145 x 70 mm.

Zabawy twórcze

Klocki BIO
Zabawy Twórcze 

Klocki GEO
Zabawy Twórcze 

45,00  zł

79,00  zł

To wartościowy materiał edukacyjny, który wspoma-
ga rozwój umiejętności odwzorowywania prostych 
układów i figur, posługiwania się klockami jako cegła-
mi budowlanymi oraz samodzielnego i kreatywnego  
konstruowania mini budowli architektonicznych.

Klocki GEO to wspaniała i wartościowa zabawa dla 
dzieci i dorosłych; bawią i uczą. Kształtują umiejęt-
ność określania stosunków przestrzennych, rozwijają 
wyobraźnię, stymulują i uwrażliwiają na odbiór senso-
ryczny. 
Służą również jako materiał ćwiczeniowy do ukierunko-
wanej pracy terapeutycznej. 
Do zestawu klocków dołączona jest książeczka za-
wierająca 70 ułożeń z uwzględnieniem wzrastającego 
stopnia trudności.
Wymiary pudełka: 145 x 145 x 90 mm.

Klocki GEO to siedem różnokształtnych, wykonanych  
z drewna brył geometrycznych w kolorach: czer-
wonym, zielonym, niebieskim, żółtym, fioletowym, 
czarnym i naturalnym; zbudowanych z sześciennych  
klocków o wymiarach 30 x 30 x 30 mm.

Klocki BIO to osiem klocków z drewna o wymiarach: 
80 x 40 x 20 mm umieszczonych w estetycznym drew-
nianym pudełku. 
Do zestawu klocków dołączona jest książeczka za-
wierająca 60 ułożeń klocków z uwzględnieniem wzra-
stającego  stopnia trudności. Wzory podzielone są na 
cztery grupy: 
A – „na dobry początek” – ułożenia z dwóch klocków. 
B – „zabawy geometryczne” – ułożenia z trzech i wię-
cej klocków.
C – rzuty płaskie boków pojedynczego klocka ogląda-
ne z różnych stron.
D – rzuty płaskie konstrukcji złożonych oglądanych:  
z przodu, z góry i jednego z boków.
Wymiary pudełka: 145 x 145 x 70 mm.
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Matematyka konkretna

Korale 
matematyczne 
20

Korale 
matematyczne 

100

Drewniane korale w kolorze czerwonym i niebieskim  
o średnicy 16 mm to sprawdzony i praktyczny system 
nauki liczenia. Nawleczone na gruby i porowaty sznurek, 
nie przesuwają się same, dzięki czemu można ustawiać je  
w dowolnej pozycji. Umożliwiają wykonywanie działań 
matematycznych w zakresie 20. Stanowią nowoczesną 
formę liczydła.

Rozkład liczby na dwa składniki

Dosawanie pełnymi dziesiątkami

Mnożenie a w zakresie 100

Przemienność dodawania

Drewniane korale w kolorze czerwonym i niebieskim  
o średnicy 11 mm. Umożliwiają wykonywanie działań ma-
tematycznych w zakresie 100: dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie i dzielenie.
W zabawie z Koralami dzieci, na drodze samodzielnych 
poszukiwań, stopniowo odkrywają struktury, zależności, 
regularności i prawa matematyczne, a następnie chętnie 
dzielą się swoimi odkryciami. Pierwsza faza nauki indywi-
dualnej poprzez zabawę może i powinna stanowić punkt 
wyjścia do pracy grupowej stymulującej twórcze myślenie 
i sprzyjającej wymianie zdobytych doświadczeń.

Korale 100

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera 
drobne elementy – niebezpieczeństwo połknięcia, zadławienia, zakrztuszenia. 

Wydawnictwo Epideixis, ul. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków, 30-399 Kraków, Polska
tel.: +48 12 268 01 20, e-mail: pus@pus.pl  www.pus.pl

Korale 20
 

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera 
drobne elementy – niebezpieczeństwo połknięcia, zadławienia, zakrztuszenia. 

Wydawnictwo Epideixis, ul. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków, 30-399 Kraków, Polska
tel.: +48 12 268 01 20, e-mail: pus@pus.pl  www.pus.pl 15,50  zł

20,50  zł

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole wykazują naturalną potrzebę uczenia się, poznawania i odkrywania zjawisk 
zachodzących w otaczającej je rzeczywistości. Owa naturalna potrzeba uczenia się może być optymalnie wykorzy-
stana wówczas, gdy dziecko ma możliwość samodzielnego dokonywania „odkryć” tak, by zdobywana wiedza nie 
pochodziła z „drugiej ręki”, lecz wynikała z konkretnych doświadczeń i samodzielnego działania. 
Aby stało się to możliwe, zarówno nauczyciel jak i uczeń muszą mieć do dyspozycji odpowiednie materiały  
edukacyjne do wykorzystania w szkole i w domu.

39,50  zł

Matematyka konkretna

75,00  zł

Trójkąt matematyczny 
+ 2 książeczki
Łamigłówka matematyczna

Trójkąt matematyczny jest idealnym rozwiązaniem dla osób lubią-
cych łamigłówki i zagadki.
Na drewnianej podstawie z jednej strony znajduje się 6, a z drugiej 
10 wgłębień tworzących kształt małego lub dużego trójkąta. Nale-
ży umieścić w nich krążki, na których znajdują się cyfry od 1 do 10 
oznaczone kolorem niebieskim lub czerwonym. Poprzez dobór od-
powiednich krążków i umieszczenie ich w trójkącie dziecko wykonuje 
podstawowe działania matematyczne.

Do zestawu dołączone są 2 książeczki z zadaniami – 100 dla małego i 100 dla dużego Trójkąta. 
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To, co bardzo lubię w łamigłówkach i co tyczy się również trójkąta matematycznego, to 
zróżnicowane poziomy zadań, dzięki czemu dziecko pracując na danej zabawce pokonuje 
kolejne jej etapy, zdobywając tym samym nowe umiejętności i wiedzę. Daje to również gwarancję 
wykorzystania danej łamigłówki przez długi czas i co ważne, nie nudzi się ona tak szybko. 
Chęć prawidłowego rozwiązania coraz to wyższych poziomów, determinuje do ćwiczeń, a tym 
samym poszerzania i pogłębiania wiedzy. 

Anna Kozakiewicz, blog „I&K w domowym zaciszu”

�E�p�i�d�e�i�x�i�s�_�M�T�M�_�k�a�r�t�y�p�r�a�c�y�_�s�r�o�d�e�k�_�d�u�z�y

�1�6� �m�a�r�c�a� �2�0�0�9� �2�1�:�5�3�:�1�5

1. Drewnianą podstawę 
połóż wybraną stroną do 
góry i wyjmij wszystkie 
klocki. Następnie wybierz 
kartę, np. B12 z zestawu 
kart do dużego trójkąta.

2. Włóż we wgłębienia podane 
w zadaniu krążki w wybranym 
kolorze i nie zmieniaj ich poło-
żenia w trakcie zabawy.
3.   Zadanie polega na uzupeł-
nieniu wolnych miejsc krążka-
mi w drugim kolorze tak, aby 
suma cyfr na każdym boku 
trójkąta była równa 21.

Jak bawić się z Trójkątem matematycznym

Zadania w książeczkach pogrupowane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności, co umożliwia pracę na kilku 
poziomach w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

Wymiary pudelka: 280 x 280 x 30 mm.

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

Estetycznie wykonany z drewna, na 
30 sznurków Korali 20 lub 100. Za-
wieszony na ścianie w klasopracow-
ni pozwala na utrzymanie ich w na-
leżytym porządku i stanowi element 
dekoracyjny. 

Wieszak 
na Korale 
matematyczne

4 = 2 + 2

10 + 10 = 20

3 x 5 = 5 + 5 + 5 = 15

3 + 2 = 2 + 3 4 + 2 = 2 + 4

5 = 4 + 1
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D1Przyporządkuj klocki do obrysu według kształtu, wielkości oraz schematu kolorów

F2

Ułóż według wzoru
C1

Dopasuj klocki do fragmentów obrysu według kształtu, wielkości i koloru

2+1 2+1 

1+1 1 1+1

1 1 1
1+1 1 1+1
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1 1 2 1 1 

1 2 2 1
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1
1 2 1

1 2 3 2 1
1 2 1
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B2

Liczmany drewniane
Klocki edukacyjne

Materiał do rozwoju logicznego myślenia

Tangram kolisty 
39,00  zł

Materiał do rozwoju logicznego myślenia

Klocki Dienesa to zestaw podstawowych figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło, trójkąt, sześciobok  
w 3 kolorach, 2 rozmiarach i o 2 różnych grubościach, przeznaczony do rozwoju logicznego myślenia i do nauki ma-
tematyki. Klocki ułatwiają aktywizację wyobraźni dzieci, umożliwiają wizualizację pojęć abstrakcyjnych i obserwację 
zależności między nimi. Dzięki temu wiedza zdobyta przez dzieci jest bardziej trwała i daje umiejętność praktycznego 
stosowania. 
Klocki mogą być wykorzystywane w realizacji takich zagadnień jak:  wyodrębnianie cech wielkościowych oraz ich porównywanie 
 zaznajomienie z nazwami prostych figur geometrycznych  klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych  wyodręb-

nianie zbiorów, których elementy spełniają określone warunki  określanie warunków spełnianych przez elementy danego zbioru 
 podział zbioru na podzbiory  wyznaczanie części wspólnej, sumy i różnicy zbiorów  pojęcie zbioru pustego  kształtowanie 

pojęcia relacji i funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem relacji równoliczności zbiorów.
Wymiary pudełka: 195 x 294 x 49 mm.

89,00  zł

Klocki DIENESA
do rozwoju 

logicznego myślenia

Liczmany to 102 drewniane sześcienne kostki o długości boku 2 cm w 6 różnych kolorach.
Kostki zapakowane są w estetyczne, praktyczne i trwałe drewniane pudełko, które ułatwia ich porządkowanie  
i przechowywanie. Do zestawu dołączony jest komplet plansz z przykładowymi zadaniami, które: 
 umożliwiają ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi 
 doskonalą dokładność i precyzję ruchów 
 ułatwiają naukę liczenia 
 pomagają zrozumieć pojęcie zbioru i podzbioru 
 wyzwalają własną kreatywność dzieci poprzez tworzenie nowych możliwych do ułożenia wzorów 
 pomagają kształtować wyobraźnię przestrzenną.

Plansze zostały podzielone na 3 grupy: 
A – Mandale – układanie klocków w płaszczyźnie według podanego wzoru kolorystycznego 
B – Budowle – układanie klocków w przestrzeni według wzoru 
C – Bryły – budowanie budowli zgodnie z przedstawionym rzutem. 
Zadania zostały ułożone z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.

Wymiary pudełka: 145 x 145 x 90 mm.

Kodowanie z liczmanami
Liczmany są materiałem, który można wszechstronnie wykorzystywać na zajęciach i zabawach wprowadzających 
najmłodszych w zagadnienia związane z kodowaniem. Służyć temu mogą na przykład znajdujące się w zestawie 
plansze o symbolach B. Znajdują się na nich określone układy liczb, zgodnie z którymi należy na planszy wybudo-
wać bryłę. Ta zabawa jest jednocześnie doskonałym ćwiczeniem wyobraźni przestrzennej. 
Na planszach D - blanko o wymiarach 5 x 5, również znajdujących się w zestawie lub większych (np. 10 x 10, które 
należy wykonać samodzielnie) można układać rozmaite wzory zakodowane wcześniej. Zabawa może polegać na 
rozszyfrowaniu zadanego kodu lub odwrotnie – na ułożeniu go dla kolegów. 
Tego typu zabawy to doskonały sposób zapoznania najmłodszych z podstawowymi zasadami programowania. 

69,00  zł

Tangram kolisty jest jedną z form klasycznej, liczącej sobie ponad 3 tys. lat układanki logicznej, wywodzącej 
się  z Chin. Kształt podstawowy stanowi tu koło podzielone na 10 części, wśród których znajdują się 4 trójkąty i 6 
wycinków koła. Można z nich tworzyć różne wzory. W załączonej ulotce znajduje się kilkanaście możliwych ułożeń 
przedstawiających zwierzęta, rośliny, postaci ludzkie czy znane wszystkim przedmioty. Każdy może tworzyć również 
własne kształty. 
Zasady, których należy przestrzegać układając tangram:  za każdym razem należy wykorzystać wszystkie elemen-
ty  wszystkie elementy muszą leżeć obok siebie i przylegać do siebie; nie mogą natomiast na siebie zachodzić. 
Dzięki swojej prostocie i uniwersalności tangram może być świetną rozrywką i dla dzieci, i dla dorosłych. Wymaga 
spostrzegawczości, skupienia, cierpliwości, zaangażowania wyobraźni. Układanie figur pomaga rozwijać zdolność 
kreatywnego myślenia oraz tzw. wyobraźnię geometryczną.
Wymiary pudełka: 145 x 145 x 25 mm.

d r e w n i a n e

Liczmany
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B5

Drążki edukacyjne
Zabawy twórcze

W świecie zwierząt

Memop rze s t rze n n e

Wydawnictwo

Memop rze s t rze n n e
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Memop rze s t rze n n e

Memo przestrzene
W świecie zwierząt

Memo przestrzene
Owoce i warzywa

Memo przestrzene
Pojazdy

W jaki sposób można bawić się memo? 
 Klasyfikowanie – dobieranie elementów 

  według koloru, rodzaju, wielkości
 Dobieranie w pary 
 Szeregowanie 
 Sortowanie 
 Odnajdywanie elementów 

  niepasujących
 Liczenie i przeliczanie
 Orientacja w przestrzeni i ćwiczenie 

  rozróżniania kierunków 
 Układanki lewopółkulowe
 Lustrzane odbicia czyli symetria

Przyjazne dziecięcym dłoniom i miłe  
w dotyku drewniane elementy mogą słu-
żyć także do układania w różnych konfi-
guracjach, do budowania i odtwarzania 
logicznych ciągów, do grupowania i prze-
liczania, do przyswajania podstawowych 
wiadomości o zwierzętach czy owocach 
i warzywach, do ćwiczenia ręki przygoto-
wującej się do nauki pisania, ponieważ za-
równo figurki (z zewnątrz), jak i ramki (od 
wewnątrz) mogą służyć do obrysowywa-
nia i komponowania własnych obrazów.

Elementy memo przestrzennych mogą 
być też wykorzystywane przez dzie-
ci niewidome i niedowidzące, które za 
pomocą drewnianych figurek mogą po-
przez dotyk uczyć się rozpoznawania  
i dopasowywania kształtów.  

Wymiary pudełek: 135 x 285 x 105 mm.

165,00  zł

165,00  zł

165,00  zł

Materiał do rozwoju logicznego myślenia Materiał do rozwoju logicznego myślenia

Drążki edukacyjne należą do grupy zabawek, które wspomagają rozwój talentów dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym. Rozwijają zdolności twórcze oraz spostrzegawczość, koncentrację, umiejętność obserwacji, 
analizowania i wyciągania wniosków, a także tworzenia logicznych kombinacji. Podstawową zasadą wszystkich 
rodzajów zabaw twórczych jest stopniowanie poziomu trudności, tzn. „przechodzenie od rzeczy łatwych do 
trudnych” oraz „samodzielność odpowiadająca umiejętnościom”. Drążki są atrakcyjną pomocą edukacyjną  
i jednocześnie uniwersalnym materiałem do zajęć terapeutycznych. 
Zestaw zawiera: 6 drewnianych drążków, 40 drewnianych klocków w 5 kolorach (żółtym, pomarańczowym, 
czerwonym, zielonym i niebieskim), drewnianą podstawę służącą do ustawiania drążków, drewniane pudełko 
pełniące funkcję opakowania. Do zestawu dołączony jest komplet plansz z 40 wzorami w skali 1 : 1, opartymi 
na przemyślanej kombinacji klocków, uwzględniającymi zasadę stopniowania trudności. Wzory są podzielone 
na 4 grupy w zależności od rodzaju klocków i poziomu trudności.
Wymiary pudełka: 285 x 135 x 105 mm.

Memo przestrzenne „W świecie zwie-
rząt”, „Owoce i warzywa” i „Pojazdy” 
to trzy produkty adresowane do dzieci 
najmłodszych. Każdy komplet zawiera 12 
par drewnianych figurek zwierząt, owo-
ców i warzyw lub pojazdów, 12 klocków 
– ramek z otworami o kształtach odpo-
wiadających figurkom i 12 drewnianych 
daszków, które służą do nakrywania 
ramek. 

W memo przestrzenne gra się tak samo 
jak w memo klasyczne – poszukując par. 
Jednakże zanim dziecko zacznie ich po-
szukiwać, ćwiczy małą motorykę dopa-
sowując figurki do odpowiednich ramek, 
ćwiczy koncentrację uwagi i spostrze-
gawczość, umiejętność zapamiętywa-
nia, kojarzenia i logicznego myślenia. 
Musi bowiem zapamiętać, pod którymi 
daszkami ukryły się zwierzątka, owoce  
i warzywa lub pojazdy. 

123,00  zł

Drazki
e d u k a c y j n e

Wydawnictwo

900238 7646285

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera drobne elementy – niebezpieczeństwo połknięcia, zadławienia, zakrztuszenia.

Patronat medialny:

Wydawnictwo Epideixis, ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków, tel. 12 268 01 20,   e-mail: pus@pus.pl    www.pus.pl
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Wydawnictwo

Owoce i warzywa
polecane 

do  terapii
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polecane 

do  terapii

Nagroda główna
XII edycji konkursu 

Świat Przyjazny Dziecku 
w kategorii

„Ekologia w życiu dziecka” 

Nagroda główna
XIII edycji konkursu 

Świat Przyjazny Dziecku 
w kategorii

„Zabawki dla dzieci 
w wieku 3-7 lat” 

Uwielbiam pomo-
ce edukacyjne, które 
umożliwiają zabawę 
na wiele sposobów, 
bo to oznacza, że za-
bawa nimi szybko się 
nie znudzi. (…) Ilość 

umiejętności, które taka zabawka 
rozwija, jest naprawdę imponująca. 
(…) Wszystkie elementy są niezwykle 
starannie wykonane, charakteryzują 
się wysoką jakością, dopracowaniem 
w każdym szczególe. Ale do tego już 
przywykliśmy... W końcu matką tegoż 
dzieła jest Wydawnictwo Epideixis.” 

Ewelina Gancarz, 
blog „Kreatywnie w domu”
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Klocki EDU
Maria Trojanowicz-Kasprzak

Klocki EDU, czyli klocki z literami, przeznaczone są do nauki alfabetu i pierwszych prób czytania. Mogą służyć także 
jako zwykłe klocki do zabawy, np. chwytania i ćwiczenia ręki, budowania różnych brył i konstrukcji, przeliczania. 
Oparte są na alfabecie polskim, czyli zawierają wszystkie znaki naszego alfabetu, w tym także zmiękczenia, dwuznaki 
i samogłoski nosowe. Zawierają również znaki interpunkcyjne, co pozwala na tworzenie pełnych zdań.
Klocki EDU wyróżniają się tym, że większość znajdujących się na nich liter to litery małe – takie, z jakimi mamy 
do czynienia na co dzień przy dowolnym standardowym tekście. Zestaw zawiera jednak także pewną ilość liter 

dużych tak, aby układając zdania lub nazwy własne, można 
było robić to zgodnie z zasadami ortografii. Samogłoski 
zaznaczono na klockach kolorem czerwonym, a spółgłoski 
niebieskim.
Oprócz klocków zestaw zawiera obszerną instrukcję,  
w której znaleźć można przykłady możliwych zastosowań 
oraz komplet kart z obrazkami i cyframi, które mogą posłużyć 
do nazywania i podpisywania lub tworzenia własnych 
opowieści.
Klocki EDU mogą być wykorzystywane w niemal wszystkich 
stosowanych w Polsce metodach nauki czytania, w tym  
w czytaniu globalnym. 
Klocki EDU zawierają: 24 sześcienne drewniane klocki  
z literami polskiego alfabetu umieszczonymi na każdym boku, 
mini poradnik zawierający przykłady stosowania klocków  
w zabawach z dziećmi młodszymi i starszymi, zestaw 
obrazków przydatnych na początkowym etapie zabaw 
z klockami (dziecko nazywa to, co widzi na obrazku,  
a następnie razem układamy podpis do obrazka).
Wymiary pudełka: 245 x 165 x 45 mm.

119,00  zł

e akrz

„Samogłoski w zestawie oznaczono kolorem czerwonym, spółgłoski – granatowym. 
Pozwala to na szybkie zapamiętywanie w zabawie, które litery należą do grupy samogłosek, 
a które do spółgłosek. Z takim samym podziałem dzieci spotkają się w przedszkolu  
i szkole. Wcześniejsze przygotowanie klockowe sprawi, że nauka czytania i rozpoznawania 
poszczególnych liter będzie dla nich nieco jaśniejsza i łatwiejsza.

Kolejna rzecz niespotykana w innych zestawach – litery na klockach umieszczone są na 
jednej linii – jak w poprawnie napisanym tekście. Dzięki temu po ułożeniu wyrazu dziecko od 

razu otrzyma prawidłowy obraz tekstu. Pod niektórymi literami znajdują się linie wskazujące na prawidłowe 
ich ułożenie – dzięki temu dziecku nie będą myliły się literki p – b, m – w.” z bloga „Pomysłowa mama” 

polecane 

do  terapii

Nagroda główna
XV edycji konkursu 

Świat Przyjazny Dziecku 
w kategorii

„Zabawki dla dzieci 
w wieku 3-7 lat” 

Literowe zagadki to gra planszowa przydatna na etapie nauki liter, ich rozróżniania i stosowania. Dzięki niej dzieci kilkulet-
nie, które spotykają się z pojęciem litery oraz samogłoski i spółgłoski, poprzez zabawę utrwalą swoją wiedzę. Dodatkowo 
gra pomaga ćwiczyć kojarzenie, zapamiętywanie i logiczne myślenie. Gra przeznaczona jest głównie dla dzieci rozpoczy-
nających naukę w szkole, choć może być także przydatna w pracy z uczniami mającymi trudności w zakresie czytania, 
pisania lub ortografii. Pokonując kolejne etapy gracze:  zapamiętują poszczególne litery i ich graficzne obrazy  uczą się 
rozróżniać spółgłoski i samogłoski  utrwalają ich nazwy  ćwiczą kojarzenie i logiczne myślenie  uczą się budować nowe 
wyrazy i poszerzają zasób słownictwa  ćwiczą czytanie i znajomość ortografii. Oprócz walorów edukacyjnych gra ma także 
charakter towarzyski i uczy właściwego podejścia do rywalizacji. Może być wykorzystywana w domu, w szkole, świetlicy lub 
na zajęciach wspomagających czy terapeutycznych. 
Opakowanie zawiera: planszę, komplet 220 kart z literami i pytaniami, pionki i kostkę do gry.
Wymiary pudełka: 280 x 280 x 45 mm.
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Literowe zagadki 
Sylwia Gallos

gra planszowa
62,00  złWyróżnienie

XV edycji konkursu 
Świat Przyjazny Dziecku 

w kategorii
„Gry dla dzieci 7-14 lat” 

Gry

Tres
gra strategiczna

59,00  zł

Tres to gra strategiczna, która wywodzi się z popularnej, wszystkim znanej gry w kółko i krzyżyk. Przeznaczona jest 
dla 2 graczy, których zadaniem jest zajmowanie na przemian pól na planszy poprzez nakładanie krążków w swoim 
kolorze na umieszczone na niej drążki. Każdy gracz dąży do tego, aby jak najszybciej zająć 3 miejsca w 1 linii: pozio-
mo, pionowo, na skos w płaszczyźnie lub w przestrzeni jednocześnie utrudniając to samo przeciwnikowi. Wygrywa 
ta osoba, która jako pierwsza ułoży 3 swoje krążki w jednej linii. Jeśli do momentu wykorzystania wszystkich krąż-
ków żadnemu z graczy nie uda się ustawić 3 w swoim kolorze w 1 linii, gra kończy się remisem.
Wymaga skupienia i koncentracji. Pozwala ćwiczyć spostrzegawczość, myślenie logiczne i strategiczne. 
Wymiary pudełka: 145 x 145 x 90 mm.

zgodne 

z  wytycznymi 

MEN

Wyróżnienie
XIV edycji konkursu 

Świat Przyjazny Dziecku 
w kategorii
„Zabawki” 

Materiał do rozwoju logicznego myślenia
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gra  logiczna
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LABI
Wydawnictwo Epideixis
ul. L.  Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków
tel. 12 268 01 20
www.pus.pl

gra  logiczna

LABIrynt

Jan Amos Jelinek

LABIrynt to uniwersalna gra logiczna dla graczy powyżej 6. roku 
życia. Charakteryzuje się prostymi zasadami, ale mocno aktywizuje 
wszystkich graczy. To gra, w którą jednocześnie może grać nawet 
35 osób.
Założenia gry zostały opracowane przez pedagogów pracujących  
na co dzień z dziećmi i mających wieloletnie doświadczenie w pracy  
z nimi. Są odbiciem treści zawartych w podstawie programowej do 
nauczania zintegrowanego. Dzięki temu z powodzeniem mogą być 
wykorzystywane jako uzupełniający materiał dydaktyczny. Grając  

w LABIrynt dzieci nabywają i utrwalają umiejętność orientacji na płaszczyźnie. Uczestnicząc w rozgrywce ćwiczą 
też koncentrację, logiczne myślenie, przewidywanie i wyciąganie wniosków. 
Dorosłym, którzy sięgną po LABIrynt, gra dostarczy wiele emocji i umożliwi intelektualną rywalizację, ponieważ 
wymusza skupienie, podzielność uwagi przy kontrolowaniu ruchów swoich i przeciwników oraz przewidywania 
ich posunięć tak, aby samemu jak najszybciej dojść do celu. Jest w niej duża losowość, która generuje zaska-
kujące sytuacje. W połączeniu z wielością kombinacji sprawiają one, że każda rozgrywka jest niepowtarzalna. 
Gra LABIrynt może być doskonałą rozrywką intelektualną i towarzyską, a przede wszystkim atrakcyjną pomocą 
edukacyjną w szkole. 
Opakowanie zawiera: zestaw 35 dwustronnych plansz, 6 pionków, instrukcję. 
Wymiary pudełka: 155 x 155 x 53 mm.

LABIrynt 
Jan Amos Jelinek
gra logiczna

39,00  zł

39,00  zł

Mistrz GETRIKO
Jan Amos Jelinek

gra logiczna

KUBIK
Jan Amos Jelinek
gra logiczna

MoMo
Jan Amos Jelinek

gra logiczna

Pantone Cool Gray 11 C

mistrz

GETRIKO

mistrz

GETRIKO

GETRI
mistrz

K
O

900238
764673

5

Wydawnictwo Epideixis
ul. Zawiła 2, 30-423 Kraków
tel. 12 268 01 20, fax: 12 268 17 35
www.pus.pl

GETRI
mistrz
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O

Jan Amos Jelinek

Pantone Cool Gray 11 C

KUBIK

KUBIK
Wydawnictwo Epideixis
ul. L.  Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków
tel. 12 268 01 20
www.pus.pl

Jan Amos Jelinek
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43,00  zł

39,00  zł

W grze Mistrz GETRIKO gracze dobierają i zestawiają ze sobą kolo-
rowe trójkąty. Nazwa Mistrz GETRIKO nie jest przypadkowa. Została 
utworzona z połączenia sylab: GE – tzn. geometryczna, TRI – tzn. 
oparta na trójkątach, KO – tzn. kombinatoryka. Oznacza to, że Ge-
triko to mistrz kombinatoryki geometrycznej opartej na trójkątach. 
Właśnie taki obszar myślenia rozwija ta gra. 
Kombinatoryka jest często niedocenianym obszarem myślenia. Po-
lega na wielokrotnym przekształcaniu tego samego zestawu przed-
miotów. Za każdym razem sprawdzamy, czy zestawiane przedmioty 
pasują do siebie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przekształceń tego 
typu dzieci dokonują manipulując przedmiotami, to chcemy, by w przyszłości potrafiły wykonywać te operacje 
w umyśle – w wyobraźni. Wyobraźnia musi być jednak ćwiczona, a umysł musi wyobrażać sobie pewne rzeczy 
i dokonywać ich przekształceń. Musi to robić tak długo, aż różne ułożenia przedmiotów staną się czytelne. Ma-
teriałem do przekształceń w grze Mistrz GETRIKO są trójkąty równoboczne. Ich zestawianie ze sobą sprawia, 
że umysł gracza „otwiera się” na specyficzne dla trójkątów linie i kąty. Wielokrotne ich obracanie prowadzi do 
gromadzenia doświadczeń, które stanowią podstawę kształtowania orientacji przestrzennej, intuicji geometrycz-
nej i wspomnianej wcześniej wyobraźni. Gra Mistrz GETRIKO poprzez sytuacje wyzwalające rywalizację ma na 
celu kreowanie tytułowych mistrzów kombinatorycznego myślenia.
W pudełku znajduje się: 7 różnokolorowych trójkątów, 48 okrągłych kart z wzorami do ułożenia, w tym dwie karty  
z napisem GETRIKO, instrukcja. Kształt kart z wzorami nie jest przypadkowy, ułatwia bowiem percepcję linii 
tworzonych przez układ trójkątów.
Wymiary pudełka: 155 x 155 x 53 mm.

Albert Einstein powiedział kiedyś: wyobraźnia jest ważniejsza  
od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona... Kształtowanie wy-
obraźni polega na obracaniu w umyśle wyobrażonych rzeczy, aż staną 
się wyraziste. Takie właśnie operacje umysłowe wyzwala wśród graczy 
KUBIK. Gra przeznaczona jest dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży  
i dorosłych otwartych na rywalizację. Celem edukacyjnym gry KU-
BIK jest kształtowanie intuicji geometrycznej, orientacji w przestrzeni 
i kombinatorycznego myślenia. 
Gra ogranicza się do następującej zasady: przestawiasz jeden kubik, 

aby cały układ klocków odzwierciedlał twój wzór. Ponieważ każdy gracz ma inny wzór, spoglądasz na układ 
bardzo uważnie. Kto szybciej będzie dostrzegał podobieństwa, ten zwycięży. 
KUBIK jest kontynuacją gry Mistrz GETRIKO (2014), w której obracane były trójkąty. W grze KUBIK wyobraźnia 
zostaje rozszerzona do trzeciego wymiaru. Odkryj wszystkie kombinacje pięciu sześcianów. Podejmij wyzwanie 
i podkręć moc swojej wyobraźni. 
Opakowanie zawiera: zestaw 36 wzorów, 5 kolorowych drewnianych sześcianów, instrukcję.
Wymiary pudełka: 155 x 155 x 53 mm.

MoMo to uniwersalna gra logiczna dla 2 - 6 graczy powyżej 6. roku 
życia. Polega na manipulowaniu kolorowymi patyczkami i układaniu 
ich w taki sposób, aby odtworzyć wzór z karty. Podczas rozgrywki 
gracze ćwiczą myślenie kombinatoryczne, intuicje geometryczne 
oraz orientację na płaszczyźnie.  
Gra MoMo należy do serii wydanych wcześniej gier logicznych: 
LABIrynt, Mistrz GETRIKO, KUBIK. 
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Zdobywa 
się je za ułożenie patyczków zgodnie z wzorem przedstawionym 
na losowo wybranej karcie. W swojej kolejce gracz może dokonać 
zmiany położenia tylko jednego patyczka. Za ułożony wzór otrzymuje punkty.
Niektóre elementy gry mogą być wykorzystywane w zabawach z młodszymi dziećmi (od 3. roku życia); przykłady 
takich zabaw znajdują się w instrukcji.
Opakowanie zawiera: 31 dwustronnych kart z wzorami, 5 kolorowych drewnianych patyczków, instrukcję.  
Do gry potrzebna jest kartka papieru i ołówek lub długopis.  
Wymiary pudełka: 155 x 155 x 53 mm.
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Gry Gry

Entliczek Pentliczek przypomina labirynt wycięty  
w przemyślany sposób w drewnianej sklejce.
W jego wycięciach o literopodobnych kształtach 
umieszczone są 24 pary połączonych ze sobą drew-
nianych kulek w sześciu kolorach: czerwonym, zie-
lonym, niebieskim, fioletowym, żółtym i pomarań-
czowym. Pary kolorowych kulek można przesuwać 
ścieżkami labiryntu po jego obydwu stronach, jest 
to możliwe bo podstawę Entliczka Pentliczka można 
ustawić pionowo lub poziomo.
Entliczek Pentliczek zawiera książeczkę, która ob-
razuje 10 rożnych wzorów do odtworzenia, opartych 
na przemyślanej kombinacji kolorowych kulek oraz 8 
czarno-białych schematów do samodzielnego pro-
jektowania rozwiązań kolorystycznych. Dzięki Entlicz-
kowi mamy możliwość zastosowania wielu wariantów 
gier i zabaw o zróżnicowanym stopniu trudności; gra 
przykuwa uwagę dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w szkole. 
Entliczek Pentliczek rozwija zdolności manualne szczególnie na etapie początkowej nauki pisania, pomaga dosko-
nalić koordynację wzrokowo-ruchową, wzmacnia koncentrację uwagi, uczy logicznego myślenia.
Wymiary pudełka: 380 x 330 x 80 mm.

Entliczek Pentliczek
Zabawka edukacyjna 

Studnia Jakuba

65,00  zł

Studnia Jakuba jest wspaniałą zabawą, która pomimo 
prostego wyposażenia i reguł, wymaga wykazania się 
znaczną zręcznością i zdolnościami manualnymi.
Z jej pomocą ćwiczona jest koordynacja ruchowo-wzro-
kowa, zręczność, cierpliwość, koncentracja, stymulacja  
i uwrażliwienie na odbiór sensoryczny.
Studnia Jakuba to 60 drewnianych drążków w sześciu 
kolorach, o średnicy 10 mm, długości 180 mm oraz  
1 drewniana kostka z kolorowymi ściankami.
Zabawa ze Studnią Jakuba wyzwala spontaniczność  
i wyobraźnię oraz pomaga wyrazić ukryte emocje.
Drążki służą do odtwarzania i układania kształtów: liter, 
cyfr, znaków, figur geometrycznych. Umożliwiają tworze-
nie wielu własnych gier, poprzez zliczanie, przyporządko-
wywanie kolorom wartości. Są doskonałym materiałem 
do zabaw: układanie drążków jeden na drugim, budo-
wanie własnych konstrukcji przestrzennych, odtwarzanie 
wzorów z pamięci, wystukiwanie rytmów i wiele innych.

Podręcznik metodyczny to propozycja adresowana do rodziców, nauczycieli i terapeutów. Jest to inspirująca po-
moc przy wykorzystaniu zabawki Paluszek w pracy indywidualnej i grupowej, zarówno w domu, jak i w szkole 
czy poradni specjalistycznej. Zawiera propozycje wartościowych zabaw, gier i ćwiczeń przydatnych podczas zajęć 
ogólnorozwojowych, dydaktycznych i terapeutycznych.
Format 168 x 235 mm, 128 stron. 

Gra ukierunkowana jest na kształcenie i rozwój zdolności manualnych (palce obu rąk) oraz rozwój zmysłów, stymu-
lację i koordynację pracy obu półkul mózgowych. 
Gra przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych, do domowej rozrywki, do edukacji przedszkolnej i szkolnej, do terapii 
zaburzeń w sferach percepcji wzrokowej, motorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Paluszek to pudełko o optymalnej wielkości i takim kształcie, by zmieściło się w dłoni dziecka. Podstawa wyko-
nana jest z plastiku z 37 otworami dostosowanymi do wielkości opuszka palca. Zamyka ją transparentna pokrywa  
z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania. W środku znajdują się 24 kulki w 4 kolorach. Opakowanie 
zawiera komplet 18 kart z wzorami do ułożenia.
Przykładowe zasady gry dla 1-2 osób:  grający wybierają jedną kartę z układem kolorowych kulek  gracze 
opuszkami palców przekładają kulki w otworach podstawy tak, aby odtworzyć wzór z karty  gracze losują po  
1 karcie, w czasie 1-3 min. dokładnie przyglądają się jej, zapamiętują układ, następnie zakrywają kartę i przystępują 
do odtworzenia wzoru; wygrywa ten, kto pierwszy ułoży wzór  można tworzyć własne wzory, a następnie utrwa-
lać je kredkami lub flamastrami na kartach blanko. Inne przykłady wykorzystania gry Paluszek zamieszczone są  
w podręczniku metodycznym.
Wymiary pudełka: 155 x 155 x 53 mm.

Maria Krupska

Paluszek
Podręcznik 
metodyczny Kulki zapasowe

do gry Paluszek 
32,50  zł

12,00  zł

Paluszek
Gra edukacyjna 

35,00  zł

Przykład: rozbudowywanie wzorów.
Dzieci otrzymują kartkę z błędnie narysowanym wzorem 
(przykład poniżej). Zadanie polega na odtworzeniu wzoru 
przy pomocy drążków, eliminując występujące w nim błędy.

105,00  zł

zgodne 

z  wytycznymi 

MENpolecane 

do  terapii
polecane 

do  terapii

polecane 

do  terapii
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arbuz watermelon

tomato

pumpkin

mushroom

apple

pepper

pomidor

dynia

grzyb

jabłko

papryka

#

#

Gry

Układanki przeznaczone są dla dzieci najmłodszych. Opierają się na zasadzie nauki poprzez zabawę i na ważnym 
elemencie samokontroli. Rozwiązując zadania dziecko jednocześnie samo sprawdza ich poprawność. Pozytywny 
wynik motywuje je do dalszego działania. Seria układanek dla najmłodszych obejmuje 2 tytuły: „Wśród zwierząt” 
i „Na straganie”. Zadaniem dziecka jest tu poprawne ułożenie obrazków przedstawiających zwierzęta lub owoce  
i warzywa. Każdy obrazek składa się z 4 części w kształcie kwadratów. Po właściwym ułożeniu wszystkich części 
dziecko otrzymuje 12 pełnych obrazków. Dodatkowym elementem samokontroli są ramki na brzegach kwadratów, 
które po prawidłowym ułożeniu całego obrazka dają zamknięty wzór. 

Układanki ćwiczą spostrzegawczość, koncentrację i logiczne my-
ślenie. Manipulowanie i prawidłowe zestawianie części obrazków 
(kwadratów) ćwiczy także sprawność ręki i małą motorykę. Dzięki 
układankom dziecko uczy się nazywania i rozpoznawania kształtów 
zwierząt lub owoców i warzyw. Obrazki są pomocne w ćwiczeniach 
i zabawach rozwijających sprawność językową, na ich podstawie 
dzieci mogą poznawać i utrwalać nowe słowa, tworzyć rozbu-
dowane zdania, opisy, a nawet dłuższe historyjki. Obrazki mogą 
także być materiałem przydatnym w nauce języków obcych, np. 
przy wprowadzaniu czy poszerzaniu słownictwa. Pomagają w tym 
również kartoniki z nazwami zwierząt lub owoców i warzyw w języ-
ku polskim i angielskim dołączone do układanek. Za ich pomocą 
dziecko może podpisywać obrazki i rozpocząć naukę czytania.
Zawartość: 48 jednostronnych kartoników z fragmentami obrazków, 
2 plansze do samodzielnego wycięcia z podpisami do obrazków. 
Wymiary pudełek: 155 x 155 x 53 mm.

Układanka dla najmłodszych
Wśród zwierząt

Układanka dla najmłodszych
Na straganie

37,00  zł

37,00  zł

Gry

mysz mouse

butterfly

bear

cat

cow

fox

motyl

miś

kot

krowa

lis

#

#

polecane 

do  terapii

polecane 

do  terapii

Domino SAMO
prawa – lewa
gra

Domino SAMO – nauka orientacji w przestrzeni dla małych dzieci. 
Orientacja przestrzenna to umiejętność nabywana w wieku kilku lat, a potem stopniowo rozwijana i utrwalana. 
Pomaga dziecku określić swoje miejsce wobec innych ludzi i przedmiotów, wskazywać i nazywać kierunki, 
określać stosunki przestrzenne.
Określania w przestrzeni małe dziecko uczy się poprzez schemat własnego ciała – SIEBIE:  głowa to góra  
 nogi to dół  twarz to przód  plecy to tył  ręce to boki. 

Domino „SAMO” to gra, która pomaga dzieciom w nabywaniu tej umiejętności. Jej bohaterem jest  sympatycz-
na postać SAMO, która symbolizuje małe dziecko. Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
które dopiero uczą się definiować swoje miejsce w przestrzeni. 
Za pomocą schematów i zrozumiałych dla dzieci sytuacji pokazanych na poszczególnych kafelkach, domino 
„SAMO” pozwala dzieciom zrozumieć różnice między lewą i prawą stroną. 
Kafelki domina zostały podzielone na dwie grupy, wyróżnione linią w kolorze czerwonym i niebieskim. Dzięki temu 
możliwe jest prowadzenie gry w dwóch wersjach: „Prawa – lewa, lewa – prawa” i „Prawa – prawa, lewa – lewa”. 
Dwie grupy kafelków umożliwiają też jednoczesną zabawę w dwóch grupach przedszkolaków oraz rywalizację 
pomiędzy grupami. 
Zestaw zawiera 44 kafelki zapakowane w estetyczne i trwałe pudełko z kartonu.
Wymiary pudełka: 172 x 90 x 30 mm. 

35,00  zł Nagroda główna
XIII edycji konkursu 

Świat Przyjazny Dziecku 
w kategorii

„Produty Eco” 

Układanka dla najmłodszych pomaga w ćwiczeniach analizy i syntezy wzrokowej, „które 
powodują, że dziecko uczy się dostrzegania elementów, ich detali, szczegółów, różnic. 
Dzięki tym ćwiczeniom doskonalimy u dzieci umiejętność dokonywania analizy, rozkładania 
obrazka czy przedmiotu na czynniki pierwsze i poddawania ich wnioskom. Ćwiczenia analizy 
i syntezy wzrokowej są jednymi z podstawowych ćwiczeń w terapii logopedycznej. (…) Czy 
puzzle i obrazki z części, które układamy podczas zajęć logopedycznych to to samo? No 

właśnie nie. (..) puzzle mają specyficzne kształty – otwory i wypustki, które muszą się wzajemnie łączyć. 
Łączą się więc przede wszystkim KSZTAŁTY, a nie ilustracje. Dziecko szuka puzzla z otworami z dwóch 
stron, bo widzi, że właśnie taki będzie pasował w dane miejsce. Składając natomiast obrazek z części (2, 3, 
4 i więcej), który został pocięty cięciami prostymi (czyli żadnych fal, zygzaków, szlaczków), dziecko nie ma 
innego wyboru, jak spojrzeć na TREŚĆ obrazka. Kształt nic tu nie da, każdy element jest taki sam. Musi 
wytężyć wzrok, musi patrzeć i zobaczyć.” 

Magdalena Rybka, blog logopedycznyrybka.pl
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Jak się 

zachowujesz, gdy 

się czegoś boisz? 

Gratuluję! 

Otrz
ymujesz 

dodatkowy rzut 

kostką.

Czego 

najbardziej boją się 

dorośli?

Kto 

wzbudza 

w Tobie największy lęk? 

Opowiedz o tym.

Masz 

pecha – tra
cisz 

kolejkę.

Jak 

reaguje ciało osoby, 

która czegoś się boi?

„Kto 

żyje w stra
chu, 

nigdy nie będzie 
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 wytłumacz, ja

k 

rozumiesz to zdanie.
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Opowiedz, 
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na „szczyt góry lęku”?
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dzieci?
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Gratuluję! 
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Jaki 

prezent urodzinowy 

sprawił Ci najwięcej 

radości?

Jaki 

kolor ma radość? 

Uzasadnij wybór.

Pokaż, 
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szczęśliwy.

Mówi 
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– co o tym sądzisz?
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przepis na 

szczęście/radość?

„Cudze 

szczęście 
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znaczenie powiedzenia. 

Zgadzasz się z nim.
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do wyboru 

być szczęśliwym 

albo bogatym – co 

wybierzesz? Uzasadnij 

odpowiedź.
Gratuluję! 
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Odpowiedz 
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Co 

się dzieje z Twoim 

ciałem gdy jesteś 

radosny?

Często się 

uśmiechasz?
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Czy 
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można kupić? 

Uzasadnij swoją 

odpowiedź.

Jak 
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wygląda szczęśliwa 

rodzina?Radość
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ODKRYCIA
Poznać i zrozumieć siebie
Arvick Baghramian, Nofit Itzhak
gra planszowa

EMOCJE
nazywam, rozumiem, wyrażam

Dorota Sieczko 
Elżbieta Michałowska

gra planszowa

Gra planszowa Odkrycia. Poznać i zrozumieć siebie zainteresuje 
wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych, a można w nią grać zarówno 
w domu, szkole jak i podczas terapii. Jej podstawową zaletą jest to, że 
uczy nawiązywania i budowania relacji oraz akceptacji i tolerancji. Ułatwia 
komunikowanie się i wyrażanie własnych emocji. Gra została stworzona 
przez doświadczoną terapeutkę, aby pomóc dzieciom i dorosłym wy-
rażać swoje myśli i uczucia. Grając w tę grę spędza się czas przyjemnie  
i pożytecznie, a gracze mają możliwość sporo się o sobie dowie-
dzieć. Gra może pomóc w budowaniu dobrych relacji w grupie, ale 
też wzmocnić więzi rodzinne. 
Opakowanie zawiera: 
 planszę 
 komplet 30 kart przedstawiających scenki z życia wzięte 
 zestaw drewnianych pionków w formie zwierząt 
 ilustrowaną książeczkę wyjaśniającą ideę gry oraz zawierającą 

  szczegółową instrukcję 
Wymiary pudełka: 280 x 280 x 45 mm.

Gra planszowa EMOCJE – nazywam, rozumiem, wyrażam skierowana jest do wszystkich grup wiekowych oraz 
przeznaczona do rozgrywki w każdym miejscu i czasie. 
Gra stanie się nieodzownym narzędziem pracy dla terapeutów, psychologów, pedagogów, trenerów, coachów  
i wszystkich tych osób, które na co dzień mają do czynienia z trudnościami w wyrażaniu emocji. Sprawdzi się  
w gabinetach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w gabinetach terapeutycznych, w gabinetach 
pedagogów szkolnych. 
Niewątpliwym atutem gry jest możliwość wykorzystania jej walorów zarówno podczas sesji terapeutycznych, jak 
i szkoleń czy rozgrywek rodzinnych. Przy wykonywaniu kolejnych zadań gracze w formie zabawy będą trenować 
swoje umiejętności związane z określaniem i wyrażaniem własnych emocji. 
Głównym celem terapeutycznym gry jest omówienie czterech podstawowych emocji: radości, złości, smutku, lęku 
oraz doskonalenie umiejętności nazywania i konstruktywnego wyrażania emocji. 
Dodatkowo gracze będą mogli kształtować takie zdolności jak: współpraca, tolerancja i akceptacja innych, 
nawiązywanie pozytywnych relacji, budowanie poczucia własnej wartości, aktywne słuchanie, umiejętności  
z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czerpanie przyjemności oraz satysfakcji ze wspólnej zabawy oraz 
możliwości przebywania w grupie. Jednorazowo w grę może grać do 5 graczy. 
Opakowanie zawiera: 
 6 trójkątnych plansz 
 komplet pionków 
 książeczkę stanowiącą szczegółową instrukcję wykorzystania gry.

Wymiary pudełka: 280 x 280 x 45 mm.

118,00  zł
95,00  zł

Wydawnictwo Epideixis

www.pus.pl

Gry Gry

Jest to jedna z najciekawszych gier, w które bawiliśmy się w tym roku. I jedna z najbardziej 
wartościowych. „EMOCJE. NAZYWAM, ROZUMIEM, WYRAŻAM” jest doskonałą pomocą 
terapeutyczną dla każdego dziecka i rodzica do stosowania w domu, na co dzień. Emocje 
u dziecka, nastolatka, rodzica, a nawet seniora, poznajemy podczas rozmowy czy swego 
rodzaju wywiadu, który przeprowadza z uczestnikami plansza. Bardzo ciekawa propozycja 
nie tylko do terapii poprzez wyrażanie emocji. Jest to też świetna zabawka zapoznawcza, 
ośmielająca i ćwicząca dialogowanie. (...)

Na czym polega terapeutyczne działanie „Emocje. Nazywam, rozumiem, wyrażam”? Na rozmowie  
o uczuciach. Poznawaniu ich poprzez odpowiedzi na pytania z kolejnych plansz – zapoznawczej, radości, 
złości, smutku, lęku. Wierzcie mi, jest to wspaniałe i zadziwiające doświadczenie. Odpowiedzi członków 
mojej rodziny, ludzi, których – jak mi się wydawało – znam na wylot, wiele razy mnie zaskoczyły i poruszyły. 
Ta gra jest wyjątkowa!

Ania Oka, blog zabawkator.pl 

polecane 

do  terapii

polecane 

do  terapii

Wyróżnienie
XVI edycji konkursu 

Świat Przyjazny Dziecku 
w kategorii

„Gry dla dzieci 7-14 lat” 
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Budowanie Piramidy jest proste i odbywa się 
na zasadzie gry w domino. Zabawa połączo-
na jest z nauką, ponieważ rozwija u dziec-
ka zdolność do myślenia i zapamiętywania, 
uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację  
i skutecznie pomaga przezwyciężyć trudno-
ści w procesie uczenia się.
W zabawie z Piramidą dzieci uczą się samo-
dzielności i odpowiedzialności: za siebie, za 
innych; uruchamiają proces samokształcenia 
oparty na samokontroli. 

Piramidę stosuje się do zabawy indywidu-
alnej i grupowej. Zabawę rozpoczynamy od 
rozdzielenia trójkątów pomiędzy grających. 
Jeden z trójkątów kładziemy stroną z zada-
niem do góry. 
Następnie rozwiązujemy po kolei zadania, 
szukając odpowiedzi wśród otrzymanych 
trójkątów. Kolorowe linie brzegowe i gwiazdki 
stanowią element samokontroli.
W efekcie właściwego ułożenia wszystkich 
elementów powstaje imponująca piramida. 
W zależności od stopnia trudności i rodza-
ju zadań, Piramida składa się z 25, 36 i 49 
trójkątów.

Piramida logopedyczna L1
szereg: ś-ź-ć-dź

Piramida logopedyczna L2
szereg: b-p, d-t, w-f

Piramida rekomendowana jest przez logopedów, pedagogów i psychologów 
jako wartościowy materiał edukacyjny do ukierunkowanej pracy terapeutycznej.

Piramida ortograficzna P1
zasady pisowni

Piramida ortograficzna P2
ó-u, rz-ż, ch-h – wymienne

Piramida JA1
język angielski

Piramida matematyczna M1
dodawanie do 100

Piramida matematyczna M2
tabliczka mnożenia

Piramida matematyczna M3
odejmowanie do 100

Piramida matematyczna M4
dodawanie/odejmowanie do 100

Piramida matematyczna M5
mnożenie/dzielenie do 100

29,00  zł 1 szt.29,00  zł 1 szt.
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59,00  zł 1 szt.

Piramida JA2
język angielski

Piramida ortograficzna P3
ukryte wyrazy
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ź
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ź

Piramida matematyczna M6
dodawanie do 30

Piramida matematyczna M7
mnożenie do 50

Piramida

29,00  zł 1 szt.

DOMI
wyrazy jednosylabowe

DOMI to prosta i ciekawa forma gry i zabawy logicznej dla dzieci, oparta na zasadach gry domino. Zabawa  
z klockami DOMI sprzyja wielostronnej aktywności dziecka, rozwija proces logicznego myślenia, analizowania, 
pobudza zdolność do intensywnego wysiłku intelektualnego.
Gra polega na łączeniu pasujących do siebie klocków, które dokładamy tylko na końcach łańcucha.
Seria obejmuje 6 kompletów; każda gra zawiera 28 klocków oraz instrukcję z opisami przykładowych gier.

DOMI
mnożenie do 50

DOMI
świat SAMO

DOMI
wyrazy dwusylabowe

DOMI
ukryte wyrazy

DOMI
dopełnianie do 30

28klocków
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da
ń

Wydawnictwo Epideixis
ul. L.  Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków
tel. 12 268 01 20
www.pus.pl
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Dzieciaki Grzeczniaki
DOM

Dzieciaki-Grzeczniaki
SPACER

Dzieciaki Grzeczniaki
OBIAD

Dzieciaki-Grzeczniaki
PLAC ZABAW

Seria Dzieciaki Grzeczniaki to proste i zarazem atrakcyjne gry edukacyjne, przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gry mogą być wykorzystane przez rodziców do zabawy z dziećmi w domu, 
jak również przez pedagogów i psychologów jako narzędzie edukacyjno-terapeutyczne w przedszkolach, 
szkołach, placówkach wychowawczych. 
Gry z serii Dzieciaki Grzeczniaki służą rozwijaniu umiejętności społecznych poprzez zabawę. Mogą stanowić 
punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi na temat właściwego zachowania w domu i miejscach publicznych,  
w trakcie zabaw z rówieśnikami oraz w kontakcie z dorosłymi. Ponadto rozwijają umiejętność koncentracji 
uwagi oraz współpracy z innymi graczami. Założeniem serii jest przekazywanie dzieciom pozytywnych wzorców 
zachowania. Bohaterowie barwnych ilustracji ukazujących sytuacje dnia codziennego są postaciami, z którymi 
dzieci mogą łatwo się utożsamić. Sprawiają, iż przedstawione wzorce zachowań zostają na długo w pamięci 
małych graczy.
Na serię Dzieciaki Grzeczniaki składają się następujące tytuły: Dom, Spacer, Zakupy, Obiad, Plac zabaw, Kino.
Każde opakowanie zawiera: puzzle – 60 elementów, bawełniany woreczek do przechowywania puzzli, instrukcję.
Autorką gry jest Joanna Grych.
Wymiary pudełka: 208 x 138 x 35 mm.

39,00  zł 1 szt.

polecane 

do  terapii

Puzzle 
Bocian 
Klemens Kle-Kle

Puzzle
Wacek, Dzidek, 
Anastazy

Puzzle
Od litery 
do słowa

28,50  zł 1 szt.

Puzzle obejmują 3 tytuły, które łączą ukła-
danie elementów z zadaniami wymagającymi 
od dziecka wysiłku intelektualnego: 
 „Od litery do słowa” 
 „Wacek, Dzidek, Anastazy”
 „Bocian Klemens Kle-Kle”.

Przeznaczone są dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i rozpoczynających naukę w szkole, 
które poprzez zabawę z nimi poznają i utrwa-
lają litery, uczą się rozróżniać głoski, zaczy-
nają czytać, doskonalą słuch fonemowy  
i ćwiczą ortografię.
Puzzle edukacyjne są przydatne również dla 
dzieci starszych, które potrzebują wspar-
cia w opanowaniu zasad ortograficznych,  
w ćwiczeniu poprawnego pod względem ar-
tykulacyjnym wysławiania się czy też w poko-
nywaniu trudności w czytaniu i pisaniu.
Każdy tytuł to dwa odrębne zestawy puzzli  
i 2 plansze pomocne w trakcie rozwiązywa-
nia zadania. To połączenie zabawy z nauką, 
w której nagrodą jest poprawne ułożenie  
obrazka na planszy. 
Wykonane z twardej tektury puzzle są trwa-
łe i mogą być wielokrotnie używane w domu, 
w świetlicy czy gabinecie terapeutycznym. 
Czarno-białe plansze z zadaniami są wy-
raźne i dobrze czytelne. Każdy komplet za-
pakowany jest w płaskie tekturowe pudełko  
o wymiarach: 283 x 283 x 30 mm.

Dzieciaki-Grzeczniaki
KINO

Dzieciaki Grzeczniaki
ZAKUPY

Puzzle Puzzle
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EMOCJE nazywam, rozumiem, wyrażam – gra 57

ENTLICZEK Pentliczek 51

Klocki BIO 39

Klocki DIENESA 42

Klocki EDU 46

Klocki GEO 39

Korale matematyczne 20 40

Korale matematyczne 100 40

Korale matematyczne – wieszak 40

KUBIK – gra 49

LABIrynt – gra 48

Liczmany drewniane 43

Literowe zagadki – gra  47

MEMO przestrzenne – Owoce i warzywa 45

MEMO przestrzenne – Pojazdy 44

MEMO przestrzenne – W świecie zwierząt 45

Mistrz GETRIKO – gra 48

MoMo – gra 49

MOZAIKA – podręcznik metodyczny 37

MOZAIKA w drewnianym pudełku 37

MOZAIKA w kartonowym pudełku 37

MOZAIKA XXL 36

ODKRYCIA. Poznać i zrozumieć siebie – gra 56

PALETA – SYSTEM EDUKACJI

Klocki zapasowe do Zestawu Kontrolnego 35

Paleta – podręcznik metodyczny 28

Tarcze ćwiczeń PALETA B1 – blanco (12 szt.) 34

Tarcze ćwiczeń PALETA JA 1 – j. angielski 31

Tarcze ćwiczeń PALETA JP 1 – nauka czytania 34

Tarcze ćwiczeń PALETA JP 2 – nauka czytania 34

Tarcze ćwiczeń PALETA M1 – „+” i „- ” w zakresie 20 32

Tarcze ćwiczeń PALETA M2 – „+” i „- ” w zakresie 100 32

Tarcze ćwiczeń PALETA M3 – mnożenie i dzielenie 32

Tarcze ćwiczeń PALETA M4 – mnożenie i dzielenie 32

Tarcze ćwiczeń PALETA M5 – mnożenie i dzielenie 33

Tarcze ćwiczeń PALETA P1 – barwa, linia, rysunek 34

Tarcze ćwiczeń PALETA S1 – środowisko 33

Tarcze ćwiczeń PALETA S3 – środowisko 33

Tarcze ćwiczeń PALETA S4 – Bezpieczenstwo w ruchu 33

Tarcze ćwiczeń PALETA WP1 – dla przedszkolaków 30

Tarcze ćwiczeń PALETA WP2 – dla przedszkolaków 30

Tarcze ćwiczeń PALETA WP3 – Gutek i Balbina 30

Tarcze ćwiczeń PALETA WP4 – Samo 30

Tarcze ćwiczeń PALETA WP5 – Pinokio i Piotruś Pan 31

Tarcze ćwiczeń PALETA WP6 – Z księgi 1000 i jednej nocy 31

Tarcze ćwiczeń PALETA WPK – dla pierwszoklasistów 31

Wyprawka Pierwszoklasisty PALETA 35

Wyprawka Przedszkolaka PALETA 35
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Książeczka PUS Koduj, szyfruj 1 13

Książeczka PUS Kruk z Kruklanki 11

Książeczka PUS Królewna Śnieżka 1 17
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Książeczka PUS Liczę w pamięci 1 22

Książeczka PUS Liczę w pamięci 2 22

Książeczka PUS Liczę w pamięci 3 22

Książeczka PUS Liczę w pamięci 4 22

Książeczka PUS Liczę w pamięci 5 22

Książeczka PUS Logopedyczne potyczki 1 15
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Książeczka PUS Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 1 24

Indeks



Partner PUS
Program „Partner PUS” kierowany jest do gabinetów, pracowni i poradni 

logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych, terapeutycznych, 
które korzystają z pomocy i materiałów naszego wydawnictwa. Pracujący 
w nich specjaliści wyznają zasadę edukacji i jej wspierania poprzez 
zabawę, która jest bliska i nam. Dlatego chcemy poznać tych ludzi i te 
miejsca; chcemy stworzyć ich mapę i je polecać. 

Tytuł Partnera PUS może otrzymać każdy logopeda, pedagog, psycholog, 
który w swojej pracy sięga po nasze pomoce. Tytuł ma formę certyfikatu 
do zawieszenia w gabinecie, pracowni czy poradni. Ma to być znak 
rozpoznawczy Partnerów PUS. 

Co można zyskać przystępując do tego programu i stając się naszym 
partnerem?

Przede wszystkim wsparcie i szkolenia w zakresie materiałów PUS,  
a ponadto dostęp w pierwszej kolejności do nowych produktów, stały 
dostęp do materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz atrakcyjne 
zniżki na nasze materiały.

Każdego, kto jest zainteresowany przystąpieniem do programu „Partner 
PUS”, prosimy o kontakt mailowy pus@pus.pl

Wydawnictwo Epideixis
ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków, tel. 12 268 01 20, e-mail: pus@pus.pl

www.pus.pl    www.facebook.com / epideixis.wydawnictwo
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Książeczka PUS To już potrafię 4 21

Książeczka PUS Ułamki 1 24

Książeczka PUS W świecie zwierząt 1 4

Książeczka PUS Wędrówki Mrówki Kiki 1 4

Książeczka PUS Wiolinek i Nutka 1 26

Książeczka PUS Wyliczanki rymowanki 1 21

Książeczka PUS Wyliczanki rymowanki 2 21

Książeczka PUS Z Księgi 1000 i 1 nocy 1 7

Książeczka PUS Z Księgi 1000 i 1 nocy 2 7

Książeczka PUS Zgadywanki 1 – jesień 20

Książeczka PUS Zgadywanki 2 – zima 20

Książeczka PUS Zgadywanki 3 – wiosna 20

Książeczka PUS Zgadywanki 4 – lato 20

Klocki do Zestawu Kontrolnego PUS 27

Skrzynka na książeczki 27

Uczenie się dzieci. Podręcznik metodyczny 2

Wyprawka Pierwszoklasisty PUS 27

Wyprawka Przedszkolaka PUS 27

Zestaw Kontrolny PUS 2

PUZZLE Edukacyjne – Od litery do słowa 60

PUZZLE Edukacyjne – Bocian Klemens Kle - Kle 60

PUZZLE Edukacyjne – Wacek, Dzidek, Anastazy 60

Stonoga Agata 38

Studnia Jakuba 51

Tangram kolisty 42

Tres – gra  47

Trójkąt matematyczny 41

Układanka dla najmłodszych – Na straganie  53

Układanka dla najmłodszych – Wśród zwierząt  53 

Indeks


