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Książki i czytanie
język angielski

Emergent Readers
Tematyka bliska dzieciom, prosty tekst i czytelne ilustracje. Każda książeczka zawiera
powtarzające się zdania, w których zmienia się tylko jeden wyraz. Lista wszystkich wyrazów
znajduje się na końcu książeczki.
20 książeczek (15 x 17 cm) • każda książeczka zawiera 8 stron

nr 250-1071

287,00 zł

Nonfiction Emergent Readers
Bardzo proste czytanki w języku angielskim. Tematyka dotyczy świata wokół nas. Prosty tekst
i sporo urzekających fotografii z pewnością zachęcą młodych czytelników do zagłębiania się
w lekturze. Każda książeczka zawiera obrazkowy słowniczek.
20 książeczek (15 x 17 cm) • każda książeczka zawiera 8 stron

nr 250-1073

287,00 zł

Building Essential Vocabulary
Książka pozwala opracować w systematyczny sposób 18 zagadnień tematycznych
(zwierzęta, ciało, ubrania, kolory, kalendarz, emocje, rodzina, meble, przedmioty codzienne,
żywność, liczby, przeciwieństwa, zawody, artykuły szkolne, kształty, zajęcia codzienne,
zabawki, czasowniki). Karty do kopiowania zawierają 400 czarno-białych fotografii.
W każdej jednostce tematycznej nauczyciel znajdzie propozycje zabaw i ćwiczeń
utrwalających podstawowe słownictwo.
89 stron • format 21,5 x 28 cm

nr 250-0001
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43,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

Nonfiction Sight-Word Readers
Każda książeczka zawiera starannie dobrane zdania, w których występują powtarzające
się słowa do czytania globalnego (5-10 na każdy tytuł). Pozostałe słowa wplecione
są jako rebusy – ilustracja z podpisem. Atrakcyjne fotografie i zróżnicowana
tematyka zachęcą dzieci do czytania.
20 książeczek (15 x 17 cm) • każda książeczka zawiera 8 stron

nr 250-1075

259,00 zł

książki i czytanie
Wesołe czytanki z podziałem na role

Partner Scripts - czytanki z podziałem na role

Czytanie z podziałem na role daje dzieciom mnóstwo frajdy! Dzięki zabawnym skryptom,
uczniowie rozwijają umiejętności płynnego czytania, intonacji i ekspresji. Zestaw zawiera
32 czterostronicowe scenariusze – w sumie jest to 8 historii w 4 kopiach. Skrypty
przeznaczone są do czytania dla 4 osób jednocześnie – każda kopia ma zaznaczone inne
wersy do czytania. W ten sposób uczniowie mogą śledzić całą historię i łatwo odnajdą
fragmenty przypisane do ich roli.

Uczniowie czytają na zmianę zaznaczone części swoich skryptów, a następnie zadają sobie
nawzajem pytania. W ten sposób rozwijają umiejętność płynnego czytania na głos oraz
sprawdzają zrozumienie przeczytanego fragmentu tekstu. Zestaw zawiera 12 różnych
propozycji skryptów, wśród których są opowiadania, wiersze czy prawdziwe historie
– każdy z nich jest w osobnym folderze przygotowany w 2 kopiach. Do każdego skryptu
dołączona jest karta z pytaniami, ułatwiającymi przypominanie sobie szczegółów,
rozpoznawanie faktów i opinii, wyciąganie wniosków i nie tylko!

nr 250-1850

399,00 zł

Partner Scripts 1
nr 250-1931

299,00 zł

Partner Scripts 2

Spiralna książeczka – Piszę angielskie historyjki
Książeczka ułatwia tworzenie prostych historyjek w języku angielskim. W środku znajduje się
80 kartoników z wyrazami i wyrażeniami, pogrupowanymi na cztery elementy opowiadania:
postać, miejsce, wydarzenie, konkluzja. Wystarczy losowo wybrać cztery kartoniki
i napisać krótką historyjkę. Możliwości kombinacji wyrazów są ogromne.

nr 250-1933

299,00 zł

spiralna książeczka (12 x 22 cm) • łącznie 80 kartoników z wyrazami i wyrażeniami

nr 250-2013

99,00 zł

Zeszyt 1

Codziennie czytam
ze zrozumieniem po angielsku

nr 250-0091

Zeszyt 2

35,00 zł

nr 250-0092

Zeszyt 3

35,00 zł

nr 250-0093

35,00 zł

Seria zeszytów ćwiczeniowych. Materiał
rozłożony jest na 35 tygodni pracy. Każdy
tydzień poświęcony jest jednemu tekstowi
i pięciu ćwiczeniom związanym z jego
rozumieniem. Na końcu znajduje się klucz
odpowiedzi, który nauczyciel może wyjąć.
1 kołozeszyt • 76 stron • klucz
odpowiedzi
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Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem

język angielski

Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem
Zestaw rozwija umiejętności czytania ze zrozumieniem, odtwarzania historii, wyrażania
swoich poglądów, tworzenia charakterystyk, werbalizowania swoich pomysłów, sekwencji
zdarzeń, porównywania i różnicowania. Zawiera 8 tematycznych teczek: Giraffes can’t
swim, The Perfect Pet, Howard’s Horrible Hiccups, The Case of the Missing Pie, A Better
Place to Study, A Sticky Home, Towering Triangles, What’s So Great About Mona Lisa?
Każda teczka zawiera: kieszeń na przechowywanie planu lekcji i osobną
na kopie ćwiczeń, 6 kopii fragmentów do czytania, 12 kart ze słownictwem.
8 teczek • 48 kart z tekstami • 96 kart ze słownictwem • instrukcja

nr 250-1260

359,00 zł

Czytanie tekstów informacyjnych – zestaw
Zestaw stwarza ogromne możliwości ćwiczeń i rozwoju umiejętności językowych
- zaczynając od wyścigu w wyciąganiu wniosków, przez porównywanie
i kontrastowanie, kończąc na analizie tekstu i znajdowaniu ukrytych informacji.
A to wszystko w atrakcyjnej dla uczniów formie gier i zabaw. Zestaw składa się
z 10 wyjątkowych prospektów: First- & Secondhand Accounts • What
happened & why • Connections in Text • Making Inferences • Charts, Graphs
& Time Lines • Main idea & details
• Cumulative Review • Supporting Evidence • Text Structure
• Academic Language. W skład każdego prospektu wchodzi plansza, karty
odpowiedzi, saszetka, dodatkowe elementy, instrukcja.
10 tematycznych folderów z kartami odpowiedzi
• 10 zestawów elementów dodatkowych • 10 saszetek

nr 250-1265

269,00 zł

Czytamy
ze zrozumieniem i gramy
Czy jest lepszy sposób na ćwiczenie czytania
niż wciągające i ekscytujące gry? Ten zestaw
nie tylko rozwija umiejętność czytania tekstów
informacyjnych, ale także literatury. W skład
biblioteczki wchodzi 10 różnych gier:
Character Traits • Author’s Purpose • Context
Clues • Point of View • Main Idea • Cause
& Effect • Compare & Cantrast • Nonfiction
• Inferences • Story Elements. W skład każdej
gry wchodzi plansza, karty odpowiedzi,
saszetka, dodatkowe elementy, instrukcja
10 tematycznych folderów z kartami
odpowiedzi • 10 zestawów elementów
dodatkowych • 10 saszetek

nr 250-1270
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249,00 zł
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książki i czytanie
Aktywne czytanie po angielsku
Każdy pakiet zawiera planszę do gry i różnorodne elementy do wykorzystania na 15 sposobów. Zadania są ułożone w taki sposób, aby angażować uczniów
w aktywne zdobywanie i utrwalanie nowych umiejętności. Proste instrukcje w języku angielskim pozwolą nauczycielowi wytłumaczyć zadanie.

Poziom 2
Podczas gry w „Reading Detective” uczniowie wyszukują
wyrazy w tekście oraz odpowiadają na pytania sprawdzające
ich rozumienie.
plansza do gry • 4 broszury z tekstami fikcyjnymi
i informacyjnymi • 60 kartoników z wyrazami
• 25 kart z pytaniami • 2 pionki • klepsydra
flamaster

nr 250-1412

179,00 zł

Poziom 3
Uczniowie używają kostek z wyrazami i tworzą interesujące
teksty, aby analizować postacie, bawić się w reportera
i rozwiązywać zagadki.
plansza do gry • czytanki literackie • tekst informacyjny
• 3 kostki z przedrostkami i przyrostkami • 2 pionki
• kostka z oczkami • klepsydra • flamaster

nr 250-1413

179,00 zł

Poziom 4
Gra „Inference Detective” zaprasza uczniów do poznania
języka metaforycznego poprzez wyszukiwanie dosłownego
znaczenia metafor. W trakcie lektury różnorodnych tekstów
wskazywane są elementy tj. główny wątek, wniosek, dowód.
plansza do gry • 10 kart z tekstami literackimi
• 10 kart z tekstami informacyjnymi • 6 klipsów
• karty „metafora” • karty „znaczenie” • 2 pionki
• kostka z oczkami • klepsydra • flamaster

nr 250-1414

179,00 zł

Poziom 5
W czasie lektury uczniowie czytają ze zrozumieniem,
aby wskazywać temat, gatunek literacki i omawiać tekst.
Dodatkowo wplecione zostały słowa pochodzenia greckiego
i łacińskiego.
plansza do gry • 8 tekstów literackich • 4 teksty
informacyjne • 25 kartoników z wyrazami •
2 pionki • kostka z oczkami • klepsydra • flamaster

nr 250-1415

179,00 zł
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język angielski

Czytanie ze zrozumieniem - fiszki mówiące
Na awersie kartonika znajdują się teksty literackie i informacyjne (łącznie 53 teksty).
Uczeń czyta tekst, notuje i sprawdza nowe wyrazy i wyszukuje ich znaczenie w słowniku.
Następnie odwraca kartę, na rewersie znajduje pytania z odpowiedziami do wyboru.
Przy każdej odpowiedzi znajduje się czarna kropka. Po naciśnięciu mówiącym pisakiem
na właściwą odpowiedź (kropkę) uczeń otrzymuje informację zwrotną (świetlną lub/i
dźwiękową) o tym, czy prawidłowo wybrał. Jeśli nie dysponujemy mówiącym pisakiem,
możemy skorzystać z załączonej zbiorczej karty odpowiedzi.
53 dwustronne karty (20 x 13 cm) • mówiący pisak - zamawiany osobno
(nr kat. 900-2001)

nr 250-1921

poziom 1

129,00 zł

nr 250-1922

poziom 2

129,00 zł

nr 250-1923

poziom 3

129,00 zł

nr 250-1924

poziom 4

129,00 zł

nr 250-1925

poziom 5

129,00 zł

plusy
teksty w każdym
✓53zestawie
✓fabularne i informacyjne
z pisakiem
✓dolubużycia
bez

Mówiący pisak do fiszek
Mówiący pisak rozpoznaje „poprawne” i „niepoprawne” kropki, co sygnalizuje
światłem (zielonym lub czerwonym) i zabawnymi dźwiękami. Aby możliwa była
cicha praca ucznia, można wyłączyć funkcje dźwiękowe pisaka i pozostawić tylko
zapalanie się lampki. Działa na 2 baterie AAA (nie są dołączone).

nr 900-2001

49,00 zł

Angielskie dobieranki
Każdy komplet to osiem niezależnych od siebie układanek, które doskonalą ważne umiejętności językowe. Zadaniem dzieci jest dobrać w pary lub posortować kartoniki,
wykonując polecenie zamieszczone na kartonowej kopercie (w języku angielskim oraz obrazkowo).
8 kartonowych kopert (18 x 8 x 1,5 cm) • różna liczba kartoników • 8 kart z odpowiedziami

Tekst informacyjny

Czytanie ze zrozumieniem

łącznie 120 kartoników • zagadnienia: wnioskowanie, cechy tekstu, dowody
potwierdzające, podsumowywanie, struktura tekstu, historia z pierwszej i drugiej ręki,
co się wydarzy i dlaczego, połączenia w tekście

łącznie 110 kartoników • zagadnienia: kluczowe dane, główna idea, punkt widzenia,
gatunki literackie, wyciąganie wniosków, bohaterowie, porównywanie i różnicowanie,
kolejność zdarzeń

nr 250-1245

199,00 zł

nr 250-1239

199,00 zł

strona 26
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cyfrowa pracownia językowa

Cyfrowa pracownia językowa
ROYCAN OPTIMAS
PORTABLE 10+1
Cyfrowe pracownie językowe Roycan to system
umożliwiający wykorzystanie istniejącej pracowni
komputerowej do profesjonalnej nauki języków obcych.
Roycan to rewolucyjne narzędzie wspomagające nauczanie
oparte na komputerach. Umożliwia pełną komunikację między
nauczycielem a uczniami, daje możliwość pełnego zarządzania pracownią komputerową,
usprawnia czasochłonne zajęcia, takie jak dzielenie na pary lub grupy czy sprawdzanie listy
obecności. Twoja pracownia komputerowa może być teraz wykorzystywana również do nauki
języków obcych! Optimas pozwala, między innymi, na nagrywanie rozmów prowadzonych
w parach, grupach, wypowiedzi poszczególnych uczniów oraz przeprowadzanie testów.
Jest zdolny do przesyłania zasobów audio oraz wideo w czasie rzeczywistym za pośrednictwem
sieci komputerowej bez opóźnień i utraty jakości. Składa się zarówno ze sprzętu, jak
i z oprogramowania.
System Optimas zawiera:
• moduł do komunikacji - odpowiedzialny jest za dobrej jakości dźwięk
• słuchawki RC-150D - wyposażone w jednokierunkowy mikrofon dynamiczny, który
minimalizuje szumy i zakłócenia z klasy
• moduł konwersji - umożliwia na wykorzystanie analogowych zasobów audio i wideo
• oprogramowanie Optimas - zaprojektowane do zarządzania klasą oraz przebiegiem lekcji
Przykładowe zalety:
• kompletny zestaw narzędzi umożliwiających porozumiewanie się nauczyciela i uczniów
• integracja z dowolną istniejącą pracownią komputerową, bez znaczenia czy w pracowni
są komputery stacjonarne czy laptopy
• wszystkie komputery podłączone do systemu Optimas znajdują się pod pełną kontrolą
nauczyciela
• nauczyciel nie traci czasu na konfigurowanie i uruchamianie sprzętu za każdym razem
• nauka z wykorzystaniem systemu Optimas staje się bardziej atrakcyjna dla uczniów
• sprawdza się idealnie zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na laptopach
• pracownie językowe Optimas można w dowolnej chwili poszerzyć poprzez zakup
dodatkowych licencji, a oprogramowanie aktualizować bez potrzeby zmieniania sprzętu.

nr 751-1210

34 990,00 zł

ROYCAN easyLAB 12
Mobilny system, który może przekształcić każdą
istniejącą salę komputerową w pełni funkcjonalne
i bardzo wydajne laboratorium do nauki języków.
W skład systemu easyLAB wchodzi zarówno sprzęt,
jak i oprogramowanie. System easyLAB umożliwia
przesyłanie sygnałów audio i wideo w czasie
rzeczywistym poprzez sieć komputerową bez opóźnień
oraz utraty jakości. Pozwala na porozumiewanie się nauczyciela
z uczniami oraz pełną kontrolę nad wszystkimi komputerami w pracowni. Instaluje się
w sposób bardzo prosty i szybki, dlatego przeprowadzenie instalacji nie będzie wymagało
dużej wiedzy technicznej. Każdy nauczyciel, a nawet sami uczniowie po podłączeniu małego
urządzenia do portu USB i po wykonaniu kilku prostych czynności będą gotowi do rozpoczęcia
pracy. Obsługa oprogramowania easyLAB jest bardzo intuicyjna, dlatego każdy nauczyciel
będzie mógł obsługiwać system bez wcześniejszego szkolenia. Kompletny zestaw dla 11
stanowisk uczniowskich oraz instruktora.
System easyLab zawiera:
• sprzęt do komunikacji mOP+10 - urządzenia podłączone do komputerów przez gniazdo
USB, gwarantujące najwyższą jakość dźwięku
• mikrosłuchawki RC-150J - wyposażone w jednokierunkowy mikrofon dynamiczny, który
odbiera tylko głos ucznia, bez szumów i zakłóceń pochodzących z klasy
• oprogramowanie easyLab do zarządzania klasą i przebiegiem lekcji. Zawiera
oprogramowanie DLL (Digital Language Laboratory) do ćwiczenia wymowy.
Przykładowe zalety:
• nauczyciel ma pełną kontrolę nad wszystkimi komputerami w klasie
• interfejs graficzny programu easyLAB został zaprojektowany tak, żeby każdy użytkownik,
nawet z małym doświadczeniem informatycznym, mógł zarządzać klasą już od pierwszego
dnia pracy z tym systemem. Duże, czytelne ikony, grupowanie za pomocą kolorów,
symbole łatwe do rozpoznania - wszystko to zostało przygotowane tak, aby jeszcze
bardziej ułatwić pracę
• easyLAB to wiele różnych narzędzi, które zostały zaprojektowane specjalnie do nauki
języków obcych. Najważniejszym z nich jest DLL, wszechstronny, w pełni funkcjonalny
rejestrator cyfrowy, który umożliwia wykorzystanie już istniejących nagrań audio i wideo
oraz stworzenie własnych materiałów
• pracownię językową easyLAB można w dowolnej chwili poszerzyć poprzez zakup
dodatkowych licencji, a oprogramowanie aktualizować bez potrzeby zmiany sprzętu.
Doskonale sprawdza się zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i laptopach.

nr 751-1220

24 990,00 zł

7

Piosenki i bajki
język angielski

Interaktywne teatrzyki
Interaktywny teatrzyk zachęca dzieci do aktywności i wspólnej zabawy, połączonej
z nauką. W każdym zestawie znajduje się wielkoformatowa, ilustrowana książeczka,
miękkie rekwizyty, karty z ilustracjami oraz karta z przykładami zabaw i zadaniami.
Interaktywny teatrzyk zachęci dzieci do odgrywania scenek, opowiadania historii
i rysowania tematycznych obrazków.

Interaktywny teatrzyk - od poczwarki do motylka
2 pacynki • wielkoformatowa książeczka (46 x 38,5 cm) • 10 kart z ilustracjami
(15,5 x 12,5 cm) • instrukcja z aktywnościami

nr 250-0260

399,00 zł

Interaktywny teatrzyk - kolorowe myszki
3 winylowe myszki • poduszka z obrazkiem • 3 kolorowe kleksy z winylu
• wielkoformatowa książeczka (46 x 38,5 cm) • 10 kart z ilustracjami
(15,5 x 12,5 cm) • instrukcja

nr 250-0262

399,00 zł

Interaktywny teatrzyk - farma
6 winylowych zwierzaczków • wielkoformatowa książeczka (46 x 38,5 cm)
• 10 kart z ilustracjami (15,5 x 12,5 cm) • instrukcja

nr 250-0264

399,00 zł

Interaktywny teatrzyk - gimnastyka
6 winylowych postaci • wielkoformatowa książeczka (46 x 38,5 cm)
• 10 kart z ilustracjami (15,5 x 12,5 cm) • instrukcja

nr 250-0266

8

399,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

piosenki i bajki
Każdy zestaw pacynek pozwala zainscenizować dwie różne bajki. Dzięki dostępnym
do pobrania ze strony internetowej nagraniom, zawierającym polskie dialogi,
narrację i oprawę muzyczną, dzieci w kilka chwil podzielą się rolami i będą mogły
rozpocząć zabawę w teatrzyk, animując słyszany podkład.

Małpka czarodziejka i Głos koguta
8 pacynek

nr 340-4020

229,00 zł

Czerwony Kapturek i Trzy świnki
8 pacynek

nr 340-4010

229,00 zł

229,

00

plusy
tekstu w języku
✓nagranie

polskim
atwa i samodzielna
✓łzabawa
w teatr

Pinokio i Brzydkie kaczątko

✓pomoc w pokonaniu tremy

8 pacynek

nr 340-4030

229,00 zł

Sing, Learn & Play – kolekcja piosenek
angielskich
Prawdziwa skarbnica piosenek angielskich dla dzieci.
Od piosenek na dzień dobry, przez klasyczne wyliczanki,
do muzyki klasycznej. Poprzez śpiewanie piosenek dzieci
mają okazję obyć się z językiem, a jednocześnie dobrze
pobawić i troszkę rozruszać.

info

20 płyt CD • łącznie 250 piosenek

nr 250-0250

269,00 zł

9

Słownictwo
język angielski

Biblioteczka 300 wyrazów
Systematyczna nauka czytania wyrazów w oparciu o 30 rodzin wyrazowych.
Każda książeczka zawiera kolorowy nadruk danej rodziny wyrazowej i ruchome
uzupełnienia, które połączone tworzą dziesięć różnych wyrazów. Pierwszy wyraz
dodatkowo zaopatrzony jest w czytelny obrazek. Doskonały materiał do czytania
globalnego, ćwiczenia wymowy i pisowni, a także utrwalania słownictwa.
30 spiralnych książeczek (16 x 7 cm) • kartonik z przegródkami
i kolorowymi przekładkami (33 x 22 x 9 cm) • wszystkie
elementy z kolorowego, laminowanego kartonu

389,00 zł

nr 250-2025

info

300
wyrazów

Kreatywne szablony ze słówkami

Łowię angielskie wyrazy

W zestawie znajduje się 30 szablonów ze słówkami oraz wizerunkiem przedmiotu bądź
zwierzątka do odrysowania. Szablony pozwalają połączyć zabawę z kreatywną nauką słówek
- dzieci po odrysowaniu i pokolorowaniu zwierzątka lub przedmiotu mogą stworzyć historyjkę
z wykorzystaniem wskazanych słówek.

Seria gier stworzona do nauki angielskich wyrazów w trakcie emocjonującej zabawy, która
rozwija równocześnie koordynację wzrokowo-ruchową. Uczniowie łowią wyraz, odczytują go
i podają jego znaczenie. Same rybki można również wykorzystać do wielu ćwiczeń, np. gry
w memory, przepisywania wyrazów do zeszytu z podaniem znaczenia, układania zdań.

30 szablonów (18,5 x 12 cm) • instrukcja

nr 250-7193

plansza 32 x 30,5 cm • 75 kartonowych rybek (25 wyrazów) • 1 magnetyczna wędka

169,00 zł

nr 250-8701

Poziom 1

159,00 zł

nr 250-8702

Poziom 2

159,00 zł

nr 250-8703

Poziom 3

159,00 zł

Słownictwo podstawowe – zestaw zdjęć
Komplet fotografii z podpisami, tematyka zgodna z zestawem ESL „Słownictwo podstawowe” (16 kategorii tematycznych). Z jednej strony fotografia
jest podpisana, a z drugiej pozostawiono miejsce na podpisanie. Karty wykonane są z laminowanego papieru,
co umożliwia zapis suchościeralnym flamastrem.
156 kart dwustronnych 9 x 9 cm
• kartoniki z przedziałkami • instrukcja
metodyczna po angielsku

nr 250-6079

10

119,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

info

156
kart

słownictwo
Dwa zestawy kartoników z ilustracjami czynności lub rzeczowników, którym odpowiadają podpisy w języku angielskim. Doskonała pomoc do wprowadzania i powtarzania słownictwa,
a także do przeprowadzania zabaw językowych. Układanie kart utrwala prawidłową pisownię wyrazów. Dzięki kolorowemu paskowi samokontroli dzieci mogą pracować samodzielnie.
Kartoniki wykonane są z bardzo trwałej i grubej tektury.
108 kartoników z fotografiami (7 x 7 cm) • 108 kartoników z podpisami (3 x 7 cm)

Angielskie czasowniki – zdjęcia z podpisami
nr 250-5510

179,00 zł

179,

00

kolorowy pasek
samokontroli
umożliwia
samodzielną
pracę uczniowi

Angielskie rzeczowniki – zdjęcia z podpisami
nr 250-5520

179,00 zł

w zestawie taniej

Czasowniki + rzeczowniki
1 x czasowniki (250-5510) • 1 x rzeczowniki (250-5520)

nr 250-5529

358,00 zł

319,

00
11

język angielski

Lotto angielskie
Dwie loteryjki kolorowych fotografii różnorodnych produktów żywnościowych lub zwierząt umożliwiają
atrakcyjne zabawy językowe – co pozwala ćwiczyć słownictwo, a także utrwalać prawidłową pisownię
wyrazów. Istnieją różne warianty gry, a dzięki 12 planszom równocześnie może bawić się grupa 12 dzieci.
Dołączony arkusz zawiera 72 naklejki słów w języku angielskim, które należy przykleić na pojedyncze kartoniki.
Plansze i kartoniki wykonane są z bardzo trwałej i grubej tektury.
12 plansz po 6 fotografii każda (12 x 18 cm) • 72 kartoniki z pojedynczymi fotografiami (5,5 x 5,5 cm)
• arkusze z naklejkami 72 wyrazów angielskich • instrukcja • całość umieszczona w poręcznej walizeczce

Lotto angielskie – żywność
nr 250-5560

139,00 zł

Lotto angielskie – zwierzęta
nr 250-5565

139,

00

Układam wyrazy w 11 językach
Wielojęzyczna układanka składa się z 32 obrazków i 88 liter dobranych tak, że możliwe jest ułożenie 32 wyrazów
w 11 językach, m.in.: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, holenderskim.
Dodatkowo na załączonej płycie uczniowie znajdą dodatkowe materiały do każdego z języków: interaktywną grę komputerową,
wyrazy pasujące do obrazków do wydrukowania i karty pracy z wyrazami do kolorowania do wydrukowania.
32 obrazki • 88 liter • łącznie 120 elementów z grubej tektury
(wym. 5,8 x 4,3 cm) • płyta CD z materiałami dodatkowymi
• instrukcja metodyczna

nr 250-9900

12

89,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

139,00 zł

słownictwo
SHOP – angielski sklepik

Losuję angielskie wyrazy

Liczba graczy: 1-4

Kolorowe kartoniki w kształcie morskich muszelek zawierają 108 popularnych wyrazów
angielskich do czytania globalnego. W czasie zabawy dzieci utrwalają ich znaczenie
oraz pisownię.

Celem gry jest nauka angielskich słówek, za pomocą skojarzeń: obraz, zapis, wymowa.
Dzieci w czasie gry poznają nazwy najważniejszych artykułów spożywczych. Dołączony
piękny słowniczek z uproszczonym zapisem fonetycznym ułatwia naukę wymowy
angielskich słówek.
duża dwustronna plansza (wym. 33 x 49 cm) • 4 dwustronne płytki dla graczy
(wym. 16 x 23,5 cm) • 70 kolorowych kartoników (bok 4,2 cm) • 12 list zakupów
(wym. 8 x 16 cm) • słowniczek z nazwami produktów spożywczych • instrukcja

nr 250-0170

108 kartoników z grubej tektury • pudełko (wys. 13 cm)

nr 250-8410

79,00 zł

59,00 zł

What’s the time? – zegar magnetyczny z angielskimi podpisami
Magnetyczny zegar przeznaczony do ćwiczenia nazywania czasu w języku angielskim. Tarcza zegarowa z ruchomymi wskazówkami podzielona na dwie połówki w odmiennych
kolorach, ułatwia zapamiętanie wyrażeń: „to” oraz „past”. Dodatkowe magnetyczne plakietki z napisami: „... o’clock”, „quarter past”, „half past” i „quarter to” można umieszczać obok
tarczy. Napisy są magnetyczne i można je umieszczać w zależności od ćwiczonych wyrażeń. Umożliwia to także wykorzystanie tarczy zegarowej do nauki odczytywania czasu
w języku polskim lub każdym innym języku obcym.
tarcza zegarowa z folii magnetycznej z ruchomymi wskazówkami (wym. 48 x 63 cm)
• 6 magnetycznych plakietek (w języku angielskim)

nr 250-1750

99,00 zł

13

język angielski

Magiczny cylinder
Do pracy z cylindrem potrzebujemy dwustronnych kart zadaniowych - na jednej stronie jest
obrazek, a na odwrocie angielskie słówko bądź zwrot. Dzieci biorą kolejną kartę ze stosika,
podają poprawne słówko (w myśli, na głos, na piśmie), a następnie wrzucają kartę do cylindra.
Magiczny przyrząd obraca kartę i wyrzuca na dole, ukazując od razu odpowiedź. Można też
wykorzystać karty blanco z naszej oferty, aby ćwiczyć jeszcze więcej słówek i zwrotów.

Magiczny cylinder – do ćwiczeń
Wykonany z mocnego tworzywa • wys. 24 cm • dostarczany bez kart

nr 990-1070

89,90 zł

Stacje edukacyjne - słownictwo
W trakcie gier dzieci wzbogacają swoje słownictwo angielskie, ćwiczą
antonimy, przyimki, liczebniki, nazwy kolorów i wiele więcej! Zestaw
zawiera 10 stacji edukacyjnych, obejmujących 7 podstawowych umiejętności
językowych. Dzieci wybierają jedną z gier oraz odpowiadającą jej sakiewkę
wraz z zawartością. Następnie postępują zgodnie z instrukcjami obrazkowymi,
jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. Wszystkie elementy są już wycięte
i posortowane w folderach, dzięki czemu bez zbędnego przygotowania
można od razu przystąpić do zabawy!
solidne pudełko do przechowywania zawartości • 10 folderów
aktywności • 10 zestawów tafelków w sakiewkach • poradnik
aktywności • wym. pudełka: 23,2 x 29,1 cm

nr 250-1278

14

279,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

Angielskie karty do cylindra
36 dwustronnych kart (6,5 x 9 cm) • etui plastikowe

nr 250-6103

W domu

29,00 zł

nr 250-6111

Przeciwieństwa

29,00 zł

nr 250-6113

Czynności

29,00 zł

nr 250-6115

Jedzenie

29,00 zł

nr 250-6121

Dzikie zwierzęta

29,00 zł

nr 250-6123

Ubrania

29,00 zł

nr 250-6125

Moje miasto

29,00 zł

nr 250-6127

Przyimki

29,00 zł

nr 990-1075

Karty czyste blanco

29,00 zł

słownictwo
info

Angielski POPcorn – zabawa słowami
Przyciągająca forma tej pomocy dydaktycznej zachęci uczniów do nauki czytania, wymowy i pisowni 92 popularnych angielskich wyrazów.
W kolorowym pudełku niczym popcorn ukrywają się kartoniki z wyrazami. Zadaniem dziecka jest wylosować kartonik, przeczytać poprawnie wyraz
i podać jego znaczenie. Jeśli wylosuje kartonik POP traci wszystkie nagromadzone wyrazy.

Dwuznaki

92

kartoniki

Wyrazy

Zadaniem dziecka jest wylosować kartonik,
podać wyraz zawierający dany dwuznak i podać
znaczenie wyrazu.

92 kartoniki popcorn z wyrazami • 8 kartoników losowych POP

nr 250-8430

69,00 zł

92 kartoniki popcorn z wyrazami
• 8 kartoników losowych POP • ruletka

nr 250-8471

69,00 zł

Yes or No? Simple Question Game
Autorzy: Joanna Japińska i Łukasz Staniszewski, educarium
Gra rozwija i utrwala słownictwo dzieci, uczy czytania po angielsku ze zrozumieniem.
Nad obrazkiem znajduje się proste pytanie, na które można odpowiedzieć YES lub NO.
Instrukcja podaje formę zabawy grupowej i indywidualnej.
100 kart z pytaniami (12 x 8 cm) • 8 kart odpowiedzi „YES/NO” (8 x 8 cm)
• karty są laminowane

nr 250-0199

85,00 zł

15
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Makatka angielska „Circle Time Center”
Makatka zaprojektowana do codziennych krótkich zajęć z całą klasą! Zacznijcie od
określenia daty wraz ze wskazaniem dnia tygodnia. Potem czas na przypomnienie
pory roku i nazwanie pogody za oknem. Chwilka na rozpoznawanie kolorów
i kształtów i liczenie, ot! taka matematyka po angielsku. Następnie kierujemy się do
litery dnia. Uczniowie zapoznają się z kształtem litery poprzez sensoryczne doznanie
(szorstka tekstura litery na kartoniku) oraz szukają obrazków, których angielskie
nazwy zaczynają się na tę literę. Zajęcia kończymy parą wyrazów rymujących się,
sprawdzając rozumienie przez uczniów ich znaczenia.
makatka z winylu z kieszonkami (wym. 105 x 100 cm) • 200 ruchomych
elementów (szorstkie litery, obrazki, liczmany, kartoniki dat,
symbole pogody) • instrukcja metodyczna z propozycjami ćwiczeń

nr 250-9090

649,00 zł

plusy
✓angażuje całą klasę
wprowadzenie
✓cdoodziennie
lekcji

info

200 ruchomych
elementów

pogoda,
✓data,
matematyka i język

English Memory – angielskie słówka
Zadaniem dzieci jest zebrać jak najwięcej par tych samych obrazków. Dzieci wzrokowo
przyswajają angielskie słowa, gdy na parze kartoników widzą albo znaczenie polskie,
albo angielskie. W grze może uczestniczyć 2-8 graczy.
80 jednostronnych tafelków (4,8 x 4,8 cm) • kartoniki tworzą łącznie 40 par
• minisłowniczek z opisem wymowy

nr 250-0440

39,90 zł

Podpisuję obrazki - angielskie słowa CVC
Angielskie słowa typu CVC (consonant-vowel-consonant) przestaną
być tajemnicą! Z jednej strony uczniowie widzą podpis, mogą nakładać
literki na napis lub odtwarzać go pod kartą. Po odwróceniu karty rośnie
poziom trudności - wyraz należy ułożyć z literek samodzielnie. Każda
szuflada zawiera zarówno karty, jak i literki - wszystko kolorystycznie
zakodowane dla łatwego sortowania.
40 dwustronnych kart • 120 piankowych liter (samogłoski
czerwone, spółgłoski w kolorze kart) • komódka kartonowa

nr 250-8750

16

289,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

słownictwo
Word for Word
Uczniowie utrwalają słownictwo i poprawną pisownię zmagając się z upływającym czasem.
Należy ułożyć jak najwięcej poprawnych wyrazów z klocków Reading Rods w wyznaczonych
przez klepsydrę 2 minutach. Gra umożliwia rozgrywkę na różnych poziomach umiejętności
i dzięki dołączonym atrakcyjnym klockom jest lubiana przez dzieci. Dla grupy 2-4 dzieci.
112 klocków Reading Rods • klepsydra • 4 ołówki • notatnik

nr 250-7180

179,00 zł

info

112
klocków

plusy
✓16 krzyżówek
tafelki
✓pz lastikowe
literami

Fonetyczne krzyżówki
Fonetyczna krzyżówka to wesoły sposób na poznawanie nowych wyrazów. Zestaw przygotowany jest dla 4 graczy, z których każdy otrzymuje
4 różne plansze z kolorowymi krzyżówkami. Wesołe rysunki stanowią wskazówki dla układanych haseł. Dzieci podczas kreatywnej zabawy uczą się
poprawnej pisowni.

różne zagadnienia
✓3z pisowni

Wyrazy CVC

Dźwięczne samogłoski

Grupy spółgłoskowe

Hip! Dog! Bag! Poznajemy słowa CVC, czyli charakterystyczne
dla języka angielskiego wyrazy składające się tylko z 3 liter
(spółgłoska-samogłoska-spółgłoska).

Bean? Bee? Jak zapisać poprawnie słowa, które brzmią
podobnie?

Snake, dress, plant - uczymy się słówek ze złożonymi
spółgłoskami.

16 plansz z krzyżówkami (21,5 x 28 cm)
• 114 plastikowych tafelków z literami
• 4 woreczki • instrukcja • karta z rozwiązaniami

nr 250-8790

190,00 zł

16 plansz z krzyżówkami (21,5 x 28 cm)
• 129 plastikowych tafelków z literami
• 4 woreczki • instrukcja • karta z rozwiązaniami

nr 250-8792

190,00 zł

16 plansz z krzyżówkami (21,5 x 28 cm)
• 149 plastikowych tafelków z literami • 4 woreczki
• instrukcja • karta z rozwiązaniami

nr 250-8794

190,00 zł

17
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Układanki Schubitrix
Dwie układanki zachęcają dzieci do poznawania i utrwalania znaczenia podstawowych słów w języku angielskim. Schubitrix jest oryginalną w formie układanką, w której obowiązują
reguły podobne do gry w domino. Elementy układanki są jednak trójkątne - na każdym z boków zapisane są zadania lub odpowiedzi. Zadaniem dziecka jest dopasować boki trójkątów
w taki sposób do siebie, aby sąsiadowały ze sobą obrazek i pasujące do niego słowa. Powstała figura umożliwia szybką samokontrolę poprawności wykonania.
2 układanki na 18 dużych dwustronnych elementach • bok trójkąta 8,5 cm

Animals – Food

School – Body & Home

Jedna układanka obejmuje słownictwo
dotyczące zwierząt, natomiast druga układanka
(na odwrocie) – słownictwo związane z żywnością.

Jedna układanka obejmuje
słownictwo związane ze szkołą,
natomiast druga układanka
(na odwrocie) – słownictwo
związane z domem i częściami ciała.

nr 250-5013

65,00 zł

nr 250-5011

Czytam angielskie wyrażenia

Czytam angielskie zdania

W tej układance dzieci czytają krótkie
wyrażenia związane z ilościami
i kolorami (np. five white footballs,
nine black shoes). Tematyka pierwszej
układanki dotyczy zabawek, a drugiej
- odzieży.

W tej układance dzieci czytają już pełne,
krótkie zdania, np. The hero is riding
a horse. Tematyka pierwszej układanki
dotyczy właściwości i uczuć, a drugiej
- hobby.

nr 250-5015

65,00 zł

nr 250-5017

65,00 zł

Przyimki angielskie w działaniu

Lis w pudełku - nauka przyimków

Częściowo obrazkowe polecenie zawiera przyimek oraz podaje dwa przedmioty,
których wzajemne położenie ten przyimek określa. Wykonując polecenie z karty dziecko
utrwala wiele angielskich słów.

Słownictwo związane z kierunkami i pozycjami często sprawia trudności uczniom. Jednak
z tym zestawem nauka będzie świetną zabawą, a rymowanie sprawi graczom wiele radości.
Zestaw rozwija również bystrość umysłu, zdolności manualne, a także postępowanie według
uzyskanych wskazówek.

24 karty z poleceniami • 8 przedmiotów z winylu (miś o wys. 8 cm)

nr 250-0295

199,00 zł

kapelusz • pudełko • drzewo • krzesło • 16 kart obrazkowych (10,2 x 15,3 cm)
• 40 kart zadaniowych (bok 3,8 cm) • dwustronna ruletka (śr. 10,2 cm)

nr 250-3040

18

65,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

189,00 zł

słownictwo
Seria językowych pudełek aktywności, to wysokiej jakości zestawy dające wiele możliwości wykorzystania. Każde pudełko zawiera pięknie wykonane figurki
i karty pracy, które rozwijają umiejętności porównywania, dopasowywania i sortowania w bezpośredni sposób - atrakcyjny dla ucznia.

Porównywanie rozmiarów
9 kart pracy • 24 kolorowe figurki

nr 250-8711

159,00 zł

Co do siebie pasuje?
8 kart pracy • 24 kolorowe figurki

nr 250-8713

159,00 zł

Kategorie
6 kart pracy • 24 kolorowe figurki

nr 250-8715

159,00 zł

www.sklep.educarium.pl

Więcej figurek i inspirujących pomocy na stronie www.sklep.educarium.pl
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Samogłoski

Zapuszkowany angielski

Kategorie pytań: samogłoski krótkie - samogłoski długie - podwójne samogłoski - uczniowie
każdorazowo uzupełniają wyraz

język angielski

Dla 2-5 uczniów
W każdej puszce znajduje się 60 pytań podzielonych na trzy kategorie. O tym, jaka
kategoria przypada danemu graczowi, decyduje ruletka. Na karcie z pytaniem podane
są zawsze trzy możliwe odpowiedzi, a każda poprawna premiowana jest wskazaną
ilością żetonów. Jeden z graczy może przejąć rolę kontrolera poprawności, korzystając
z załączonej karty z odpowiedziami.

nr 250-1422

159,00 zł

60 kart z pytaniami (3 kategorie) • 44 żetony „1 punkt” • ruletka (wbudowana
w pokrywkę puszki) • karta odpowiedzi • puszka

Fonetyka
Kategorie pytań: pierwsza głoska - środkowa głoska - ostatnia głoska - uczniowie porównują
obrazki i szukają odpowiedzi

nr 250-1420

159,00 zł

Gramatyka
Kategorie pytań: przymiotnik czy przysłówek - liczba mnoga - właściwy czas czasownika

nr 250-1428

Słownictwo
Kategorie pytań: przyrostki - znaczenia wyrazów - rodziny wyrazów

nr 250-1426

159,00 zł

Rodziny wyrazów
Kategorie pytań: wstaw wyraz - uzupełnij początek
wyrazu - uzupełnij koniec wyrazu

nr 250-1424
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159,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

159,00 zł

słownictwo
Magnetyczne angielskie części mowy
W czasie ćwiczeń dzieci utrwalają słownictwo, a jednocześnie używają świadomie wyrazów
jako poszczególnych części mowy w tworzeniu angielskich zdań.
metalowa tabliczka (30 x 30 cm) • 186 wyrazów z folii magnetycznej w 4 kolorach
(wys. 2,5 cm)

nr 250-1047

199,00 zł

Magnetyczne angielskie części mowy
– zestaw demonstracyjny
190 wyrazów z folii magnetycznej w czterech kolorach (wys. 5 cm): 44 czerwone
rzeczowniki • 47 niebieskich czasowników • 36 zielonych przymiotników • 59 żółtych
pozostałych części mowy (zaimek, przyimek, spójnik, rodzajnik, przysłówek, formy
ściągnięte i znaki przestankowe) • 4 magnesy z nazwami kategorii • 4 transparentne
kieszonki

379,00 zł

nr 250-1049

info
• 44 czerwone rzeczowniki
• 46 niebieskich czasowników
• 36 zielonych przymiotników
• 60 żółtych pozostałych części
mowy (zaimek, przyimek,
spójnik, rodzajnik, przysłówek
i znaki przestankowe)

Splash! Zabawa słowami

Tworzenie wyrazów – książeczki i klocki

Liczba graczy: 2-4

Dzieci przekładają kolejne karty książeczki i do danej strony układają wyrazy z klocków.
Czasami wystarczy zmienić 1 literkę, aby stworzyć nowe słowo! Książeczki podzielone
są na 3 poziomy trudności - krótkie wyrazy z samogłoskami, krótkie wyrazy z dwuznakami
i dłuższe wyrazy z dwuznakami.

Seria Splash! to prosty i szybki sposób na wprowadzenie podstawowego słownictwa
angielskiego. Wesoła tematyka zabawy w basenie przyciągnie dzieci do gry i nauki. Uczniowie
losują jedno koło z basenu (kartę z kartonika) i następnie czytają na głos znajdujący się na
karcie wyraz. Jeżeli zrobią to poprawnie, mogą zatrzymać kartę. Wylosowanie karty Splash!
oznacza rozpoczęcie gry od nowa. Pierwszy gracz, który zbierze 10 kart, wygrywa!
108 kart • śr. kartonika: 3,5 cm

12 spiralnych książeczek (po 4 w każdym poziomie trudności) • 125 klocków
z literkami • 3 woreczki z materiału (14 x 13 cm)

nr 250-7190

nr 250-1430

Słówka CVC

85,00 zł

nr 250-1432

Dwuznaki

85,00 zł

nr 250-1434

Słownictwo

85,00 zł

nr 250-1436

Samogłoski

85,00 zł

nr 250-1438

Dwusylabowe

85,00 zł

285,00 zł

plusy
✓atrakcyjna forma - układanie
klocków

✓równoczesna praca uczniów
na różnym poziomie
trudności
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język angielski

Angielskie gry słowne
Pudełko dziesięciu gier rozwijających słownictwo tematyczne z wbudowanym systemem samokontroli. Każda gra składa się z kolorowej planszy i wysztancowanych kartoników
(dla uporządkowania przechowywanych w osobnych kopertach). Dzieci wykonują ćwiczenia na podstawie czytelnej instrukcji obrazkowej, a przy tym poznają przeciwieństwa,
przyimki, nazwy kolorów, liczebników itp.
10 składanych plansz (47 x 29 cm) • 10 kopert z kartonikami • instrukcja z kartami pracy do kopiowania

Poziom 1
nr 250-1331

Poziom 2

279,00 zł

10

10

gier

gier

Zjadacz angielskiego - domino
Kostki domina są dwustronne: z jednej strony
są obrazki zwierząt domowych, a z drugiej
- zwierząt egzotycznych.
20 drewnianych płytek dwustronnie
nadrukowanych • wym. 8 x 4 cm

info

89,00 zł

What’s the rhyme? Kolorowe domki
Uczniowie rymują i w domkach wyrazy grupują! Śliczne kolorowe domki z pewnością
zachęcą do zabawy każdego ucznia. Uczniowie losują tafelek ze słowem, następnie
znajdują domek, do którego on pasuje i wrzucają go przez okienko. Gdy wszystkie karty
są rozdzielone, można po kolei opróżniać domki i sprawdzać poprawność odpowiedzi.
Klucz znajduje się z drugiej strony budynku.
10 kolorowych domków • 50 tafelków z rymami • bok domku ok. 11 cm

nr 250-7170

20

elementów

22

279,00 zł

info

info

nr 250-2103

nr 250-1332

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

219,00 zł

słownictwo
Dziennik słówek
Literkowa tablica magnetyczna
Rozsypane literki nie lubią chaosu - zdecydowanie wolą trzymać się razem, tworząc
słówka. Dzięki magnetycznej tablicy literki można łączyć, przemieniać i tworzyć słówka,
a nawet całe zdania. A może któraś z literek nie pasuje do pozostałych, przez co
w słowie znajduje się błąd? Możliwości kreatywnej nauki połączonej z zabawą jest
wiele. W zestawie znajduje się tablica magnetyczna oraz 172 magnesy z literkami,
zaimkami, wielkimi literami, przedimkami i innymi.

Dziennik słówek pozwala dziecku na bieżąco zapisywać nowo poznane słówka, zobrazować
je (przez naszkicowanie bądź przyklejenie naklejki), a także odnotować jego znaczenie,
synonimy oraz przykłady wykorzystania w zdaniu. Dziennik pomaga w zapamiętywaniu
i kojarzeniu słówek, uczy też systematyczności.
1 dziennik • 60 stron • miękka oprawa • 26,5 x 20 cm

nr 250-7199

29,00 zł

172 magnesy z literkami • tablica magnetyczna (wymiary tablicy: 30 x 30 cm)
• instrukcja

nr 250-8030

190,00 zł

Magnetyczny kalendarz

Interaktywna makatka
Makatka, która potrafi mówić, przyda się na wielu zajęciach z dziećmi. Do przezroczystej
kieszonki wsuwamy kartonik z obrazkiem lub tekstem, a trzymając przycisk nagrywamy
wiadomość od tej kieszonki. Po przełączeniu trybu działania (z nagrywania na odtwarzanie)
dziecko naciskając ten sam guzik usłyszy zapisaną wiadomość. Jak wszystkie urządzenia
z naszej kolekcji mówiącej, także i to umożliwia wielokrotne nagrywanie.

Magnetyczny kalendarz pobudza uczniów do codziennej aktywności. Który mamy obecnie
dzień tygodnia? Jakie święta się zbliżają? Jaka jest dziś aura na dworze? Wykorzystując
odpowiedni z dostępnych w zestawie 105 magnesów w wyznaczonym na wielkoformatowej
tablicy magnetycznej miejscu zaznaczymy dzień tygodnia, rok, miesiąc, święto, porę roku
czy panującą za oknem aurę. Kalendarz uczy nie tylko nowych słówek, ale też systematyczności.
plansza (97,5 x 61 cm) • 105 magnesów (różne wymiary)

nr 250-8034

539,00 zł

makatka z winylu z 30 przezroczystymi kieszonkami (65 x 53 cm) • nagranie
do 10 sekund • działa na 3 baterie AAA (nie są dołączone)

nr 990-4077

239,00 zł

plusy
arytmetyczne
✓działania

✓słówka
tematyczne
✓quizy

✓kalendarz
klasowy
✓kodeks


23

język angielski

Zręcznościowa wieża
sight-words
Zabawa, rywalizacja i nauka najczęściej używanych słów
i zwrotów w języku angielskim jednocześnie! Wystarczy ułożyć
z drewnianych klocków wieżę - według znanego schematu gry
Jenga - i start! Zawodnicy na zmianę wyciągają poszczególne
elementy, jednocześnie ucząc się napisanych na nich wyrazów.
Z wylosowanymi słowami czy wyrażeniami można wykonywać
szereg różnych ćwiczeń - m.in. budować zdania, historyjki,
szukać przeciwieństw lub synonimów. Zestaw zawiera
51 sight-words.
każdy zestaw zawiera: 51 drewnianych klocków
w 2 kolorach (7,5 x 2,4 x 1 cm)

Poziom 1
nr 250-7501

Poziom 2

Poziom 3

nr 250-7503
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169,00 zł
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nr 250-7505

169,00 zł

169,00 zł

słownictwo
Magnetyczne ścieżki
To nowa, atrakcyjna w formie seria do rozwijania umiejętności językowych. Każdy zestaw składa się z 8 pasków i 32 tafelków, które należy ułożyć
w odpowiednie miejsca. Uzyskany materiał można wykorzystać do wypowiedzi ustnych lub pisemnych. Dzięki takiej formie, uczniowie nie tylko bawią się, ale też i uczą.
8 pasków (4,5 x 22,5 cm) • 32 tafelki (4 x 4 cm) • instrukcja

Kolejność zdarzeń

Opisywanie przedmiotów

Kategorie i przedmioty

Jak upiec ciasto? Jak zasadzić kwiatka? Jak ubrać się na
deszcz? Ilustracje na tafelkach układają się w krótkie
historie, które należy dopasować na magnetycznej ścieżce
w odpowiedniej kolejności.

Szybki, zimny, miękki, wysoki - jaki jest przedmiot? Każda
ścieżka to inny przymiotnik - należy dopasować do niego
odpowiedni przedmiot. Magnetyczne ścieżki nie tylko
rozbudzą wyobraźnię, ale też nauczą opisywania zjawisk
i przedmiotów.

Co znajdziemy na farmie? Co zabierzemy na piknik? Co
znajdziemy w skrzyni na narzędzia? Każda magnetyczna
ścieżka to inne miejsce - należy dopasować odpowiedni
przedmiot, zwierzę bądź osobę do odpowiedniego miejsca.

nr 250-8761

249,00 zł

nr 250-8763

249,00 zł

nr 250-8765

249,00 zł

Rozwijam swój angielski
Rozwijaj kluczowe umiejętności językowe! Karty aktywności z kolorowymi rysunkami zachęcają dzieci do nauki czytania, słuchania, pisania i mówienia
w języku angielskim. Wszystkie błędy można łatwo poprawić, ponieważ karty są suchościeralne! Dzięki temu zestaw możesz wykorzystywać wielokrotnie.
Karty są nadrukowane dwustronnie, po jednej stronie znajduje się opis zagadnienia, a po drugiej ćwiczenie utrwalające.
50 kart (28 x 21,5 cm) • instrukcja
poziom 1

poziom 2

nr 250-7201

poziom 1

229,00 zł

nr 250-7203

poziom 2

229,00 zł

nr 250-7205

poziom 3

229,00 zł

nr 250-7207

poziom 4

229,00 zł

229,

00

poziom 3

poziom 4

info

50
kart
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Angielskie dobieranki

język angielski

Każdy komplet to osiem niezależnych od siebie układanek, które doskonalą ważne umiejętności językowe. Zadaniem dzieci jest dobrać w pary lub posortować
kartoniki, wykonując polecenie zamieszczone na kartonowej kopercie (w języku angielskim oraz obrazkowo).
8 kartonowych kopert (18 x 8 x 1,5 cm) • różna liczba kartoników • 8 kart z odpowiedziami

Słownictwo - część 1

Słownictwo - część 2

łącznie 190 kartoników • zagadnienia: wyrazy złożone, różnice znaczeń, wyrazy
wieloznaczne, przyrostki, przedrostki, synonimy, rodziny wyrazów, idiomy

łącznie 146 kartoników • zagadnienia: wyrazy wieloznaczne, wskazówki
kontekstowe, przedrostki, końcówki fleksyjne, kategoryzowanie, przeciwieństwa
(czasowniki i przymiotniki), przymiotniki, odcienie znaczenia (czasowniki i przymiotniki)

nr 250-1233

199,00 zł

Słownictwo - część 3
łącznie 137 kartoników • zagadnienia: pochodzenie greckie, łacińskie i afiksy, idiomy,
podobieństwa i metafory, wskazówki kontekstowe, słownictwo akademickie, synonimy
i antonimy, umiejętności słownikowe, często kłopotliwe wyrazy

nr 250-1249
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199,00 zł
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nr 250-1248

199,00 zł

słownictwo
Exploring English 3-6 lat – przedszkole (poziom podstawowy)
nr 507-2000

4 390,00 zł

info
Czym jest Exploring English?

Exploring English to kompletna międzynarodowa metoda służąca do nauki języka
angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Metoda stanowi
efekt dążeń do opracowania sposobu nauki tego języka metodą Montessori. Podstawą
jest tu wiara, że dzieci chcą się uczyć i mogą robić to samodzielnie. Właściwie prowadzona
nauka, w odpowiednio przygotowanym środowisku pozwala uczniom w szybki sposób
opanować drugi język. Dzięki tej metodzie dzieci łatwiej odnajdą się w otaczającym je
świecie. Świecie, w którym coraz większe znaczenie ma komunikacja w innym języku,
a zwłaszcza wzajemne zrozumienie.

Podstawowe zasady
Wszystkie zadania zostały zaplanowane w nawiązaniu do określonych tematów. Część tematów
odnosi się do wszystkich poziomów edukacji, gdy pozostałe zostały zaprojektowane konkretnie
dla jednego poziomu. Dzieci uczą się na różne sposoby, więc prezentowane materiały nie są
linearne. Część uczniów rozpoczyna naukę poprzez poznanie nowych słów. Inni natomiast
w pierwszej kolejności koncentrują się na wykonywaniu ćwiczeń i w ten sposób poszerzają
swój zasób słownictwa.

Cele
Poprzez zapoznanie się oraz pracę z materiałami dzieci poszerzają swoje słownictwo, uczą się,
jak budować zdania, poznają ich strukturę, która w języku angielskim nie zawsze jest taka
sama jak w ich języku ojczystym. Dodatkowo ćwiczą zagadnienia gramatyczne. Dzieci używają
załączone materiały do doskonalenia umiejętności mówienia, słuchania, pisania, czytania
oraz szlifowania ich płynności.

Zawartość – poziom podstawowy (Groundwork)

W ramach Exploring English dostępne są 3 poziomy edukacyjne.
Oprócz poziomu podstawowego (PS), dostępny jest również poziom
niższy elementarny (LE) oraz wyższy elementarny (UE), które zawierają
dodatkowe materiały wypełniające 3 pozostałe szuflady: O mnie (About
me), Wokół mnie (Around me) i Świat wokół mnie (The world around
me). Korzystając z zestawu Exploring English zaleca się zakup specjalnej
szafki wyposażonej w 5 szuflad (brak w zestawie). Pierwsze 2 szuflady
od góry są domyślnie przeznaczone dla poziomu podstawowego
(3-6 lat). Natomiast 3 pozostałe dla poziomu elementarnego niższego
i wyższego (6-9, 9-12 lat). Szafka stanowi ciekawy element dekoracyjny,
a co najważniejsze - pomaga w wygodnym przechowywaniu pomocy
dydaktycznych.

Zawartość podstawowa zapewnia wszystkie niezbędne materiały do nauki języka angielskiego
i jego praktycznego wykorzystania z naciskiem na gramatykę. Pudełka ze słowami i obrazkami
nawiązują do tematów umieszczonych na pozostałych poziomach. Poniżej znajdują się
informacje odnośnie zawartości prezentowanego zestawu:

Pudełka ze słowami (Word boxes)

3 pudełka ze słowami, które pasują do każdego omawianego zagadnienia.
Dzieci wykorzystują je do poszerzania zasobów słownictwa.

Pudełka z obrazkami (Picture boxes)

3 pudełka z obrazkami, które za każdym razem pasują do omawianego tematu. Na poziomie
podstawowym wszystkie obrazki mają również kod QR, pozwalający na odsłuchanie
określonego fragmentu dźwięku.

Karty różnorodności (Variations)

Specjalne karty z różnorodnymi ćwiczeniami do nauki, rozpoznawania i ćwiczenia słów.
Karty różnorodności są wykorzystywane w połączeniu z pudełkami ze słowami i obrazkami.

Wyjaśnienia (Explanations)

Wyjaśnienia to zadania polegające na zapisywaniu słów, konwersacjach, gramatyce i układaniu
zdań. W ten sposób dzieci ćwiczą i poznają zasady języka angielskiego.

Inspiracje (Inspirations)

Inspiracje to część przeznaczona dla nauczyciela. Znajdują się tutaj inspiracje dla każdego
z tematów, a specjalna tacka zawiera ogólne karty. Nawiązują one zwięźle do materiałów
do nauki i dostarczają nauczycielowi inspiracji do prowadzenia lekcji zarówno w małych,
jak i w dużych grupach. Inspiracje wykorzystują dźwięk i obrazy ze strony www.exploring-english.nl

Szczegóły
• 115 obrazków (6 x 5 cm) • 15 pustych kart na obrazki (6 x 5 cm) • 20 kart innowacyjnych
(21 x 13 cm) • 12 kart kategoryzujących (10 x 10 cm) • 10 małych szufladek na kategorie
(10,5 x 10,5 cm) • 2 miejsca na innowacje i karty „oglądanie i słuchanie” • flaga (16 x 10 cm)
i maszt (30,5 cm) • podstawka na flagę (półkula o szerokości 6 cm) • 6 dużych obrazków
(33 x 23 cm) • trzy kwadratowe podstawki: 31 x 31 cm, 27 x 27 cm, 29,5 x 29,5 cm

Dodatkowe informacje
Walorem kart są znajdujące się na nich QR kody, które przenoszą użytkownika
do dodatkowych zadań w Internecie.

info
Materiały na poziomie podstawowym
znajdują się w specjalnej ramie, którą
można położyć w szufladzie lub na
językowej półce. Cały materiał jest
w języku angielskim. Taka forma
pozwala dzieciom na jeszcze bardziej
efektywną naukę nowego języka.
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Puzzle
język angielski

Puzzle angielskie
Puzzle rozwijające słownictwo angielskie. Każda układanka składa się z trzech elementów:
górnej połówki z obrazkiem oraz pasujących do niej dwóch słów. Nacięcia puzzli są tak
wykonane, że umożliwiają natychmiastową kontrolę dopasowania.
12 układanek 3-elementowych • wym. po złożeniu 13 x 15 cm • elementy
wykonane z grubej tektury

89,00 zł

nr 250-1011

Synonimy

nr 250-1026

Przedrostki i przyrostki

nr 250-1013

Antonimy

89,00 zł

89,00 zł

nr 250-1015

nr 250-0270

Odczytuję czas
po angielsku

Homonimy

89,00 zł

89,00 zł

info

12 układanek
w każdym
zestawie

porada
1. Zostaw puzzle w kąciku wiedzy (learning center). Dzieci mogą pracować samodzielnie lub w parach. Mogą też
sprawdzać, które z nich szybciej poradzi sobie z zadaniem.
2. Po zakończeniu układania dzieci przepisują pary wyrazów do zeszytu, aby utrwalić ich pisownię.
3. Po zakończeniu układania dzieci wybierają dwie układanki. Z wyrazami z tej układanki dzieci układają cztery zdania.
4. Zabawa z całą klasą. Wymieszaj elementy układanek i rozdaj dzieciom. Zadaniem dzieci jest odszukać elementy
pasujące do tych, które dostały. Uwaga! W czasie zabawy nie wolno ze sobą rozmawiać.
5. Kalambury. Chętne dziecko wybiera w tajemnicy przed grupą połówkę z obrazkiem. Następnie stara się bez słów
pokazać, o jaki wyraz chodzi. Po odgadnięciu jednego słowa, dzieci poszukują drugiego (synonim, antonim lub
homonim).
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jak się uczyć?

puzzle
info
Angielskie słówka 3-literowe
Nauka prostych angielskich słówek nigdy wcześniej nie była tak satysfakcjonująca! Dzieci
dopasowują do siebie elementy puzzli, które tworzą obrazek i proste 3-literowe słówka.
Puzzle zostały tak stworzone, aby dzieci się nie pomyliły, a czytając słówko - od razu kojarzą
je ze złożonym obrazkiem.

3-literowe
słowa

16 puzzli wykonanych z płyty wiórowej o wymiarach 12,7 x 12,7 cm

129,00 zł

nr 250-1051

info

4-literowe
słowa

Angielskie słówka 4-literowe
Nauka prostych angielskich słówek nigdy wcześniej nie była tak satysfakcjonująca! Dzieci
dopasowują do siebie elementy puzzli, które tworzą obrazek i proste 4-literowe słówka.
Puzzle zostały tak stworzone, aby dzieci się nie pomyliły, a czytając słówko - od razu
kojarzą je ze złożonym obrazkiem.
16 puzzli wykonanych z płyty wiórowej o wymiarach 12,7 x 12,7 cm

nr 250-1053

129,00 zł

Angielskie wyrazy
Zabawne obrazki i indywidualnie docięte elementy z głoskami zachęcają do nauki.
Systematyczna analiza i synteza wyrazów utrwalają poprawną pisownię i wymowę.
W każdym słowie trudność jest wyróżniona kolorystycznie.
12 układanek 3-elementowych • wys. po złożeniu 13 cm (długość zależna od wyrazu)
• elementy wykonane z grubej tektury

nr 250-1031

Grupy spółgłoskowe

79,00 zł

nr 250-1033

Grupy samogłoskowe

79,00 zł

250-1033

250-1035

250-1031
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Puzzle angielskie - słownictwo 2

język angielski

Puzzle angielskie
Angielskie łamigłówki pozwalają na naukę słówek
w kontekście całego zdania. Puzzle są dwuelementowe. Większa część stanowi obrazek
z interesującą scenką wraz ze zdaniem opisu w formie rebusu. Druga część zawiera
brakujące słowo – każde pasuje tylko do jednego obrazka, więc dziecko może od razu
sprawdzić poprawność odpowiedzi. Każdy kolejny poziom uwzględnia w ćwiczeniach
słownictwo wprowadzone na wcześniejszym etapie. Każdy zestaw zawiera 20 par
puzzli dwuelementowych. Wymiary po złożeniu: 13,8 x 16,3 cm

nr 250-1007

149,00 zł

Puzzle angielskie - słownictwo 1
nr 250-1005

149,00 zł
Puzzle angielskie - słownictwo 3
nr 250-1009

149,00 zł

Angielskie puzzle – obrazki i słowa
W pudełku znajdują się cztery różne układanki. Na każdą układankę składa się plansza z obrazkami oraz elementy puzzli z odpowiednimi wyrazami. Dziecko wybiera puzzla,
odczytuje wyraz i układa go na odpowiednim obrazku. Jeśli prawidłowo dopasuje wyraz do obrazka, ułoży w efekcie kolorowy obrazek z atrakcyjną fotografią.
każda część: 4 układanki puzzlowe z trwałego kartonu (18 x 26 cm) • każda układanka jest 25-elementowa • 4 plansze z obrazkami (do układania puzzli)

Część 2 – dzień i noc, czas i ubrania, liczby i kolory

Część 4 – dom, podróże, miasto i kraj

Zagadnienia tematyczne poszczególnych puzzli: dzień i noc: pogoda, czas i ubrania
(z liczbą mnogą) • dzień i noc: pogoda, czas i ubrania (z czasownikami) • liczby i kolory
• liczby i kolory (łączone)

Zagadnienia tematyczne poszczególnych puzzli: w domu • w domu (z liczbą mnogą)
• podróże, miasto i kraj (z liczbą mnogą) • podróże, miasto i kraj (z przymiotnikami)

nr 250-0182
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nr 250-0184

99,00 zł

puzzle
Poznawanie słów popr zez zabawę
Puzzle angielskie „Read and Look”
Seria umożliwia pracę na różnych poziomach znajomości języka angielskiego. Zadaniem dzieci jest dopasować tafelek z wyrazem
lub z obrazkiem do odpowiedniego miejsca w podstawie puzzli. Ponieważ nacięcia elementów układanki są unikatowe, uczniowie
mogą pracować samodzielnie i na bieżąco sprawdzać poprawność udzielonej odpowiedzi. Seria zawiera łącznie 30 różnych
układanek w 3 kompletach (po dziesięć w każdym).
10 układanek (18,3 x 28,5 cm) • wykonane ze sztywnego, lakierowanego kartonu

Wyrazy i krótkie zdania
W środku każdej układanki znajduje się tematyczny obrazek, a dookoła
miejsce na 16 tafelków z wyrazami lub krótkimi zdaniami. Zadaniem
ucznia jest dopasować tekst do odpowiadającej mu ilustracji na dużym
obrazku (wskazuje go czarna linia).

nr 250-0731

Read and Look 1-10

219,00 zł

info

układanki nr 9-10
zawierają krótkie zdania

każdy komplet
to 10 układanek

Krótkie historyjki
Każda układanka zawiera 10 tafelków z ilustracjami,
a w podstawie odpowiadające im podpisy w formie krótkich
zdań lub ich części. Zadaniem ucznia jest przeczytać tekst
i odszukać pasującą do niego ilustrację.

nr 250-0733

Read and Look 11-20

219,00 zł

Długie historyjki
Każda układanka zawiera 20 tafelków z ilustracjami,
a w podstawie odpowiadające im podpisy w formie
długich zdań lub ich części. Zadaniem ucznia jest
przeczytać tekst i odszukać pasującą do niego ilustrację.

nr 250-0735

Read and Look 21-30

219,00 zł
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Układanie zdań
język angielski

Duże kostki zdań angielskich
Budowanie zdań angielskich z wykorzystaniem dużych kostek to świetna zabawa!
Wymieszaj, a następnie wybierz lub wylosuj kilka kostek i stwórz z nich zdanie! Kostki
są oznaczone kolorami z podziałem na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, znaki
interpunkcyjne oraz inne części mowy. Uczniowie pokochają kostki, ponieważ można
z nich tworzyć logiczne i zabawne zdania, a poza umiejętnością budowania zdań dzieci
nauczą się też poprawnej gramatyki i interpunkcji.
40 kostek piankowych o wym. 3,8 x 3,8 cm zadrukowanych ze wszystkich stron
• krótki przewodnik dla nauczyciela

nr 250-0141
różne części mowy
i znaki interpunkcyjne

279,00 zł
rzeczowniki

przymiotniki

czasowniki

info

40
kostek

Domino zdań angielskich
Układanie zdań staje się grą dzięki kolorowym klockom. Wyrazy poszczególnych części mowy nadrukowane
są na klockach określonej barwy, co ułatwia ćwiczenie gramatycznych struktur zdaniowych.
114 klocków z tworzywa zadrukowanych dwustronnie • wys. klocka, grub. klocka 1 cm • łącznie 228 wyrazów
(46 rzeczowników, 28 zaimki, 56 czasowników i końcówek, 38 przyimków, 20 przysłówków,
18 przyimków, 10 spójników, 12 znaków przestankowych)

nr 250-2943

129,00 zł

Spiralne książeczki – Tworzę i czytam angielskie zdania
Komplet książeczek ułatwia dzieciom budowanie angielskich zdań oznajmujących, pytających
i rozkazujących. Każda książeczka zawiera wyrazy do czytania globalnego (sight-word) oraz
wyrazy dodatkowe (opatrzone kolorowym obrazkiem dla ułatwienia). Praca z jedną książeczką
służy do utrwalania rozumienia i poprawnej wymowy właśnie tych powtarzających się
wyrazów. W każdej książeczce dzieci znajdą 15 kartoników, z których mogą składać zdania
logiczne i nieco śmieszne.
15 spiralnych książeczek (24 x 8 cm) • karton z przegródkami (24 x 22 x 9 cm)
• wszystkie elementy z kolorowego, laminowanego kartonu

nr 250-2020

349,00 zł

info

15

książeczek
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Spiralna książeczka – Piszę angielskie zdania
Prosty sposób na szybkie tworzenie angielskich zdań na sześć popularnych tematów:
przyjaciele, zwierzęta domowe, sport, rodzina, ulubione jedzenie, plaża. Do każdego
tematu dzieci znajdą dziewięć propozycji wyrazów, z którymi można zbudować zdanie,
a także jedno zdanie kończące całą wypowiedź.
spiralna książeczka (12 x 22 cm) • 8 tematów • łącznie 54 kartoniki z wyrazami
i 18 kartoników ze zdaniami

nr 250-2011

95,00 zł

układanie zdań
Trening budowania zdań angielskich
Materiał składa się z czterech serii (zdania z lukami oraz pasujące do nich wyrazy). Kartoniki
wyrazowe są dwustronne (z jednej strony obrazek z podpisem, z drugiej - tylko słowo),
co pozwala stopniować trudność. Każda seria ma własną kolorystykę (obramówki kart oraz
drewniana podstawa). Atutem zestawu jest możliwość jednoczesnego użytkowania przez
4 dzieci lub par dzieci.
32 zdania (po 8 w każdej serii) o wym. 6,5 x 38 cm • 120 kartoników wyrazowych
(po 30 w każdej serii) o wym. 6,5 x 6,5 cm • 4 drewniane podstawki (40 x 4,5 x 2 cm)

nr 250-1040

299,00 zł

pomysły zabaw

porada

• Ułożone zdania dzieci przepisują do zeszytu.
• W parach: jedno dziecko układa zdanie, a drugie
czyta zdanie i wyjaśnia jego znaczenie.
• Dzieci mogą wykonać dodatkowe kartoniki z wyrazami
(rysując i pisząc), poszerzając zestaw.

Magnetyczne zdania angielskie - zestaw 1
Podstawowe frazy wprowadzające wystarczy uzupełnić dowolnym rzeczownikiem oraz postawić kropkę.
Magnetyczność elementów, obrazkowa podpowiedź i kolorystyczne wyróżnienie struktur zdania czynią
materiał atrakcyjnym dla dziecka. Wystarczy wybrać frazę wstępną i umieścić ją na czerwonym tle. Teraz
kolej na wyraz z obrazkiem, który należy dobrać do kontekstu.
magnetyczna podstawa 20 x 26,5 cm • 14 fraz 4 x 11,5 cm (czerwona obwódka) • 27 wyrazów
(żółta obwódka) • 3 kropki • frazy i wyrazy wykonane z magnetycznej folii (grub. 5 mm)

nr 250-1045

205,00 zł

info

magnetyczne
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Magnetyczne angielskie części mowy
– zestaw demonstracyjny

Magnetyczne angielskie części mowy

190 wyrazów z folii magnetycznej w czterech kolorach (wys. 5 cm): 44 czerwone
rzeczowniki • 47 niebieskich czasowników • 36 zielonych przymiotników • 59
żółtych pozostałych części mowy (zaimek, przyimek, spójnik, rodzajnik, przysłówek,
formy ściągnięte i znaki przestankowe) • 4 magnesy z nazwami kategorii
• 4 transparentne kieszonki

nr 250-1049

379,00 zł

info

Połączenie tak lubianych przez dzieci elementów magnetycznych z nauką czytania,
pisania i tworzenia kreatywnych wypowiedzi. W czasie ćwiczeń dzieci utrwalają
słownictwo, a jednocześnie używają świadomie wyrazów jako poszczególnych części
mowy w tworzeniu angielskich zdań.
metalowa tabliczka (30 x 30 cm) • 186 wyrazów z folii magnetycznej
w 4 kolorach (wys. 2,5 cm)

nr 250-1047

199,00 zł

demonstracyjny

info
- 44 czerwone rzeczowniki
- 46 niebieskich czasowników
- 36 zielonych przymiotników
- 60 żółtych pozostałych części
mowy (zaimek, przyimek,
spójnik, rodzajnik, przysłówek
i znaki przestankowe)

Magnetyczna książeczka
– układanie zdań angielskich
Dzieci opanowują poprawną strukturę zdań angielskich
poprzez rozszyfrowanie frazy podanej na obrazku. Zeszyt
ćwiczeń zawiera zestaw ponad 90 magnesów ze słowami
i znakami interpunkcyjnymi oraz 20 rzutów z kolorowymi
ilustracjami i odpowiadającymi im zdaniami. Uczniowie
za pomocą dołączonych magnesów układają słowa
we właściwej kolejności, aby móc odczytać podpis
pod obrazkiem. Wymiary: 23 x 23 cm

nr 250-1041
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układanie zdań
Rozwijam umiejętności językowe
To kolejna wyjątkowa seria produktów, która dzięki zachęcającym ćwiczeniom rozwija umiejętności językowe uczniów - w zakresie podstawowych kompetencji (pisanie, mówienie,
słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, a także tworzenie słów). Po zapoznaniu się z krótkimi instrukcjami, uczniowie uzupełniają swoje suchościeralne karty - pisząc, układając tafelki,
przeglądając książeczki czy słuchając nagrań. Gdy skończą - mogą skorzystać z karty odpowiedzi i samodzielnie sprawdzić swoje odpowiedzi. Zestawy, oprócz rozwijania kompetencji
językowych , uczą także samodzielnej organizacji pracy, a także samodzielnego sprawdzenia jej efektów.

Pisanie

Czytanie ze zrozumieniem

Ten wyjątkowy zestaw kart, tafelków i pisaków zachęci dzieci do rozwijania umiejętności
pisania po angielsku. Wybierz z woreczka tafelki pasujące kolorem do karty, umieść je
w odpowiednim miejscu, a następnie napisz krótkie zdanie! Wybierz pasujący do zdjęcia
przymiotnik, stwórz zdanie mając do dyspozycji rzeczownik i czasownik, naucz się
wykorzystywać przyimki i zaimki… Myślisz, że to nudna nauka? Nie, to fantastyczna zabawa!

Umiejętność czytania po angielsku to dopiero połowa sukcesu, najważniejsze to nauczyć się
czytać ze zrozumieniem! Dzięki temu zestawowi dzieci wykorzystają zebrane informacje,
by odpowiedzieć na proste pytania. Do dyspozycji mamy historyjki o mrówkach, rekinach,
zabawie karnawałowej, farmie, dużych kotach oraz przeprowadzce – każda opowiadanka
ma swój zestaw kart, które koncentrują się na detalach, porównaniach, wykreślankach
i innych. To najlepszy sposób na naukę czytania ze zrozumieniem!

15 kart aktywności • 4 tafelki z wyrazami • 4 przeźroczyste kieszonki • 4 pisaki
suchościeralne • 2 karty odpowiedzi • przewodnik

nr 250-8721

207,00 zł

15 kart aktywności • 4 książeczki tematyczne • 4 pisaki suchościeralne • 2 karty
odpowiedzi • przewodnik

nr 250-8723

207,00 zł

Mówienie i słuchanie

Budowanie słownictwa

Mówienie i słuchanie to podstawowe umiejętności podczas nauki języka obcego. Ten zestaw
to najlepsza zachęta do aktywności w tym zakresie! Dzieci wysłuchują poleceń, postępują
zgodnie ze wskazówkami, by opisywać kształty, odpowiadać na pytania, zaznaczać właściwe
odpowiedzi i uzupełniać luki na kartach zadań. Pomocne okażą się też spiralne książeczki,
które urozmaicą naukę.

By poszerzać słownictwo, czasem wystarczy przyswoić pewne proste reguły. Ten zestaw
pomoże rozwinąć umiejętności językowe związane ze słownictwem, dzięki swej interesującej
i przystępnej formie. Przyporządkuj tafelki ze zwierzątkami do właściwego ekosystemu, naucz
się nowych synonimów, wykorzystuj przedrostki (re-, un-, pre-, mis-) i przyrostki (-s, -les,
-er)… a to tylko niektóre z aktywności!

15 kart aktywności • 4 spiralne książeczki • 1 płyta CD • 4 pisaki suchościeralne
• 1 karta odpowiedzi • przewodnik

15 kart aktywności • 55 kart obrazkowych • 4 przeźroczyste sakiewki • 4 pisaki
suchościeralne • 2 karty odpowiedzi • przewodnik

nr 250-8725

207,00 zł

nr 250-8727

207,00 zł
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Wypowiedzi ustne i pisemne
Kostki obrazkowe - znane bajki

Kostki obrazkowe - własne historie

Zestaw 15 kostek o tematyce baśniowej. Łączna liczba 90 obrazków daje nieograniczone
możliwości wykorzystania. Dodatkowo kolorystyka obramowań kostek podpowiada, z jaką
częścią zdania mamy do czynienia (żółty - podmiot, zielony - orzeczenie, pomarańczowy
- dopełnienie, niebieski - przydawka, szary - okolicznik). Z uwagi na uniwersalność kostek
kolejność poszczególnych elementów może być inna w różnych językach.

Ten zestaw to już wyższy poziom umiejętności budowania wypowiedzi. Nie ma
tu klucza co do kolejności słów, jak również żadnych ram tematycznych. Wystarczy
rzucić kostkami i już można puścić wodze fantazji i tworzyć własne, oryginalne
historie o różnych postaciach, zwierzętach, przedmiotach i czynnościach.

15 kostek (bok 3,5 cm) • 10 żetonów • 90 piktogramów - naklejek • płyta CD z 6
baśniami w 14 językach (Trzy małe świnki, Tomcio Paluch, Żółw i zając, Kot w butach,
Kopciuszek i Pinokio)

10 kostek (bok 3,5 cm) • 72 naklejki

nr 200-9033

129,00 zł

129,00 zł

nr 200-9031

Kostki z emocjami - słowne i obrazkowe, 4 sztuki
Pobudź wyobraźnię, nazwij emocję, stwórz własną historię. Kostki z emocjami to zestaw
czterech pięknie wykonanych z trwałej i estetycznej pianki kostek. Można używać je
pojedynczo, po dwie lub wszystkie naraz, co daje możliwość wielu ciekawych ćwiczeń.

Kostki z emocjami - zadania i obrazki, 4 sztuki
Pobudź wyobraźnię, nazwij emocję, stwórz własną historię. Kostki można używać
pojedynczo, po dwie lub wszystkie naraz, co daje możliwość wielu ciekawych ćwiczeń.
2 kostki z obrazkami (łącznie 12 obrazków)
• 2 kostki z pytaniami bądź poleceniami
(łącznie 12 tekstów) • bok kostki: 4,5 cm

nr 250-7035

65,00 zł

nr 250-7037

Kostki do opowieści
Czy dzieci będą potrafiły powiązać 9 losowych obrazków w jedną opowieść? Dadzą radę!
Mózg myśli obrazami i znajdzie sposób na powiązanie rysunków. Im więcej dzieci będzie grać,
z tym większą łatwością przyjdzie im opowiadanie dłuższych i bardziej rozwiniętych historii.
każdy komplet zawiera 9 kostek (bok 2 cm) • łącznie 54 obrazki

nr 200-9021

Różności

59,00 zł

nr 200-9023

Czynności

59,00 zł

nr 200-9025

Przygody

59,00 zł

porada

jak grać?

1. R zuć wszystkimi dziewięcioma kostkami, aby wylosować dziewięć obrazków.
Rozpocznij opowieść od „Pewnego razu...” i opowiedz historię, która powiąże
ze sobą wszystkie wyrzucone obrazki. Możesz przyjąć, że przy dziewięciu kostkach
masz po trzy na początek, rozwinięcie i zakończenie swojej opowieści.
2. Z achowaj swoje opowiadanie: spisz, narysuj lub nagraj je.
3. H
 istorie powiązane: Kontynuuj opowiadanie z każdym nowym rzutem.
Jak długo dasz radę opowiadać?
4. Z aawansowana gra: Czy potrafisz opowiedzieć historię, nie odnosząc się
bezpośrednio do obrazków? Jakie powiązanie będziesz musiał wymyślić?
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2 kostki z obrazkami (łącznie 12 obrazków) • 2 kostki z wyrazami
(łącznie 12 wyrazów) • wym. boku kostki 4,2 cm

65,00 zł

wypowiedzi ustne i pisemne
Kostki językowe
Niezwykła kolekcja wspaniałych kostek z miękkiej i trwałej pianki zachęca dzieci do dynamicznej nauki.
Rzucanie taką kostką jest interesujące, a jednocześnie bezpieczne. Kostki można dowolnie łączyć, aby
przećwiczyć określone umiejętności. Krótka instrukcja do każdego zestawu zawiera propozycje zajęć
dydaktycznych, inne wymyślą z pewnością Państwo lub… sami uczniowie. Bok kostki 4,2 cm

Kostki do układania opowiadań – obrazkowe
6 sztuk

nr 200-9010

69,00 zł

Kostki do układania opowiadań – słowne
6 sztuk

69,00 zł

nr 250-7020

Kostki – pytania do tekstu
6 sztuk

75,00 zł

nr 250-7233

Kostki z pytaniami na rozumienie tekstu
6 sztuk

nr 250-7022

75,00 zł

Kostki do konwersacji
6 sztuk

nr 250-7300

69,00 zł

Kostki – tematy do wypowiedzi
6 sztuk

nr 250-7232

75,00 zł
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Kostki fabuły – duży zestaw do tworzenia historyjek, 18 sztuk
Dzięki połączeniu kilku różnych zestawów kostek, bohaterów, przedmiotów,
miejsc i czynności, uczniowie tworzą wyjątkowe historie z każdym rzutem.
Załączone dwustronne karty fotograficzne i transparentne sprawiają, że
opowieści może być jeszcze więcej. Zestaw pozwala rozwijać umiejętności
mówienia, słuchania i pisania w różnych językach.
18 kostek obrazkowych z pianki o wym. 4,2 cm
(6 żółtych „Who”, 6 niebieskich „What”,
6 zielonych „How”) • 6 dwustronnych
plansz fotograficznych • 4 plansze
transparentne • instrukcja
z przykładami ćwiczeń dla nauczyciela
• wym. karty: 29,6 x 20,9 cm

nr 200-9015

189,00 zł

Bajkowe karty obrazkowe
Bajki: Złotowłosa, Mała czerwona kurka, Trzy małe świnki, Przygody małej myszki,
Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Śpiąca królewna, Tomcio Paluch.
Z 55 pięknie ilustrowanych kart można ułożyć i opowiedzieć 9 bajek. Karty przedstawiają
kluczowe wydarzenia i bohaterów, co pomaga uczniom w prawidłowym budowaniu
wypowiedzi i zapoznawaniu się ze strukturą narracji.
55 kart (12 x 8 cm)

nr 200-6770

Słownictwo podstawowe – zestaw zdjęć
Komplet fotografii z podpisami do ćwiczeń wprowadzających lub utrwalających słownictwo.
Tematyka zgodna z zestawem ESL „Słownictwo podstawowe” (16 kategorii tematycznych).
Z jednej strony fotografia jest podpisana, a z drugiej pozostawiono miejsce na podpisanie
– w języku angielskim lub ojczystym. Karty wykonane są z laminowanego papieru,
co umożliwia zapis suchościeralnym flamastrem oraz wielokrotne ćwiczenie.
156 kart dwustronnych 9 x 9 cm • kartoniki z przedziałkami • instrukcja
metodyczna po angielsku

129,00 zł

nr 250-6079

119,00 zł

info

156
kart

Tworzymy kreatywne historie - plansze obrazkowe
Filcowe opowieści to wspaniała zachęta do tworzenia kreatywnych opowiadań. Dzieci
mają do dyspozycji 5 miękkich plansz z różnymi motywami (świat podwodny, sklep,
restauracja, zoo oraz biwak) oraz 200 filcowych elementów, które mogą w dowolny
sposób przyczepiać do plansz. W ten sposób powstają wyjątkowe obrazki, a dzieci
z pewnością chętnie opowiedzą co dzieje się na ich planszach. Wym. plansz 38 x 32 cm
5 miękkich plansz • 200 filcowych elementów • etui do przechowywania zawartości

nr 200-4030

277,00 zł

277,

00
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wypowiedzi ustne i pisemne
Let’s talk and write – zachęty tematyczne

Storyteller’s Box

Autor: Joanna Japińska, educarium

Uczniowie losują po jednym kartoniku z każdego otworu pudełka. W rezultacie otrzymują
trzy wyrazy, określające postać (Who?), czynność (What?) i miejsce (Where?). Historyjka oparta
na tych trzech elementach może zostać spisana lub opowiedziana ustnie.

Dzieci sięgają do woreczka i losują kartę. Teraz wystarczy rozwinąć w ustnej lub pisemnej
wypowiedzi wątek z wybranej karty. Karta motywuje do wypowiedzi uczniów o różnym
poziomie opanowania języka, co pozwala różnicować trudność zadania. Zagadnienia
na kartach dotyczą m.in. szkoły, przebiegu dnia, przyjaciół, obowiązków.
60 kart z tematami do wypowiedzi (6,5 x 6,5 cm)
• bawełniany woreczek (14 x 20 cm)

nr 250-3032

info

39,00 zł

60
kart

able
,
were
If you one chore
e up
be?
iv
g
to
ould it
w
t
a
What games
wh
did you play
in breaks today?

pudełko z 3 przegrodami (38 x 16 x 10 cm)
• pudełko wykonane jest z grubego,
lakierowanego kartonu, otwory
osłonięte skadenem • 45 kartoników
obrazkowo-wyrazowych (5,5 x 7 cm)

nr 250-3030

179,00 zł

Tell me
about something
you are scared of.

Wha
the ea t was
sie
of you st part
r day?

What did you eat
for lunch today,
and what is your
favourite thing
to eat for lunch?

Grab and Write!
Rozwijaj umiejętności społeczno-emocjonalne w klasie dzięki angażującym kartonikom Grab $ Write! Zestaw doskonale sprawdzi się do codziennego pisania lub prowadzenia
rozmów grupowych. Karty obejmują takie tematy, jak zrozumienie siebie i innych, przyjaźń i praca zespołowa, samokontrola i podejmowanie dobrych decyzji. Wybierz kartę
z tajemniczego pudełka, a następnie zachęć grupę do dyskusji lub krótkiego zapisania spostrzeżeń.
100 kart • wym. pudełka: 19,5 x 19,5 x 17 cm

Zestaw 1
nr 250-3036

Zestaw 2

219,00 zł

nr 250-3038

219,00 zł

Rozmowa i współpraca - klasowy zestaw magnetyczny
Wieloelementowy zestaw magnetycznych znaków i ikonek z pewnością znajdzie szerokie
zastosowanie w każdej klasie. Może być wykorzystywany w trakcie rozwiązywania różnych
zadań przy tablicy, grupowych dyskusji i innych. Na zegarze można dodatkowo pisać pisakiem
suchościeralnym, dla oznaczenia czasu pracy czy sprawdzianu. Wszystkie elementy wykonane
z folii magnetycznej.
12 zielonych znaczków poprawności (tzw. ptaszków) • 1 zegar • 1 symbol samodzielnej
pracy • 1 symbol pracy/dyskusji grupowej • 4 kciuki • 5 znaków zapytania •
5 wykrzykników • 5 gwiazdek • 6 palców wskazujących • 7 znaków pioruna
• 8 neutralnych buziek • 8 smutnych buziek • 8 uśmiechniętych buziek • 8 niebieskich
strzałek • 12 czerwonych krzyżyków

nr 990-3030

135,00 zł
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Vocabular – obrazki i książki
Nowa seria Vocabular oferuje kompleksowe opracowania słownictwa grupowanego tematycznie. Kolorowe obrazki oraz książki z kartami
do kopiowania mogą znaleźć zastosowanie w różnych obszarach edukacyjnych (systematyczne poszerzanie słownictwa mówionego i pisanego,
terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej czy nauki języków obcych). Kolorowe obrazki opracowano w taki sposób, że są czytelne dla dzieci
(które preferują pracę z obrazkiem), jak i dla dorosłych (którzy zazwyczaj preferują w terapii pracę ze zdjęciem). Do każdego pudełka obrazków
opracowana została książka z kartami do kopiowania i planszami. Na kartach zebrano czarno-białe szkice ilustracji z obrazków w wersji dużej
i małej, które dzieci mogą kolorować i podpisywać. Kolorowe plansze sytuacyjne ukazują motywy i postacie z danej tematyki, co pozwala
utrwalać wprowadzone słownictwo w danym kontekście.

kolorowe obrazki

• opracowanie rzeczowników
słownictwa podstawowego
• poszerzanie słownictwa
• czytanie wyrazów
i przyporządkowywanie obrazków
• tworzenie liczby mnogiej
• odmiana rzeczowników
• tworzenie kategorii nadrzędnej i klasyfikacja
• stosowanie poznanych rzeczowników
w zdaniach i krótkich wypowiedziach
• budowanie prostych zdań i ich automatyzacja
• wypowiedź ustna

info
• 11 grup tematycznych do wyboru
• każda grupa to pudełko z 84-88
kolorowymi obrazkami
• duże karty 11 x 11 cm
• słownictwo podstawowe i rozszerzające
• szerokie opracowanie słownictwa w danej
grupie tematycznej
• niezależna od stosowanych podręczników
pomoc dydaktyczna
• instrukcja z pomysłami zabaw

info
Czarno-białe ilustracje:

• zebrane na kartach A4 w formie dużej i małej
(odpowiadają kolorowym obrazkom)
• karty można kopiować dla dzieci do
kolorowania, wycinania, wklejania
• karty można wykorzystać do wykonywania
pomocy dydaktycznych według własnego
pomysłu (np. memory, loteryjki)

książki z kartami pracy

Plansze sytuacyjne:

• po 4 plansze sytuacyjne formatu A4
• na planszach zebrane jest słownictwo danej
grupy tematycznej do ćwiczeń w podanym
kontekście
• każda plansza sytuacyjna dołączona w wersji
czarno-białego szkicu (celem kopiowania
i kolorowania przez dzieci)

Zwierzęta – rośliny – przyroda

40

nr 200-0010

kolorowe obrazki

nr 200-0021

książka z kartami pracy

nr 200-0040

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

wypowiedzi ustne i pisemne
Owoce – warzywa – żywność
nr 200-0011

kolorowe obrazki

nr 200-0022

książka z kartami pracy

nr 200-0041

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Szkoła – media – komunikacja
nr 200-0012

kolorowe obrazki

nr 200-0023

książka z kartami pracy

nr 200-0042

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Dom – ogród
nr 200-0013

kolorowe obrazki

nr 200-0024

książka z kartami pracy

nr 200-0043

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Gospodarstwo domowe – narzędzia
nr 200-0014

kolorowe obrazki

nr 200-0025

książka z kartami pracy

nr 200-0044

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Ubrania – akcesoria odzieżowe
nr 200-0015

kolorowe obrazki

nr 200-0026

książka z kartami pracy

nr 200-0045

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł
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Ciało – higiena – zdrowie
nr 200-0016

kolorowe obrazki

nr 200-0027

książka z kartami pracy

nr 200-0046

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Pojazdy – ruch drogowy – budynki
nr 200-0017

kolorowe obrazki

nr 200-0028

książka z kartami pracy

nr 200-0047

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Zabawki – sport – hobby
nr 200-0018

kolorowe obrazki

nr 200-0029

książka z kartami pracy

nr 200-0048

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Kalendarz – czas – pogoda
nr 200-0019

kolorowe obrazki

nr 200-0030

książka z kartami pracy

nr 200-0049

zestaw - obrazki + książka

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

Rodzina – społeczeństwo
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nr 200-0020

kolorowe obrazki

nr 200-0031

książka z kartami pracy

nr 200-0050

zestaw - obrazki + książka

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

139,00 zł
99,00 zł
209,00 zł

wypowiedzi ustne i pisemne
Polowanie na przyimki – historyjki obrazkowe

Duże obrazy – Żyć razem

Historyjki prezentują sytuacje, w których należy często określać położenie
przedmiotów lub osób względem siebie. Daje to okazję do ćwiczenia właściwych
przyimków i zdań z ich poprawnym użyciem gramatycznym i semantycznym. Każda
historyjka składa się z czterech obrazków, w których często ten sam przyimek
wymaga zastosowania odmiennych przypadków, np. Ciasto leży na stole. Kot
wskakuje na stół. Każda historyjka ma dwa różne zakończenia. Pierwsze dwie karty
każdej serii ukazują nam początek historyjki, a kolejne dwie prezentują dwa możliwe
warianty jej końca.

Na kolejnych 13 planszach spotykamy tę samą grupę 26 dzieci w różnych sytuacjach,
związanych z pobytem w przedszkolu czy szkole. Na każdej planszy możemy odnaleźć
i opisać aż 20 różnych czynności i zachowań. Obserwacja naszych bohaterów w tych
sytuacjach powoli rozbudza w dzieciach krytyczny ogląd i uczy wyrażania spostrzeżeń
o tym, co znaczy żyć razem z innymi. Tematyka obrazów w podziale na trzy grupy jest
następująca:
1). W przedszkolu/w szkole: na placu zabaw – w sali/klasie – w jadalni – w sali zabaw
– na pływalni
2). W rodzinie: w pokoju dziecięcym – na przyjęciu urodzinowym – na rodzinnej
wycieczce rowerowej
3). W społeczeństwie: wycieczka – w zoo – na wsi – wizyta w zamku

18 historyjek po 4 karty (9 x 9 cm) każda (łącznie 72 karty)

nr 200-5410

129,00 zł

13 plansz 52 x 40 cm

nr 200-4040

299,00 zł

13 dużych plansz

Tri-Bits zabawne historie
Tri Bits - zabawne historie to gra karciana polegająca na szybkim wymyślaniu historii. Pomaga
ona w rozwoju języka oraz kreowaniu pomysłów w sprawny, spontaniczny i ciekawy sposób.
Gra wydatnie pobudza wyobraźnię i kreatywność dzieci oraz świetnie nadaje się do integracji
z innymi graczami.
podstawka • osłona • 70 kart

nr 200-3150

75,00 zł

na każdej planszy zilustrowano
20 zachowań i sytuacji, które
możemy omawiać z dziećmi
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Seria układanek językowych TwinFit
Kolejne układanki poświęcone są różnym zagadnieniom językowym. Praca z TwinFit rozwija czynne słownictwo dziecka, a czyniąc to w określonym kontekście związków
logicznych dodatkowo rozwija umiejętność kojarzenia i spostrzegania. Zadaniem dziecka jest odszukać pary kartoników, których ilustracje łączą związki semantyczno-leksykalne
bądź przyczynowo-skutkowe. Ważnym założeniem serii jest motywowanie dzieci do nazywania i argumentowania.
24 pary obrazków, łącznie 48 kartoników (6 x 6 cm) • każda układanka oznaczona jest odmiennym kolorem tła

TwinFit – środek i cel

TwinFit – przyczyna i skutek

Kartoniki ilustrują związek pomiędzy przedmiotem a jego przeznaczeniem. Konewka służy do
podlewania roślin, pędzlem możemy namalować obrazek, a otwieracz będzie nam potrzebny
do otworzenia konserwy.

Pary tworzą karty ilustrujące przyczynę i skutek. I tak zapałka rzucona w lesie może wywołać
pożar, kopnięcie piłki może zakończyć się golem, a uderzenie kijem - niestety - powoduje
powstanie bolesnego guza.

nr 200-1400

89,00 zł

89,00 zł

TwinFit – myśli

TwinFit – rozmawiające pary

O kim może myśleć postać na kartoniku? Wędkarz o wielkiej rybie, pies o pysznej kości.
Proste! Ale nie wszystkie pary kartoników można odszukać łatwo, a jeszcze trudniej
umotywować zestawienie.

Świat pełen rozmów! Do kogo bohaterowie kierują swoje słowa? Kto ich słucha?
Karty dobieramy ze sobą tak, aby pokazać rozmawiającą ze sobą parę.

nr 200-1480

89,00 zł

TwinFit – pojęcia nadrzędne
W centrum zainteresowania znajdują się przedmioty, którym można nadać wspólną nazwę
nadrzędną. Lupa i okulary to przyrządy optyczne, piłka i bączek to zabawki, hamak i łóżko to
miejsca odpoczynku.

nr 200-1410
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nr 200-1405

89,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

nr 200-1455

89,00 zł

TwinFit – skojarzenia
Odpowiednio dobrane pary kart łączą różne związki logiczne.

nr 200-1435

89,00 zł

wypowiedzi ustne i pisemne
zabawy z TwinFit

porada

1. Gra w memory
TwinFit można rozgrywać jak lubianą przez dzieci grę w memory. Rozkładamy wszystkie
kartoniki obrazkiem do spodu na stoliku. Teraz gracze po kolei mogą odkrywać po
2 kartoniki. Jeżeli kartoniki tworzą parę, dziecko odkłada parę dla siebie i ciągnie kolejne
2 kartoniki. W przeciwnym wypadku grający odkłada kartoniki na miejsce i kolejka
przechodzi na następną osobę. Wygrywa ten, kto zebrał najwięcej par.
2. Terapia mowy
Założeniem serii TwinFit jest nazywanie zilustrowanych przedmiotów lub sytuacji oraz
związków istniejących pomiędzy nimi. Nazywanie może odbywać się na płaszczyźnie
wyrazu lub też zdania. Stąd też podczas wykorzystywania TwinFit w terapii mowy
zalecamy wprowadzenie reguły nazywania i/lub wyjaśniania związków pomiędzy
odkrywanymi kartonikami. Przykład: Jeżeli w układance „Twin Fit – przyczyna i skutek”
gracz odkrywa kartoniki zapałki i pożar, może powiedzieć: „Las się pali, ponieważ ktoś
upuścił zapałkę” lub: „Ktoś upuścił zapałkę, czym wzniecił pożar w lesie”.

TwinFit – funkcje przedmiotów
Nawet przedmioty niemające z pozoru nic wspólnego, mogą pełnić podobne funkcje,
np. kot i łapka na myszy, lupa i mikroskop. Kto odszuka najwięcej par i objaśni swój wybór?

nr 200-1465

89,00 zł

TwinFit – sekwencja
Dobieranie obrazków w pary uczy szeregowania zdarzeń we właściwej kolejności. W czasie
opowiadania dzieci stosują strukturę zdaniową: „Najpierw..., a potem...”, np.: Najpierw
krawcowa szyła sukienkę, a potem kobieta mogła ją założyć.

nr 200-1380

89,00 zł

TwinFit – czynności
Ta sama czynność, a inny przedmiot z nią związany. Dmuchamy zarówno w balon,
jak i w tubę; gramy na skrzypcach i w szachy, obcinamy papier i włosy.

nr 200-1415

89,00 zł

TwinFit – miejsca
Karty wskazują związki pomiędzy osobą a miejscem.

nr 200-1430

89,00 zł

45

język angielski

Seria kart dydaktycznych ułatwia zapamiętanie wyrazów leksykalnie trudnych. Kolorowa
ilustracja i proste zdania bardzo dobrze wyjaśniają prawidłowe zastosowanie omawianych
wyrazów. Karty można prezentować w grupie lub wywieszać systematyczne w sali, aby
jeszcze dłużej utrwalały przećwiczone słownictwo.
40 kolorowych, laminowanych kart (wym. 23 x 18 cm) • instrukcja
z pomysłami zabaw

Homonimy
nr 250-1201

• Wywieś jedną kartkę na tydzień. Utrwalaj leksykalne frazy mimochodem.
• Rozdaj po jednej karcie grupie 2-3 uczniów.
Poproś o zapoznanie się z wyrażeniem. Niech grupa wspólnie zaproponuje
nowy przykład używania w zdaniu.
• To samo ćwiczenie możesz przeprowadzić indywidualnie. Zaproponuj rotację
kart (uczniowie 3-4 razy przekazują swoją kartę koledze po prawej).

Słowa wieloznaczne

139,00 zł

jak używać w klasie?

porada

Obrazkowy angielski

nr 250-1205

Idiomy

139,00 zł

nr 250-1203

139,00 zł

Rozwijam swój angielski
Rozwijaj kluczowe umiejętności językowe! Karty aktywności z kolorowymi rysunkami zachęcają dzieci do nauki czytania, słuchania, pisania i mówienia
w języku angielskim. Wszystkie błędy można łatwo poprawić, ponieważ karty są suchościeralne! Dzięki temu zestaw ten możesz wykorzystywać wielokrotnie.
Karty są nadrukowane dwustronnie, po jednej stronie znajduje się opis zagadnienia, a po drugiej ćwiczenie utrwalające.
50 kart (28 x 21,5 cm) • instrukcja
poziom 1

poziom 3

46
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poziom 2

poziom 4

nr 250-7201

poziom 1

229,00 zł

nr 250-7203

poziom 2

229,00 zł

nr 250-7205

poziom 3

229,00 zł

nr 250-7207

poziom 4

229,00 zł

229,

00

wypowiedzi ustne i pisemne
Activity Center – słownictwo

Activity Center – płynność

Zestaw ułatwia zdobywanie umiejętności szybkiego czytania i rozumienia słownictwa.
Na kartach aktywności m.in. ćwiczone są: identyfikowanie znaczenia, przymiotników,
atrybutów. Uczeń wybiera swoją kartę. Podążając za wskazówkami, korzysta z kolorowych
klocków i umieszcza je w odpowiednich miejscach. Następnie korzysta z kart, aby
sprawdzić swoją pracę. Zestaw pozwala na jednoczesną pracę 4 uczniów lub 4 par.

Po wypełnieniu tych zadań, uczniowie poszerzą swoje umiejętności płynnego mówienia
i pisania. Zawarte w zestawie karty aktywności skupiają się na podstawowych elementach
czytania,a w połączeniu z pozostałymi elementami zestawu stwarzają możliwości wielu
ciekawych ćwiczeń. Uczniowie czytając zawarte w książeczkach teksty nabywają umiejętność
szybkiego i ekspresyjnego czytania,

15 suchościeralnych tabliczek aktywności • 74 klocki z wyrazami (podzielone
na 4 kategorie) • 4 pisaki suchościeralne • 2 karty odpowiedzi

nr 250-1221

209,00 zł

15 suchościeralnych tabliczek aktywności • 4 książeczki z tekstami (Chants & Poems,
Fiction, Nonfiction, Readers’ Theater Scripts) • 4 pisaki suchościeralne • 2 klepsydry
1-minutowe

nr 250-1223

209,00 zł

Stacje pisania
Zestaw pozwala na przygotowanie 4 różnych stacji, a przy każdej z nich może
pracować do 4 dzieci jednocześnie. Wystarczy, że nauczyciel rozłoży materiały,
poda krótkie wyjaśnienia i uczniowie mogą już zacząć swoją pracę! Dzięki temu
zestawowi można ćwiczyć tworzenie poezji, tekstów opisowych, tekstów
fantastycznych oraz innych.
książka aktywności ze wskazówkami • żółta skrzyneczka
„A Day in the Life of...” • 12 kart podpowiedzi „A Day in the Life of...”
• 4 komplety kart do pisania z pierścieniami • 4 spiralne podstawki
• 15 kart „Real-World” • 1 materiałowy woreczek • teczka
na materiały • 4 kopie dla uczniów

nr 250-1285

459,00 zł
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Ready to Write!

Zestaw 1

Zestaw 2

100 kart

nr 250-1401

Zestaw 3

100 kart

389,00 zł

nr 250-1403

98 kart

389,00 zł

Szybkie ćwiczenia z pisania
Te szybkie i interesujące ćwiczenia pomogą uczniom rozwijać umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem,
interpretowania wykresów i schematów. Ćwiczenia zostały podzielone na 5 kategorii: „Diagrams, harts, and Tables”,
„Cause and Effect”, „Main Idea and Details”, „Table of Contents, Index, Glossary & Title Page”, „Headings,
Subheadings, Bold Words, and Captions”. Na odwrocie każdej karty znajdują się pytania z odpowiedziami
do wyboru. Taki rodzaj ćwiczeń przygotowuje uczniów do standaryzowanych testów.
Dodatkowo zestaw zawiera karty z odpowiedziami.
125 dwustronnych kart • 5 kart odpowiedzi

nr 250-1291

239,00 zł

Szybkie ćwiczenia ze słownictwa – część 1
Te szybkie i interesujące ćwiczenia pomogą uczniom rozwijać
umiejętności szybkiego identyfikowania idiomów, synonimów,
antonimów, a także ukrytych w tekście informacji. Zestaw zawiera
125 kart, które zostały podzielone na 5 kategorii: Prefixes/Suffixes,
Idioms, Multiple-Meaning Words, Context Clues, Synonyms/
Antonyms. Na odwrocie każdej karty znajdują się pytania
z odpowiedziami do wyboru. Taki rodzaj ćwiczeń przygotowuje
uczniów do standaryzowanych testów. Dodatkowo zestaw
zawiera karty z odpowiedziami.
125 dwustronnych kart • 5 kart odpowiedzi

nr 250-1293

48

239,00 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

100
kart

Zestaw składa się z kart, które służą do różnych ćwiczeń z pisania narracyjnego,
informacyjnego, wyjaśniającego, opiniującego, streszczeń i innych. Karty są
idealne zarówno do pracy indywidualnej, jak i grupowej. Opisują krok po kroku,
co należy robić, w związku z tym dziecko może samodzielnie wykonywać zadania,
począwszy od przygotowania do pisania, przez zbieranie informacji, aż do
grupowania informacji w paragrafy. Dla ułatwienia, poszczególne dziedziny
(Narrativy, Informative/Explonatory, Opinion/Argument) zostały oddzielone
przekładkami. Z kolei wybraną przez siebie kartę uczeń może włożyć w drewnianą
podstawkę.

nr 250-1405

389,00 zł

angielski w ruchu

Angielski w ruchu

Kropki alfabetyczne – gra ruchowa
Dzieci utrwalą sobie kształt podstawowych liter alfabetu, wyćwiczą słuch fonemowy,
wyskaczą wyrazy, ułożą zagadki dla rówieśników.

Gimnastyka po angielsku
Dzieci skaczą, kucają, rozciągają się w rytm poleceń wprost z angielskiej lekcji wychowania
fizycznego. Każdy ruch zilustrowany jest na płytce rysunkowym schematem i poleceniem.
Doskonałe połączenie nauki angielskiego ze śródlekcyjnym ruchem. Wystarczy dodać
liczebniki (Ile razy?) lub określić sposób (Na której nodze? Którą stroną?), aby zwiększyć
poziom trudności ruchowej i językowej poleceń.

mata z winylu 137 x 137 cm • 5 kostek
obrazkowych dmuchanych • 28 krążków
kartonowych

nr 250-0394

199,00 zł

15 płytek antypoślizgowych z winylu • wym. 23 x 23 cm

nr 250-1080

339,00 zł

Maty do angielskiego
Dzieci szybko opanują nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku, kolorów, kształtów oraz liczb od 1 do 12 w języku angielskim. Skacząc po macie dzieci nie tylko poszerzają słownictwo,
lecz także usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, uczą się rozumienia ze słuchu i ćwiczą poprawną wymowę słówek. Do każdej maty dołączona jest instrukcja z propozycjami
zabaw. Dla dzieci w wieku 4-10 lat.

Days of the Week

Months of the Year

mata • wym. 170 x 170 cm

nr 250-1121

125,00 zł

Tornado of Colours and Shapes

mata • wym. 90 x 220 cm

nr 250-1123

145,00 zł

mata • wym. 200 x 200 cm

255,00 zł

nr 250-1125

Months & Seasons
mata • wym. 170 x 170 cm

nr 250-1127

205,00 zł

Aktywność ruchowa w trakcie przerw
Poznawanie części ciała, kierunków, kolorów, prostych czasowników wyrażających ruch... takie i wiele innych zabaw
można przeprowadzić z wykorzystaniem naszych zestawów.

Zestaw 1

Zestaw 3

zestaw 3 piłek typu zośka
• zestaw 6 piłek z emocjami
• 2 piłki typu kometa
• zestaw 2 piłek
bumerang • 2 piłki
do rzepów • 2 tajemnicze
piłki • 1 śmieszna piłka

nr 360-6192

529,00 zł

1 piłka do rzutów • 1 piłka
tenisowa • 1 zestaw do
rzucania (2 paletki z rzepami
+ piłka) • 1 piłka do zabawy
• 1 lina o dł. 8 m • 1 lina
o dł. 10 m • 1 lina o dł. 15 m
• 1 piłka lotka • 3 pary
szczudeł • 1 zestaw paletek
z lotkami • piłka - torpeda

nr 360-6196

689,00 zł
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Gry i układanki
Klasowe bingo angielskie

Angielskie bingo

język angielski

Liczba graczy: 1-36
Każdy uczeń ma swoją planszę z 24 wyrazami. Nauczyciel losuje jeden z 75 kartoników
z wyrazem, a dziecko, które je ma na swojej planszy i zgłosi się pierwsze, powtarza
wymowę za nauczycielem, a także podaje polskie znaczenie. Atutem zestawu jest
możliwość przeprowadzenia gry z całą klasą.
36 plansz bingo (20 x 20 cm) • 75 kartoników do wyczytywania (5 x 5 cm)
• 500 papierowych żetonów

nr 250-0161

Poziom 1

85,00 zł

nr 250-0162

Poziom 2

85,00 zł

nr 250-0163

Poziom 3

85,00 zł

85,

plusy
✓3 poziomy
✓75 wyrazów na każdym

Liczba graczy: 3-36
Każdy uczeń ma swoją planszę z 24 wyrazami. Nauczyciel losuje jeden
z 60 kartoników z wyrazem lub poleceniem, uczeń, który znajdzie pasującą
odpowiedź na swojej planszy i zgłosi się pierwszy, odczytuje wyraz ze swojej
planszy i podaje polskie znaczenie. Klasowe emocje gwarantowane!
36 plansz bingo (23 x 16,5 cm) • 60 kartoników do wyczytywania • plakat
z wyczytywanymi frazami • 720 papierowych żetonów

Homofony

poziomie

00

nr 250-1451

89,00 zł

Przedrostki i przyrostki
nr 250-1455

89,00 zł

Synonimy
nr 250-1453

89,00 zł

Części mowy
nr 250-1457

89,00 zł

Klasowe bingo angielskie
Liczba graczy: 1-36
Każdy uczeń ma swoją planszę. Nauczyciel losuje jeden z kartoników, a dziecko, które zgłosi się jako pierwsze z trafną
odpowiedzią, zdobywa punkt – oznacza to pole żetonem.
250-0165

36 plansz bingo (22,5 x 16,5 cm) • kartoniki do wyczytywania (5,5 x 5,5 cm) • papierowe żetony • papierowa
plansza z wszystkimi kartonikami (57 x 44,5 cm)

nr 250-0165

Przewidywanie następstw zdarzeń

48 kartoników • 324 papierowe żetony

79,00 zł

nr 250-0166

Główna myśl

48 kartoników • 324 papierowe żetony

79,00 zł

nr 250-0167

Wskazówki kontekstowe

48 kartoników • 324 papierowe żetony

79,00 zł

nr 250-0168

Opinie i fakty

48 kartoników • 324 papierowe żetony

79,00 zł

nr 250-0169

Rozwiązywanie zadań liczbowych

60 kartoników • 528 papierowych żetonów

79,00 zł

250-0166

250-0167
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250-0168

250-0169

gry i układanki
Zjadacz angielskiego - domino
Kostki domina są dwustronne: z jednej strony są obrazki zwierząt domowych, a z drugiej - zwierząt egzotycznych.
Zasady zabawy przypominają tradycyjną grę: każdy uczestnik losuje z kartonika określoną liczbę płytek, a następnie
- w ramach swojej kolejki - stara się dopasować klocek do tego leżącego na stole, aby jak najszybciej pozbyć się
wszystkich swoich elementów.
20 drewnianych płytek dwustronnie nadrukowanych (8 x 4 cm)

nr 250-2103

89,00 zł

info

20

elementów

Zjadacz angielskiego - gaduła
Chatterbox to po angielsku „gaduła”. Jednak teraz to także niezwykła
gra planszowa, która poprzez zabawę zachęca uczestników do rozmowy po angielsku oraz
do przypomnienia sobie angielskich słówek z różnych dziedzin. Atutem gry jest możliwość
wielokrotnego modyfikowania zadań na planszy. So let’s chat in English!
drewniana plansza do ułożenia zadań (32 x 24 cm) • 68 drewnianych klocków
(3 x 3 cm) • 6 pionków • kostka

nr 250-2101

155,00 zł

Zjadacz angielskiego - zadajemy pytania
Tworzenie pytań i rozróżnianie czasów w języku angielskim z grą Questions Twister przychodzi
z łatwością. Pomoc dydaktyczna składa się ze stu drewnianych płytek z angielskimi słówkami
oraz 50 żetonów, które służą do przyznawania punktów. Podczas zabawy, którą koordynuje
nauczyciel, uczniowie z wylosowanych klocków i w wyznaczonym czasie układają poprawnie
zdania. Kolory wyrazów przypisane są poszczególnym częściom mowy.
100 drewnianych płytek (5 x 2,5 lub 8 x 2,5 cm) • 50 żetonów

nr 250-2105

129,00 zł

plusy
gry uczą:
się
✓wysławiania

w języku angielskim

155,

00

✓słówek
✓konstrukcji zdań
✓użycia czasów
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Gry planszowe

język angielski

Zwariowane miasteczko
- podpowiedzi w tekście
Liczba graczy: 2-4
Kto pierwszy zbierze 6 biletów do zwariowanego
miasteczka i wygra grę? To możesz być ty, jeśli tylko
umiejętnie wykorzystasz otrzymane wskazówki,
odpowiadając prawidłowo na pytania.
plansza do gry (45,5 x 45,5 cm) • 50 kart
z pytaniami (wym. 10 x 7 cm) • 28 biletów
• 4 pionki do gry • 1 kostka do gry
• 1 dekoder

nr 250-0367

189,00 zł

Obóz z przygodami - kolejność zdarzeń
Liczba graczy: 2-4
Kto pierwszy pokona tor przeszkód? To możesz być ty, jeśli potrafisz szybko czytać i rozumiesz
sekwencje zdarzeń.
plansza do gry (45,5 x 45,5 cm), 50 dwustronnych kart z krótkimi tekstami i pytaniami
(10 x 7 cm) • 4 pionki do gry • 1 kostka do gry • 1 dekoder

nr 250-0368

189,00 zł

Extra! - rozumienie informacji
Liczba graczy: 2-4
Jako pierwszy pokonaj swoją trasę, odpowiadając na pytania dotyczące
tekstów informacyjnych i zdobywając kolejne gazetki.
plansza do gry (45,5 x 45,5 cm) • 50 dwustronnych kart z krótkimi
informacjami i pytaniami (10 x 7 cm) • 24 gazetki • 4 pionki do
gry • 1 kostka do gry • 1 dekoder

nr 250-0369

189,00 zł

info

Atrakcyjności grom dodaje dekoder, w którym można
sprawdzić prawidłowe odpowiedzi na pytania.
Gracze ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, słownictwo,
struktury gramatyczne, itp.
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Wielka fala - słownictwo
Liczba graczy: 2-4
Czy wygrasz mistrzostwa w surfingu - czy odpadniesz? Wszystko
zależy od tego, jak dobrze znasz angielskie słówka! W czasie rozgrywki
gracze surfują po planszy, uzupełniając zdania z poprawnymi słowami.
Każda poprawna odpowiedź zbliża ich do mety, ale połamane deski
i zdradzieckie skały mogą utrudnić to zadanie!
plansza 45 x 45 cm • 50 kart ze słownictwem • 4 pionki
• 1 ruletka • karta odpowiedzi

nr 250-0362

189,00 zł

Odnajdź klejnoty - przyczyna i skutek
Liczba graczy: 2-4
Kto może zwrócić brakujące klejnoty do pałacu sułtana? To możesz być Ty…
jeśli potrafisz poprawnie zidentyfikować przyczynę i skutek! W tej grze gracze
czytają krótkie fragmenty i odpowiadają na pytania dotyczące przyczyny
i skutku - zbierając po drodze cenne klejnoty. Każda poprawna odpowiedź
może doprowadzić ich z powrotem do pałacu – trzeba tylko uważać
na liczne pułapki.
plansza 45 x 45 cm • 50 kart pytań • 20 kartoników klejnotów
• 4 pionki • 1 kostka • karta odpowiedzi

nr 250-0364

189,00 zł

Zostań gwiazdą! – podążanie we właściwym kierunku
Liczba graczy: 2-4
Kto pierwszy przejdzie po czerwonym dywanie i zostanie znaną gwiazdą filmową?
To możesz być ty, jeśli tylko poprawnie odpowiesz na pytania zawarte na kartach sławy.
plansza do gry (wym. 45,5 x 45,5 cm) • 50 kart sławy
(wym. 10 x 7 cm) • ruletka • 4 pionki do gry • 1 VIP-dekoder

nr 250-0361

189,00 zł
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Gry do nauki gramatyki

język angielski

Angielskie zdania warunkowe? Czasowniki nieregularne? Owijanie w bawełnę? To naprawdę może być łatwe! Baw się i ćwicz poprawne gramatycznie wypowiedzi.
Gry w sposób naturalny ułatwią poprawne mówienie w różnych czasach i trybach. Uczą myślenia po angielsku i tym samym sprawią, że unikamy błędów spolszczania zdań!

Puzzle gramatyczne – Irregular Verbs
Gra polega na układaniu trzech form czasownika w jedną słowną układankę. Podzielone
kolorystycznie grupy wyrazów pozwalają szybko zorientować się w powtarzalności pewnych
schematów w jakich słowa się zmieniają, np.: „teach taught taught”, czy „catch caught
caught”. Kilkakrotnie powtórzona czynność ułożenia czasowników zostawia w pamięci
obraz tych schematów, co znacznie ułatwia ich zapamiętanie.
90 czasowników (270 puzzli)

nr 250-0381

79,00 zł

info

270
puzzli

Gra rozwijająca mowę – Beat About
The Bush
Gra towarzyska ułatwiająca i rozwijająca
umiejętność wypowiadania się w języku angielskim
poprzez stwarzanie konkretnych, naturalnych
sytuacji. Ćwiczy używanie synonimów, pomaga
w kreatywnym opisywaniu przedmiotów i zjawisk.
Zasady gry: gracz losuje kartę z przykładowym
hasłem i opisuje go przeciwnikom w taki sposób,
aby je odgadli bez użycia zakazanych słów
podanych na karcie. Gra zawiera 200 kart
podzielonych na dwa poziomy trudności:
podstawowy i średnio zaawansowany.
200 kart • 100 żetonów

nr 250-0385
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Gra gramatyczna – What would happen if...?
nr 250-0373

79,00 zł

gry i układanki
Seria gier gramatycznych TIME MACHINE
Gry planszowe do nauki angielskich czasów przybliżają grającym sytuacje, w których używamy czasów: przeszłych – „Present Perfect and Past Simple” i teraźniejszych – „Present
Simple and Present Continuous”. Na planszy gracz trafia na typowe słowa-klucze, które podpowiadają, kiedy użyć odpowiedniej formy gramatycznej, np.: „SHE last weekend”,
„THEY already”, „YOU now”, i wiele innych. Jednocześnie losując jedną z kart przedstawiających czynność, gracz musi ułożyć zdanie: pytające, przeczące lub oznajmujące – kolory
pola wskazują rodzaj zdania. Ciekawa grafika planszy, szczęśliwe lub pechowe pola sprawiają, że gra jest zabawna, a gracz szybko zapomina, że uczy się właśnie angielskiej gramatyki!
Do gry dołączona jest instrukcja wraz z podanymi przykładowymi, poprawnymi zdaniami.
plansza (33,5 x 23,5 cm) • 60 kart z czasownikami (9 x 6 cm) • 4 pionki • 1 kostka

Travel between Present Perfect and Past Simple
nr 250-0375

79,00 zł

Travel between Present Simple
and Present Continuous
nr 250-0378

79,00 zł

Travel between Mix of English Tenses
Tworzenie zdań angielskich w różnych czasach od teraz będzie przyjemnością i zabawą! Dzięki grze,
w fascynujący sposób gracze ćwiczą budowę trzech podstawowych typów zdań (zdania twierdzące,
zdania przeczące, pytania), ale nie tylko. Dodatkowo identyfikują angielskie czasy (na polach
znajdują się słowa i zwroty wskazujące, w jakim czasie zdanie powinno być ułożone np.: sometimes,
rarely, at the moment, never, in 2050, often).
60 kart z czasownikami • plansza
• kostka • 4 pionki • Instrukcja

nr 250-0391

79,00 zł

79,

00
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Angielskie dobieranki

język angielski

Każdy komplet to osiem niezależnych od siebie układanek, które doskonalą ważne umiejętności językowe. Zadaniem dzieci jest dobrać w pary lub posortować
kartoniki, wykonując polecenie zamieszczone na kartonowej kopercie (w języku angielskim oraz obrazkowo).
8 kartonowych kopert (18 x 8 x 1,5 cm) • różna liczba kartoników • 8 kart z odpowiedziami

Fonetyka

Pisanie i gramatyka

łącznie 160 kartoników • zagadnienia: przyrostki, przedrostki, długie samogłoski, wyrazy
o nietypowej pisowni, odgadywanie wyrazów 2-sylabowych, odgadywanie wyrazów
3-sylabowych, rodziny wyrazów, samogłoski

łącznie 145 kartoników • zagadnienia:
zdania rozwinięte, przecinki, zaimki
i przysłówki, czasowniki w różnych czasach,
duże litery i interpunkcja, kolejność
przymiotników, połączenia, przyimki i wtrącenia,
formy ciągłe i dokonane czasowników

nr 250-1231

199,00 zł

nr 250-1247

199,00 zł

Gramatyka
łącznie 151 kartoników • zagadnienia: czasowniki, przyimki, formy ściągnięte,
kolejność alfabetyczna, rzeczowniki, liczba mnoga rzeczowników, wyrazy opisujące,
przymiotniki i przysłówki

nr 250-1235

199,00 zł

Zagadnienia językowe
łącznie 141 kartoników • zagadnienia: kluczowe dane, główna idea, wskazówki
kontekstowe, informacyjne cechy tekstu, porównywanie i różnicowanie, wyciąganie wniosków,
przyczyna i efekt, sekwencje

nr 250-1237
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199,00 zł

gry i układanki
Słownictwo - część 1

Słownictwo - część 2

łącznie 190 kartoników • zagadnienia: wyrazy złożone, różnice znaczeń, wyrazy
wieloznaczne, przyrostki, przedrostki, synonimy, rodziny wyrazów, idiomy

łącznie 146 kartoników • zagadnienia: wyrazy wieloznaczne, wskazówki kontekstowe,
przedrostki, końcówki fleksyjne, kategoryzowanie, przeciwieństwa (czasowniki i przymiotniki),
przymiotniki, odcienie znaczenia (czasowniki i przymiotniki)

nr 250-1233

199,00 zł

nr 250-1248

199,00 zł

Słownictwo - część 3

Umiejętności językowe

łącznie 137 kartoników • zagadnienia: pochodzenie greckie, łacińskie i afiksy, idiomy,
podobieństwa i metafory, wskazówki kontekstowe, słownictwo akademickie, synonimy
i antonimy, umiejętności słownikowe, często kłopotliwe wyrazy

łącznie 158 kartoników • zagadnienia: pisownia, rzeczowniki i czasowniki, liczba
pojedyncza i mnoga, zgodność podmiotu z orzeczeniem, interpunkcja końcowa, użycie
wielkich liter, rozwijanie zdań, zaimki

nr 250-1249

199,00 zł

nr 250-1241

199,00 zł
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Tekst literacki
łącznie 121 kartoników
• zagadnienia: określanie tematu, cechy charakteru,
wnioskowanie, poezja, dramat i proza, streszczanie,
porównywanie i rozróżnianie, punkt widzenia,
znaczenie z kontekstu

nr 250-1243

199,00 zł

Tekst informacyjny
łącznie 120 kartoników • zagadnienia:
wnioskowanie, cechy tekstu, dowody
potwierdzające, podsumowywanie, struktura
tekstu, historia z pierwszej i drugiej ręki,
co się wydarzy i dlaczego, połączenia w tekście

nr 250-1245

199,00 zł

Czytanie ze zrozumieniem
łącznie 110 kartoników • zagadnienia: kluczowe
dane, główna idea, punkt widzenia, gatunki
literackie, wyciąganie wniosków, bohaterowie,
porównywanie i różnicowanie, kolejność zdarzeń

nr 250-1239
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gry i układanki
Angielski w grupie
Atrakcyjna forma pracy w małej grupie, gdzie każde dziecko może pracować z tym samym materiałem we własnym tempie. Każdy zestaw zawiera
materiał do jednoczesnej nauki dla czworga dzieci, a dodatkowym ułatwieniem jest dwustronna instrukcja z poleceniami w języku angielskim oraz
obrazkową ilustracją. Załączona instrukcja metodyczna zawiera kilka propozycji ćwiczeń uzupełniających oraz arkusz oceny ucznia.

formy ściągnięte

gospodarka

Zadaniem dzieci jest znaleźć formę ściągniętą, a następnie rozłożyć ją na dwa oddzielne wyrazy.

Formy ściągnięte
rozkładana instrukcja dla uczniów (27 x 23 cm) • 72 plastikowe klocki z wyrazami
(3 x 2 x 1 cm) • 4 bawełniane woreczki (16 x 14 cm) • 4 plansze do układania
kartoników (28 x 21 cm) • arkusz odpowiedzi • arkusz oceny

nr 250-1303

269,00 zł

Zadaniem dzieci jest dopasowywanie poszczególnych puzzli do siebie i do nagłówków.
Podziały, które uczniowie znajdą na kartach to: dobra-usługi,
producent-konsument, potrzeby-zachcianki.

Gospodarka
rozkładana instrukcja dla uczniów (27 x 23 cm) • 4 materiałowe torebki
(17,5 x 14 cm) • 4 zestawy puzzli 3-elementowych (łącznie 24 układanki,
wym. 14 x 9,5 cm) • dwustronna karta (odpowiedzi i wsparcie do gry)

nr 250-1309

269,00 zł

Stacje czytania ze zrozumieniem
Zestaw pozwala na przygotowanie 4 różnych stacji, a przy każdej
z nich może pracować do 4 dzieci jednocześnie. Wystarczy, że
nauczyciel rozłoży materiały, poda krótkie wyjaśnienia i uczniowie
mogą już zacząć swoją pracę!
książka aktywności ze wskazówkami • niebieska
skrzyneczka • 20 spinaczy podzielonych na 4 kategorie
(Picture with Caption, Graph, Index, Glossary) • 4 kostki
z pytaniami • 4 pierścienie • 4 komplety kart z tekstami
• 4 plansze aktywności (Cause & Effect, Fact & Opinion,
Context Clues, Making Inferences) • 32 karty
• 1 materiałowy woreczek • 2 karty odpowiedzi
• kieszonka na kopie • 4 kopie dla uczniów • instrukcja

nr 250-1280

479,00 zł

plusy
✓dla 4 uczniów lub grup
✓interesująca forma nauki
ćwiczenia
✓różne
na pracę z tekstem
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Motywowanie uczniów
Stemple motywacyjne – oceny

Pieczątki motywacyjne - buźki

Zestaw 30 dużych, kolorowych stempli z napisem i obrazkiem.
Stemple zamknięte w plastikowym pudełku. Idealne
również dla dzieci, które lubią bawić się w szkołę.

Poszukiwane przez nauczycieli proste w formie pieczątki będą dobrą formą codziennej,
szybkiej informacji zwrotnej • 4 drewniane stemple (3 x 3 cm)

29,00 zł

nr 070-9071

109,00 zł

nr 070-7060

info

3
cm

Duże poduszki do tuszu – 3 kolory
Stempelki w pisaku
Łatwe w użyciu stempelki w pisaku zachwycą dzieci wesołymi wzorami. Wystarczy nacisnąć
pisak na kartce, aby otrzymać jeden z 10 różnych obrazków (serduszko, uśmiech, palma,
słoneczko, gwiazdka, łapka, usta, rybka, motylek, biedronka). Stempelki mogą służyć do nauki
liczenia, odwzorowywania szlaczków lub tworzenia kreatywnych obrazków. Do zabawy nie
potrzeba dodatkowego tuszu! W zestawie 50 lub 10 sztuk pisaków w zamykanym pojemniku.
dł. 12 cm • w 10 różnych wzorach

nr 315-4200

50 szt.

165,00 zł

nr 315-4202

10 szt.

35,00 zł

od

3,

Komplet dużych poduszek z tuszem w 3 kolorach. Poduszki są odpowiednie do wykorzystania
z naszymi stemplami. Tusz można zmyć wodą z mydłem.
3 poduszki z tuszem • śr. 15 cm

nr 315-4800

69,00 zł

30

za sztukę

Poduszka do stempli
Poduszka do stempli z tuszem w czterech kolorach.
Wym. 14 x 14 cm

nr 315-4802

Naklejki motywacyjne
Wszystkie dzieci, jak i uczniowie młodszych klas lubią naklejki. Duży komplet 660 naklejek
z pewnością będzie wykorzystany do najróżniejszych zastosowań. Można więc naklejać
je w zeszytach, na bluzeczkach, na dłoniach...
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nr 070-7071

Uśmiechy

9,90 zł

nr 070-7073

Gwiazdki

9,90 zł

nr 070-7075

Księżniczki i rycerze

9,90 zł

nr 070-7077

Zwierzęta i kwiaty

9,90 zł

nr 070-7079

Angielskie stworki

9,90 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

21,00 zł

Multimedialne programy komputerowe
Didakta - Język angielski
Multimedialne programy edukacyjne, które służą do ćwiczenia i sprawdzenia wiadomości z języka angielskiego oraz doskonalenia języka na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dlatego zadania można rozwiązywać poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę
przykładów w zakresie od 10 do 30. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o rodzaju rozwiązywanego zadania, dacie i godzinie, liczbie poprawnych i błędnych
odpowiedzi oraz ocenie końcowej. Aplikacja jest wielostanowiskowa (jednoczesny dostęp dla 50 komputerów), a dodatkowo dostępna jest w wersji online.

Język angielski 1 - dla początkujących

Język angielski 2 - dla zaawansowanych

• Części zdania i rzeczowniki – występowanie części w zdaniu, liczba mnoga
• Zaimki – osobowe, dzierżawcze, nieokreślone
• Czasowniki – czas teraźniejszy i czas przeszły prosty, czasowniki modalne
• Przyimki i spójniki – połączenia przyimkowe, spójniki
• Tworzenie pytań, odpowiedzi i negacji – zmiana szyku wyrazów, pytania uzupełniające,
tworzenie negacji
• Zasób słów – określanie czasu, stopniowanie przymiotników, słówka
• Dyktanda – uzupełnianie liter i słów w zdaniach

• Czasy angielskie – regularny i nieregularny czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy
złożony, koniugacja i negacja czasowników modalnych
• Następstwo czasów – mowa zależna, pytania nie wprost
• Strony i okresy warunkowe – pierwszy i drugi okres warunkowy, strona czynna i bierna
• Połączenia przyimkowe i czasowników – przyimki, połączenia imion i przyimków,
połączenia czasowników z przyimkami, połączenia czasownik + bezokolicznik / -ing
• Słownictwo – przedrostki przeczące, przyrostki, spójniki, słówka
• Ortografia – pisanie apostrofów,
poprawianie błędów w zdaniach
• Dyktanda – uzupełnij brakujące
słowo, dyktanda - całe zdania

nr 752-4010

499,00 zł

nr 752-4020

499,00 zł

Cyfrowa pracownia językowa
ROYCAN OPTIMAS PORTABLE 10+1
Cyfrowe pracownie językowe Roycan to system umożliwiający wykorzystanie istniejącej pracowni
komputerowej do profesjonalnej nauki języków obcych. Roycan to rewolucyjne narzędzie wspomagające
nauczanie oparte na komputerach. Umożliwia pełną komunikację między nauczycielem a uczniami, daje
możliwość pełnego zarządzania pracownią komputerową, usprawnia czasochłonne zajęcia, takie jak
dzielenie na pary lub grupy czy sprawdzanie listy obecności. Twoja pracownia komputerowa może
być teraz wykorzystywana również do nauki języków obcych! Optimas pozwala, między innymi,
na nagrywanie rozmów prowadzonych w parach, grupach, wypowiedzi poszczególnych uczniów oraz
przeprowadzanie testów. Jest zdolny do przesyłania zasobów audio oraz wideo w czasie rzeczywistym
za pośrednictwem sieci komputerowej bez opóźnień i utraty jakości. Składa się zarówno ze sprzętu,
jak i z oprogramowania.

nr 751-1210

34 990,00 zł

ROYCAN easyLAB 12
Mobilny system, który może przekształcić każdą istniejącą salę komputerową w pełni funkcjonalne
i bardzo wydajne laboratorium do nauki języków. W skład systemu easyLAB wchodzi zarówno sprzęt,
jak i oprogramowanie. System easyLAB umożliwia przesyłanie sygnałów audio i wideo w czasie rzeczywistym
poprzez sieć komputerową bez opóźnień oraz utraty jakości. Pozwala na porozumiewanie się nauczyciela
z uczniami oraz pełną kontrolę nad wszystkimi komputerami w pracowni. Instaluje się w sposób bardzo
prosty i szybki, dlatego przeprowadzenie instalacji nie będzie wymagało dużej wiedzy technicznej. Każdy
nauczyciel, a nawet sami uczniowie po podłączeniu małego urządzenia do portu USB i po wykonaniu
kilku prostych czynności będą gotowi do rozpoczęcia pracy. Obsługa oprogramowania easyLAB jest
bardzo intuicyjna, dlatego każdy nauczyciel będzie mógł obsługiwać system bez wcześniejszego szkolenia.
Kompletny zestaw dla 11 stanowisk uczniowskich oraz instruktora.

nr 751-1220

24 990,00 zł

strona 7
Więcej informacji o cyfrowej
pracowni językowej na stronie 7
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Plansze dydaktyczne
Seria plansz firmy Stiefel wspierających naukę języka angielskiego
w szkole podstawowej. Tematycznie opracowane zagadnienia
porządkują zasób leksykalny uczniów, a także utrwalają prawidłowe
struktury gramatyczne. Powierzchnia plansz jest laminowana,
co umożliwia zapis mazakiem suchościeralnym. W planszach typu
DUO jedna strona jest demonstracyjna, a druga – ćwiczebna
(ilustracje pozbawione są tekstu). W planszach typu 2 w 1
każda strona jest inna. Wymiar każdej planszy 120 x 160 cm.

info

120 x 160 cm
Professions

Transport

nr 250-4011

Sports

359,00 zł

nr 250-4013

Clothes

nr 250-4015

359,00 zł

Duo

Time and Seasons
nr 250-4022
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Duo

Duo

359,00 zł
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nr 250-4017

Duo

359,00 zł

The English Alphabet
Duo

359,00 zł

nr 250-4020

Basic Facts about Great Britain
nr 250-4051

2w1

359,00 zł

2w1

359,00 zł

plansze dydaktyczne
Basic English I
nr 250-4031

Basic English II
2w1

359,00 zł

Basic English IV
nr 250-4034

nr 250-4032

Basic English III
2w1

359,00 zł

Basic English V
2w1

359,00 zł

Basic Facts about USA
nr 250-4053

nr 250-4035

nr 250-4063

2w1

359,00 zł

The Tenses / The British Isles
2w1

359,00 zł

Irregular verbs

359,00 zł

nr 250-4033

nr 250-4040

2w1

359,00 zł

Duo

359,00 zł

Pronouns
Duo

359,00 zł

nr 250-4061

Basic Facts about Australia
nr 250-4055

359,00 zł
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Plansze do języka angielskiego
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Wyróżniają się estetyczną kolorystyką i czytelnie rozłożoną treścią. Wykonane są z kredowego
papieru o wymiarze 70 x 100 cm, zaopatrzone w metalowe listewki u góry i na dole.
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nr 890-8001

Home

39,90 zł

nr 890-8002

Family & Garden

39,90 zł

nr 890-8003

Sport

39,90 zł

nr 890-8004

Town

39,90 zł

nr 890-8005

Professions

39,90 zł

nr 890-8006

Vegetables, friuts

39,90 zł

nr 890-8007

Animals: wild, farm, pets

39,90 zł

nr 890-8008

Means of transport

39,90 zł

nr 890-8009

Opposites

39,90 zł

nr 890-8021

Irregular verbs 1 (be-mean)

39,90 zł

nr 890-8022

Irregular verbs 2 (meet-write)

39,90 zł

nr 890-8024

The tenses - present

39,90 zł

nr 890-8025

The tenses - past & future

39,90 zł

nr 890-8027

Conditional

39,90 zł

nr 890-8028

Passive voice

39,90 zł

nr 890-8031

Nouns

39,90 zł

nr 890-8032

Adjectives & adverbs

39,90 zł

nr 890-8033

Be, have got, can & pronos

39,90 zł

Więcej produktów na: www.sklep.educarium.pl

klasopracownia języka angielskiego
zestaw 1 - do prac indywidualnych
Nr kat.
250-0199
250-3032
250-0001
250-2011
250-1047
250-2943
250-1041
250-7201
250-1291

zestaw 3 - praca w klasie

Nazwa
Ilość
Cena
Yes or No? Simple Question Game.............................. 1.......85,00 zł
Let’s talk and write - zachęty tematyczne..................... 1.......39,00 zł
Building Essential Vocabulary...................................... 1.......43,00 zł
Spiralna książeczka - Piszę angielskie zdania................ 1.......95,00 zł
Magnetyczne angielskie części mowy.......................... 1.....199,00 zł
Domino zdań angielskich............................................ 1.....129,00 zł
Magnetyczna książeczka - układanie zdań angielskich.... 1.....149,00 zł
Rozwijam swój angielski - poziom 1............................ 1.....229,00 zł
Szybkie ćwiczenia z pisania......................................... 1.....239,00 zł
wartość.............................................................

1 207,00 zł

zestaw 2 - praca w grupie
Nr kat.
250-3032
250-3030
250-3036
250-3038
200-9010
250-7300
250-7232
250-0364
250-0199
250-0250
250-8430
250-1270
200-9015
250-1040
250-1075
250-1293
250-1291
250-1285
250-1239
250-1243
250-0161

Nazwa
Ilość
Cena
Let’s talk and write - zachęty tematyczne..................... 1.......39,00 zł
Storyteller’s Box......................................................... 1.....179,00 zł
Grab and Write - zestaw 1.......................................... 1.....219,00 zł
Grab and Write - zestaw 2.......................................... 1.....219,00 zł
Kostki do układania opowiadań - obrazkowe, 6 sztuk.....1.......69,00 zł
Kostki do konwersacji - 6 sztuk................................... 1.......69,00 zł
Kostki angielskie - tematy do wypowiedzi.................... 1.......75,00 zł
Odnajdź klejnoty - przyczyna i skutek.......................... 1.....189,00 zł
Yes or NO? Simple Question Game.............................. 1.......85,00 zł
Sing, learn & play - kolekcja piosenek angielskich........ 1.....269,00 zł
Angielski POPcorn - zabawa słowami - zestaw 1.......... 1.......49,90 zł
Czytamy ze zrozumieniem i gramy - zestaw................. 1.....249,00 zł
Kostki fabuły - duży zestaw do tworzenia
historyjek, 18 sztuk.................................................... 1.....189,00 zł
Trening budowania zdań angielskich - zestaw 1.......... 1.....299,00 zł
Nonfiction Sight-Word Readers.................................... 1.....259,00 zł
Szybkie ćwiczenia ze słownictwa 1.............................. 1.....239,00 zł
Szybkie ćwiczenia z pisania......................................... 1.....239,00 zł
Stacje pisania............................................................. 1.....459,00 zł
Angielska dobieranka - czytanie ze zrozumieniem........ 1.....199,00 zł
Angielska dobieranka - tekst literacki........................... 1.....199,00 zł
Klasowe bingo angielskie - poziom 1.......................... 1.......85,00 zł
wartość.................................................................. 3

Nr kat.
250-1049
250-1285
250-1405
250-2020
250-0166
250-0167
250-0168
250-3032
250-3030
250-0385
250-3036
250-3038
200-9015
200-9010
250-7300
250-7232
250-7233
250-0364
250-0199
250-0250
250-8430
250-8471
250-1270
250-1040
250-1075
250-0373
250-0375
250-0377
250-0378
250-0381
250-1201
250-1203
250-1205
250-0161
250-0162
250-0163
250-1291

Nazwa
Ilość
Cena
Magnetyczne angielskie części mowy - duże................ 1.....379,00 zł
Stacje pisania............................................................. 1.....459,00 zł
Ready to Write........................................................... 1.....389,00 zł
Spiralne książeczki - tworzę i czytam angielskie zdania.... 1.....349,00 zł
Klasowe bingo - główna myśl............................................1........79,00 zł
Klasowe bingo - wskazówki kontekstowe..........................1........79,00 zł
Klasowe bingo - opinie i fakty............................................1........79,00 zł
Let’s talk and write - zachęty tematyczne..................... 1.......39,00 zł
Storyteller’s Box......................................................... 1.....179,00 zł
Gra rozwijająca mowę - Beat About The Bush............. 1.......89,00 zł
Grab and Write - zestaw 1.......................................... 1.....219,00 zł
Grab and Write - zestaw 2.......................................... 1.....219,00 zł
Kostki fabuły - duży zestaw do tworzenia historyjek,
18 sztuk..................................................................... 1.....189,00 zł
Kostki do układania opowiadań - obrazkowe, 6 sztuk.... 1.......69,00 zł
Kostki do konwersacji - 6 sztuk................................... 1.......69,00 zł
Kostki angielskie - tematy do wypowiedzi.................... 1.......75,00 zł
Kostki angielskie - pytania do tekstu............................ 1.......75,00 zł
Odnajdź klejnoty - przyczyna i skutek.......................... 1.....189,00 zł
Yes or NO? Simple Question Game.............................. 1.......85,00 zł
Sing, learn & play - kolekcja piosenek angielskich........ 1.....269,00 zł
Angielski POPcorn - zabawa słowami - zestaw 1.......... 1.......69,00 zł
Angielski POPcorn - zabawa słowami - dwuznaki......... 1.......69,00 zł
Czytamy ze zrozumieniem i gramy - zestaw................. 1.....249,00 zł
Trening budowania zdań angielskich - zestaw 1.......... 1.....299,00 zł
Nonfiction Sight-Word Readers.................................... 1.....259,00 zł
Gra gramatyczna - What would happen if...?............... 1.......79,00 zł
Gra gramatyczna - Present Perfect or Past Simple?....... 1.......79,00 zł
Gra gramatyczna - Mix of English Tenses..................... 1.......79,00 zł
Gra gramatyczna - Present Simple or Present
Continuous?............................................................... 1.......79,00 zł
Puzzle gramatyczne - Irregular Verbs........................... 1.......79,00 zł
Obrazkowy angielski - homonimy................................ 1.....139,00 zł
Obrazkowy angielski - idiomy..................................... 1.....139,00 zł
Obrazkowy angielski - słowa wieloznaczne.................. 1.....139,00 zł
Klasowe bingo angielskie - poziom 1.......................... 1.......85,00 zł
Klasowe bingo angielskie - poziom 2.......................... 1.......85,00 zł
Klasowe bingo angielskie - poziom 3.......................... 1.......85,00 zł
Szybkie ćwiczenia z pisania......................................... 1.....239,00 zł
wartość.................................................................. 5

829,00 zł

877,90 zł

www.klasopracownia.pl

Szczegółowa specyfikacja do pobrania
na www.klasopracownia.pl

info
*indywidualne zestawy można dowolnie składać ze wszystkich
pomocy dydaktycznych dostępnych w naszej ofercie - zarówno
w niniejszym katalogu, jak i w naszym sklepie internetowym
www.sklep.educarium.pl
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misja
Wierzymy, że nauka to przygoda na całe życie!

wizja
Jesteśmy liderem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych tworzonych przez ludzi z pasją.
Wyróżnia nas ponadprzeciętna obsługa klienta, zaangażowany zespół profesjonalistów
i kultura ciągłego doskonalenia.

wartości
pasja

16
lat

inspirujemy
szkoły i przedszkola
w całej Polsce

zaangażowanie

rozwój

ponad

2500

współpraca

125

klasopracowni

milionów złotych

wyposażyliśmy ze środków
rządowych i funduszy UE
w latach 2018-2021

powierzyły nam szkoły
w ramach projektów
w latach 2016-2021

educarium spółka z o.o. | 85-451 Bydgoszcz | ul. Grunwaldzka 207 | tel. 52 32 47 800 | www.sklep.educarium.pl

