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Działamy na rynku od ponad 30 lat.

Wyposażamy kompleksowo m.in. w pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw:
żłobki, przedszkola, szkoły, poradnie, świetlice.

Jesteśmy producentem polskich pomocy dydaktycznych oraz polskich klocków Korbo.

Jesteśmy w Polsce Oficjalnym Przedstawicielem firm: Step2, Olifu.

Organizujemy warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania 
pomocy dydaktycznych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach metodycznych.

Bierzemy udział w międzynarodowych targach zabawek promujących polskie produkty.

BEZPIECZEŃSTWO - wszystkie produkty posiadają certyfikaty EN 71. Pomoce dydaktyczne wykonane są m.in z drewna i bambusa, przyjemne w dotyku.   
Kąciki wykonane są z trwałego i masywnego tworzywa, o wytrzymałości do - 70° C.

ATRAKCYJNOŚĆ PRODUKTÓW - poparte licznymi nagrodami, m.in. Certyfikat "Klasy Marzeń" w 2009, 2010 i 2011 r. na Targach Edukacyjnych w Kielcach,
otrzymanie tytułu "Zabawka Roku 2013, 2014, 2016, 2020". Nadają się również do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

INSTRUKCJE - w języku polskim, opracowane do programów nauczania szkół i przedszkoli, bogate w zdjęcia z wieloma wariantami gier i pomysłami nauczycieli.

SZYBKĄ REALIZACJĘ - przy każdej realizacji zapewniamy kompleksową obsługę. Działamy szybko i sprawnie - nawet do 2 dni roboczych.

JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ - estetyka wykonania, najlepsze materiały są dla nas priorytetem.

Gwarantujemy

Oficjalny
partner

W 2021 r. Korbo reprezentowało Polskę na 
największej międzynarodowej wystawie 
gospodarczo-kulturalnej na świecie Dubaj 2020.

Zapraszamy nauczycieli do odwiedzenia strony www.steamacademy.pl
Znajdziecie tam Państwo kursy szkoleniowe i materiały do pobrania.
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Memolo 3+

P E R C E P C J A  W Z R O K O W A

26 szt.
kolor

26 szt.
kolor

26 szt.
czarno-białe

26 szt.
cień czarny

26 szt.
cień biały

Niezbędne ćwiczenia do rozwoju 
percepcji wzrokowej.

135 drewnianych płytek,
26 różnych obrazków w 5 wariantach.

Sprawnie funkcjonujące ćwiczenia analizy 
i syntezy wzrokowej to konieczny warunek 
do efektywnej nauki czytania i pisania.

Działając w oparciu o Memolo 
usprawniamy m.in.:
• umiejętność dostrzegania szczegółów
• pamięć wzrokową symultaniczną
• pamięć wzrokową sekwencyjną
• spostrzeganie figur i tła
• tworzenie zdań i historii

Memo Pamięć Wyszukiwanie figur, np.:

Klasyfikowanie, np.:

Układanie zdań i historiiUkładanie zdań

Cienie - spostrzegawczość

Cienie - wyobraźniaDomino literowe

SPOSTRZEGANIE 
ANALITYCZNO-SYNTETYCZNE

ĆWICZENIA ANALIZY WZROKOWEJ W FORMIE ZABAW DLA CAŁEJ GRUPY

To jest domek. Domek ma czerwony 
dach. Koło domu rośnie drzewo. 
Drzewo ma zielone liście. 
Latem rosną na nim jabłka...itd. 

To jest hulajnoga

trójkąt

świnka wiśnie

pojazdy

zwięrzęta balony myszkawiśnia gruszka rybka

1 skrzynka = 5 szuflad
mnóstwo wariantów ćwiczeń dla całej grupy

- łączenie obrazków

Jaki kolor 
miały drzwi? 6 cm

6 
cm



DOMINO

150 płytek po 10 szt. rozdajemy 15 graczom.
Zadaniem jest dołożenie właściwej płytki do poprzedniej
wg cech - figura, kolor, obrys. Kładąc płytkę zawodnik 
musi wyraźnie umotywować wg jakich cech 
wybrał tę płytkę.

Logiczny diagram nawiązujący do klocków Dienesa.
Dziecko utrwala znajomość podstawowych figur płaskich i kształtuje umiejętność klasyfikowania ich pod względem 
wielkości, koloru i obrysu.

Klasyfikowanie według figur, kolorów, wielkości albo obrysu.

 reminaukaFilm instruktażowy

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA I ZABAWY

UZUPEŁNIJ

Prowadzący wyznacza płytką zadaniową 
(z czerwonymi paskami) zadania, a zawodnicy 
spośród 10 płytek wcześniej wylosowanych 
kładą właściwą i argumentują swój wybór.
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Kodowanie

1 500 zł 3+

Pomoc dydaktyczna, która wprowadza 
dzieci w nowoczesną edukację.
Logigram doskonali umiejętności:
• analizowania
• dochodzenia do wniosków

Dzieci rozróżniają figury geometryczne płaskie.

Klasyfikują je według wielkości, koloru, 
kształtu i grubości obrysu.

Odczytują obrazy, nazywają symbole 
i porównują je według określnych cech, 
uczą się argumentowania i kolejności działań.

Dzięki działaniu na Logigramie dzieci 
dostrzegają związki przyczynowo-skutkowe.

Pracując w grupie budują komunikację 
społeczną i przygotowują się do pracy 
w zespole.       

Logigram

Logigram
- wstęp do kodowania
trening logicznego, analitycznego myślenia         

205 drewnianych elementów:

• 150 płytek z figurami
• 32 płytki zadaniowe
• 20 szablonów
• 3 plansze z układem współrzędnych



Felix

Pomoc usprawnia:

• precyzję ruchu, logiczne myślenie
• zdolności widzenia przestrzennego
• koordynację 
   wzrokowo-ruchową

ZABAWY MATEMATYCZNE
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Zadaniem graczy jest m.in. dopasowanie kolorowych kołeczków do swojego pola. 
Kołeczki są miłe w dotyku i łatwe w użyciu.

Układanie figur Układanie figur Wypełnianie figur

Zestaw 
matematyczny
KOŚCI*

Każde stanowisko 
(dla 1 ucznia) składa się 
z 10 kości:

• 4x kości "cyfry 1-6"
• 3x kości "liczby 7-12"
• 2x kości "znaki 
   matematyczne"
• 1x kość pusta

480 zł 3+

100 szt.

* do wyczerpania zapasów

KOŚCI PUSTE KOŚCI ZNAKI MATEMATYCZNE KOŚCI CYFRY I LICZBY

10 STANOWISK PRACY

450 zł
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x6

x6

x6

x60

36 cm

20 cm

Zestaw do kodowania dużyZestaw do kodowania

65 zł

Kodi Kodi 70 zł399 zł 3+ ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE

Zestaw stolikowy

6 szt. 1 szt.

Skrzynka wielorakich zadań 
do pracy indywidualnej

Zestaw zawiera: 
• skrzynkę 
• pokrywkę
• 25 walców
• karty pracy

3+

3+

6 cm

6 cm

147 szt.

8 szt.16 szt.16 szt.

Skrzynka wielorakich zadań:
• ćwiczenia z układem współrzędnych
• ćwiczenia matematyczne
• zadania z kodowania
• ćwiczenia z ortografii i abecadło
• odwzorowywanie rytmów
• zabawy słuchowe, wzrokowe 
   i rozwijające pamięć
• ćwiczenia lewopółkulowe
   

Zestaw zawiera: 
• 6x skrzynka wykonana ze sklejki 
   z alfabetem
• 6x pokrywka z otworami 
   i oznaczeniami osi współrzędnych
• 6x 25 kolorowych "walców"
• karty pracy
• instrukcja z zadaniami dla nauczyciela

6 stanowisk
Plansze - 4 szt.

20
 c

m



Mała 
motoryka265 zł

reminauka

3+Gąsienice

Film instruktażowy

listwa
i 25 kolorowych
żetonów

UTRWALENIE KOLEJNOŚCI CYFR OD 1 DO 9

CYFRY MNIEJSZE/WIĘKSZE

DZIAŁANIA W PAMIĘCI,
NP. ZBIERZ JAK NAJWIĘCEJ 5

Wyciskanie kulki
- ćwiczenie mięśni 
śródręcza ręki

"GĄSIENICE - gra do zajęć 
edukacyjnych i rewalidacyjnych, 
kształtująca kompetencje 
matematyczne."

Zajęcia terapeutyczne

Łyżeczkę 
należy trzymać 
poprawnie (co 
później ułatwia 
prawidłowe 
trzymanie 
długopisu).

Zyta Czechowska, Nauczyciel rou 2019
4 łyżki 4 gąsienice

Zadania
matematyczne
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Spaghetti Edu
zestaw klasowy - 24 stanowiska

Spaghetti Edu
6 stanowisk

1 860 zł

480 zł

3+

24 stanowiska pracy Genialne tabliczki, sznurowadełka i uchwyt. Obrazki 
można wykonywać w poziomie i w pionie. Sznurki 
posiadają różne długości, dlatego trzeba dobrze 
zaplanować wykonanie rysunku. Wykonanie obrazka 
wymaga zaangażowania, ale jest świetną i lubianą 
zabawą zarówno dla chłopców i dziewczynek.

Aleksandra Schoen - Kamińska - nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, blog Klikankowo.

Mała 
motoryka

Innowacyjny zestaw do nauki pisania
• ćwiczy chwyt pisarski
• nacisk i mięśnie drobne dłoni
• rozwija kreatywność dziecka i jego wyobraźnię

Ś w i e t n e  n a r z ę d z i e  t e ra p e u t yc z n e

Produkt wykorzystywany w przedszkolach, szkołach 
podstawowych.

„Dla młodszych jest to świetne ćwiczenie ręki, dla starszych - 
rozwijanie kreatywności i wyobraźni.”

SPAGHETTI EDU - ZESTAW KLASOWY:
• 24 tabliczki (tablety) ze specjalnym rzepem
• 24 uchwyty - długopisy
• 24 zestawy sznurowadeł (20 sznurówek dla 1 ucznia)
• 24 sztalugi pod obraz
• 24x 15 szt. kolorowych filców
• 24 pojemniczki na filce
• 64 karty pracy (16 wzorów)

NAUKA PISANIA ĆWICZENIA RĘKI

REKOMENDOWANY PRZEZ TERAPEUTÓW I NAUCZYCIELI

 reminaukaFilm instruktażowy
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Pakiet 1  Skrzynka światła i kuweta

Kuweta sensoryczna Pobierz 
karty 

zadań

999 zł

420 zł

3+

3+

Zawartość zestawu:
• skrzynka światła  
   wymiary: 38 x 41 x 6 cm
  + pilot 16 kolorów i zasilacz
• kuweta na piasek lub inny   
   materiał do zabawy, np.:
   fasola, makaron, kasza.
• specjalny, drobnoziarnisty 
   piasek - 1 kg.
• pudełko z narzędziami do   
   pisania typu: pędzle grube, 
   pędzle cienkie, pędzel z gąbką, 
   drewniane grabki i linijka.
   Razem 10 szt.

Zawartość zestawu:
• kuweta - 35 x 38 x 4 cm
• piasek - 1 kg
• pudełko z narzędziami do pisania   
  typu: pędzle grube, cienkie, z gąbką,      
  drewniane grabki i linijka. 
  Razem 10 szt.

wysokość kuwety
4 cm

Zestaw 
pędzli i kolor 
pudełka
pakowany 
losowo.

Zestaw pędzli 
i kolor pudełka pakowany losowo.

zestaw minimum 

10 narzędzi

1 kg

1 kg

Szkolenia

6 cm



Pakiet 2  Skrzynka światła i układ współrzędnych

Układ współrzędnych

930 zł

350 zł

3+

3+

16 RÓŻNORODNYCH 
KOLORÓW ŚWIATŁA

• drewniany szablon
   z układem współrzędnych
• 90 klocków
• drewniane pudełko na klocki
• 24 zadania na 8 kartach:
   - różny stopień trudności
   - tworzenie obrazu wg współrzędnych
   - układanie obrazu wg zadań  
      matematycznych
   - układanie obrazu wg kodu i układu

Zawartość zestawu:

ĆWICZENIA LEWOPÓŁKULOWE

KARTY ZADAŃ

   - układanie obrazu        
      wg zadań 
      matematycznych
• drewniane pudełko    
   na klocki

KARTY ZADAŃ

• skrzynka światła 38 x 41 x 6  cm 
   - zmieniające się kolory (16 kolorów)
   - różnorodna intensywność światła
   - płynne przejścia kolorów
   - pojedynczy wybór koloru
• szablon z układem współrzędnych
• 90 różnokolorowych klocków
• 24 zadania na 8 kartach:
   - różny stopień trudności
   - tworzenie obrazu 
      wg współrzędnych

Zawartość zestawu:

24 zadania. Układanie wg:
• odczytu układu współ.
• symetrii
• zadań matematycznych
• kodowania

Zmysł wzroku



3+

SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Ciekawe pomysły
i ćwiczenia do realizacji zabaw 
na zmysł zapachu.

Pakiet 3   Skrzynki zmysłów (wzrok i węch)

Skrzynka światła Olejki zapachowe 180 zł

599 zł

20 zł

3+

Bogaty zestaw do ćwiczeń rozwijających zmysł węchu i wzroku

• Skrzynka światła - 38 x 41 x 6 cm
• pilot 16 kolorów
• zasilacz z długim kablem

12 szt. - komplet

Komplet olejków uzupełniających do skrzynki 
zapachów - 12 różnych zapachów.

38 x 41 x 6 cm

2

3

1 Skrzynka zapachów 
z przezroczystymi pudełkami

• 12 pudełeczek - kolorowych
• 12 olejków zapachowych, eterycznych
• 30 filców do aplikowania zapachów
• 24 drewniane płytki z kolorowymi   
  obrazkami powtórzonymi dwukrotnie
• 24 naklejki do podpisania pojemników

Skrzynka światła 
• zasilacz z kablem 1,5 m
• pilot 16 kolorów

999 zł

Skrzynki zmysłów - zawartość:

Szkolenia

480 zł
skrzynka zapachów 

sprzedawana 
również osobno

1

2

Piasek
do kuwety
sensorycznej

1 kg
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3+

3+

Skrzynka zapachów

Pakiet Multi

Zawartość zestawu:
• 12 olejków zapachowych i eterycznych
• 30 filców - na nie aplikuje się krople zapachowe
• 12 pudełeczek - szczelnie zamkniętych
• 24 drewniane płytki z kolorowymi obrazkami powtórzonymi dwukrotnie
• 24 naklejki do podpisania pojemników
• scenariusze zajęć - ciekawe pomysły i ćwiczenia do realizacji zabaw zmysłu   
   zapachu dla całej grupy

Drewniana skrzynka 
z bogatym wyposażeniem 
do zabaw, treningu i ćwiczeń rozwijających 
zmysł węchu.

ZGADNIJ, 
JAKI TO ZAPACH

AROMATERAPIA
399 zł

1 750 zł

1

2 3

4
Zawartość zestawu:
1. Skrzynka światła
2. Układ współrzędnych
3. Skrzyka zapachów 
    z przezroczystymi pudełkami
4. Kuweta sensoryczna z akcesoriami

1 kg

Zmysł węchu
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Obserwuj odbicie swojej twarzy
 i stwórz własną mimikę, np uśmiechnięty, 

smutny, przestraszony.

Książka  
ze scenariuszami 
zajęć

125 zł

13x 3x

3x

3x

Różnorodna mimika piłek w zależności od dostawy.

Aktualna mimika 
(każda piłka ma inną).



350 zł

275 zł

/ zestaw48 zł

30 zł 30 zł

Sprawne paluszki Sensoryczna skrzynia

Sensoryczny
domek

Tablica manipulacyjna

Gniotka
kot

Gniotka
leniwiec

w zestawie 
2 pudełeczka

i 14 kart

30 zł

Gniotka
ser

• koordynacja 
   wzrokowo - ruchowa
• mała motoryka

?

Zestaw mała motoryka 140 zł 1. Podwodny świat     2. Muffinki     3. Guziki

2 3

299 zł
Wymiary: 40 x 30 cm

Wymiary: 
20 x 20 x 13 cm

Wymiary: 
43 x 38 cm

1
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99 zł

Sensory Ball
Zestaw 8 piłeczek

290 złFakturowe zgadywanki

Pokręć i znajdź właściwą teksturę do zadania 
przedstawionego na specjalnych 
pionkach-cylindrach z daną teksturą. 

175 zł
Piaskownica indywidualna

Zestaw zawiera: 
• 3 kg piasku terapeutycznego
• 3 foremki
• plastikowy pojemnik

Wymiary: 39 x 29 x 9 cm

190 zł

Tajemnicza 
skrzynka

Produkt można wykorzystać na wiele sposobów, 
zaangażuje i zainteresuje całą klasę, gdy jedno dziecko 
rozpoznaje, reszta obserwuje. 

Wymiary: 35,5 x 21,5 x 21,5 cm

Dzieci za pomocą dotyku 
mają odgadnąć, jaki przedmiot 
znajduje się w środku. 
Skrzynka wykonana z drewna.

Zmysł dotyku
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740 zł / 4 szt. 195 zł / szt.Podłoga sensoryczna

460 złŚcieżka z wypustkami

Każdy puzzel posiada wypustki sensoryczne o różnej strukturze, 
kształcie i twardości. Wykorzystywane w leczeniu płaskostopia.

Po macie można chodzić, 
aby masować stopy. Można również 
wykonywać ćwiczenia w pozycji stojącej, 
np. próbować utrzymać równowagę 
na jednej nodze.

Zestaw 11 puzzli: 

7 szt. 30 x 30 cm
4 szt. 15 x 15 cm

Antypoślizgowa mata wypełniona zabarwionym płynem, który pod wpływem nacisku przesuwa się tworząc ciekawe struktury. 
Doskonale sprawdza się w terapii sensorycznej.

Wymiar jednej płytki: 
50 x 50 cm

Zmysł dotyku

Dostępne różne kolory, wysyłane losowo.
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465 zł

Instrumenty perkusyjne 19 

46 złTrombela

1. Budowanie własnych instrumentów
• Ćwiczenia oddechowe - wydłużanie fazy wydechowej.
   Rekomendowane przez logopedów.   
• Możliwość zagrania prostych melodii.
2. Tworzenie ciekawych konstrukcji.

Posłuchaj, które wydają dźwięk 
wyższy, a które niższy?

Które dźwięki są takie same?
Posłuchaj i zapamiętaj.

Zestaw Trombela o wielu możliwościach:

Zabawy logopedyczne - wydłużenie fazy wydechowej

Który instrument wydaje dźwięk wyższy, a który niższy?

230 złZgadula 
dźwiękowa

Dwanaście pudełek z różnym 
wypełnieniem, które wydają unikalne 
dźwięki. Należy znaleźć parę.

190 złGrające 
kuleczki

155 złMuzyczne 
memo

12 elementów
16 elementów

Zmysł słuchu



Kodowanie dźwiękuKodowanie rytmu

Zajęcia muzyczne w szkole i przedszkolu.

„KORBO CODE MUSIC to różnorodne możliwości:

1. Układanie i odgrywanie sekwencji rytmicznych.
2. Słuchanie i odtworzenie usłyszanych rytmów.
3. Szyfrowanie i kodowanie rytmów oraz wykorzystanie 
     utworzonego kodu w zabawach muzycznych.
4. Zrozumienie czasu trwania wartości nut 
5. Interpretacja ruchem schematów rytmicznych, 
     z wykorzystaniem gestów dźwiękotwórczych:    
     klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o kolana.
6. Wizualizacja prostej, kolorowej partytury i zagranie 
     melodii za pomocą muzycznych rurek.
7. Rozróżnianie wysokości dźwięków.
8. Zapamiętanie nazw literowych dźwięków gamy C-dur.
9. Poszukiwanie podobieństw między kodem, 
    a zapisem nutowym.
10. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.”

Aleksandra Schoen-Kamińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Zmysł 
słuchu

Korbo Code Music 25 1 150 zł

KOLOROWE NUTY 

MUZYCZNE RURKI

KSIĄŻKA I KARTY PRACY

PLANSZE

STOJAK NA NUTY
KOSZ NA RURKI

KARTY PRACY ZE 
ZNANYMI PIOSENKAMI

specjalna kolorystyka

1

3

5 6

4

2
ze

st
aw

 k
la

so
w

y 
d

la
 2

5 
os

ób24 szt.

24 szt.

100 szt. 

JAK PROWADZIĆ ZAJĘCIA?
zobacz filmy instruktażowe
i szkolenia
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Korbo Code Music 470 zł 3+ Kodowanie

KSIĄŻKA ZE SCENARIUSZAMI ZAJĘĆ

Code Music to innowacyjne narzędzie dla nauczycieli i terapeutów do przeprowadzenia ćwiczeń rytmiczno-muzycznych 
z szerokim zastosowaniem w Logorytmice.

Rytm, dźwięk i melodia zawarte w łatwych zakodowanych schematach pobudzają do aktywnej pełnej uśmiechu logicznej 
zabawy, wystukiwania, tworzenia, grania i muzykowania. Wszystko w formie prostego kodu.   

Ten zestaw jest naprawdę niezwykły. Muzyka sama w sobie jest 
kodem, kolory ułatwiają dzieciom granie, rozróżnianie dźwięków,
układanie prostych sekwencji rytmicznych i melodycznych.
"Wspomnę również o przygotowanym materiale metodycznym. 
To jest majstersztyk."

Kodowanie muzyki

KOLOROWE NUTY 74 szt. 
PLANSZE 24 szt. MUZYCZNE RURKI 8 szt. KSIĄŻKA I KARTY PRACY specjalna kolorystyka1 2 3 4

175 zł
65 zł Bum bum rurkiStojak na nuty Zabawa

dźwiękiem3+

Zakup dodatkowego 
kompletu rurek 
umożliwia równoczesną 
zabawę i grę 
na instrumencie 
przez całą grupę.

Stojak do plansz
ułatwia przeprowadzanie 
ćwiczeń i demonstrowanie 
zakodowanych melodii.

Wymiary stojaka: 26 x15,5 x 14 cm
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Korbo Robot

KORBO Zestawy uzupełniające 
więcej kolorów patrz: www.remi.biz

Platformy niebieskie 20 szt.Woreczki KORBO - 25 szt.

780 zł

100 zł

Zestaw narzędzi do przeprowadzania w klasach młodszych ciekawych zajęć z kodowania i programowania.

Zawiera matę matematyczną oraz 2 plansze dla robota. 6 uczniów równocześnie może układać swój kod, a kolejna grupa 
sprawdza prawidłowość zadania. Atutem zestawu są 3 różnorodne plansze dla robota. Książka zawiera scenariusze zajęć 
opracowane przez specjalistów kodowania  www.mistrzowierobotyki.pl.
Stanowi to świetną bazę pomysłów do przeprowadzania zajęć z kodowania w prosty, innowacyjny sposób. Atrakcyjne lekcje 
uczą logicznego myślenia i pomagają odkrywać zasady programowania i robotyki. 
Pobudzają wyobraźnię oraz rozwijają kreatywność.

KSIĄŻKA 
ZE SCENARIUSZAMI ZADAŃ

2x PLANSZA: KOLORY-LITERY, MIASTO

PANEL KODOWANIA - 3 SZT.

6x

10x

10x

5x

5x

WOREK NARZĘDZI 
DLA NAUCZYCIELA

6x

10x

10x

10x

3x10x

3x

5x

3x

5x

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

ROBOT

MATA MATEMATYCZNA

Kodowanie

25 cm

29 cm280 zł
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Korbo SPE

Zestaw SPE - dla całej klasy

STYMULOWANIE ZMYSŁU DOTYKU

299 zł

1 864 zł

Korbo SPE to komplet pięciu woreczków z klockami, które są narzędziem 
terapeutycznym do realizacji zajęć z dziećmi z SPE, czyli specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Książka Korbo SPE napisana przez terapeutów i nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej.
Jest zbiorem ćwiczeń i zabaw, do przeprowadzania kreatywnych 
zajęć indywidualnych, w parach, w zespole, w grupie lub całą klasą.

Książka została podzielona na 10 podrozdziałów, m.in.:
• Ćwiczenia rozwijające koncentrację
• Korbo w ćwiczeniach manualnych i manipulacyjnych
• Stymulowanie zmysłu dotyku, percepcja wzrokowa
• Komunikacja werbalna
• Ćwiczenia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne.

Większość zadań ma formę otwartą. Przedstawiony zarys ćwiczeń 
można dowolnie zmodyfikować i dostosować go do własnych celów 
terapeutycznych, formy i rodzaju prowadzanych zajęć oraz poziomu 
edukacyjnego uczestników.

Poprzez zabawę z klockami Korbo 
ćwiczenia wspomagają:

• oddziaływanie na zmysł: wzroku,   
   słuchu, dotyku, obejmując czucia
   głębokie

• rozwój poznawczy dziecka

• postrzeganie przestrzenne,    
   umiejętność pracy twórczej 
   i odtwórczej

• rozwój koordynacji oko-ręka

• rozwój kompetencji społecznych 
   dziecka

• umiejętność zapamiętywania, 
   odtwarzania z pamięci.

PERCEPCJA SŁUCHOWAPERCEPCJA WZROKOWA

 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
• 3 książki ze     
   scenariuszami zadań
• Korbo SPE
• Korbo Edu +Concept - klocki
• Korbo Edu Code - klocki
• woreczki KORBO 25 szt.



Narzędzie edukacyjne
do przeprowadzania zajęć
i realizacji programu nauczania

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. 
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem...” Konfucjusz

„Klocki konstrukcyjne Korbo to zestawy elementów, wśród których znajdują się 
koła zębate umożliwiające wprawienie stworzonej zabawki w ruch. Bierzesz Korbo, 
kręcisz korbą i... działa albo nie. Jeśli nie - wracasz po nitce do kłębka, czyli szukasz 
przyczyny i naprawiasz swoją konstrukcję. Dzięki nim dzieci rozwijają nie tylko 
logiczne myślenie, ćwiczą motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową, 
ale także mogą z ich pomocą kształtować przeróżne kompetencje. 
Ich atrakcyjność kolorystyczna, różnorodność kształtów złączek i możliwości 
wyzwala w uczniach motywację do nauki przez zabawę.”

Zyta Czechowska - Nauczyciel roku 2019r., Superbelfer RP
Pomysły 
na 
ciekawe
lekcje

klocki korbo blocks edu

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. 
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem...”   Konfucjusz
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Mała 
motoryka

Książka ze scenariuszami zajęć

22 karty zadaniowe

PAMIĘĆ 
WZROKOWO
-SŁUCHOWA

PRAWIDŁOWE 
KREŚLENIE LITER

MYŚLENIE LOGICZNE
Pomyśl i przełóż koła,
aby wszystkie się 
kręciły

Klocki konstrukcyjne
450 elementów

Klocki konstrukcyjne
w Laboratoriach Przyszłości

Podstawowy zestaw 
ze scanariuszami zajęć

Co znaczy STEAM?
Metoda na poznawanie świata w sposób 
odkrywczy, ciekawy i kreatywny.
Dziecko powinno odkrywać świat, 
zachwycać się nim i przez to dopiero uczyć.

Komplet zawiera: Korbo +Concept wspiera
wielokierunkową aktywność dziecka poprzez:

650 złKorbo Edu +Concept 

• rozwój motoryki małej i dużej
• umiejętność myślenia matematycznego i logicznego
• trening pamięci i koncentracji
• kształtowanie umiejętności miękkich
• umiejętności pracy w grupie tzw. team building
• praca metodą projektu

• zestaw lekcji, zabaw i ćwiczeń w formie książki 
   z przejrzystymi ilustracjami
• karty zadaniowe - 44 ćwiczenia indywidualne i grupowe
• 40 platform, jako miejsca pracy dla dzieci
• ponad 400 dużych klocków do wykonywania ćwiczeń i zadań
• 60 strzałek oraz oznaczenia START i META   
  (kodowanie dla początkujących)
• dodatkowe materiały do pobrania

3+

SCIENCE
TECHNOLOGY
ENGINEERING
ARTS
MATHS

NAUKA
TECHNOLOGIA
INŻYNIERIA
SZTUKA, ESTETYKA
MATEMATYKA
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Jacek Suliga - Terapeuta, miłośnik nowych technologii 
i nauki przez zabawę. Prezes Stowarzyszenia 2piny.

Pomysłodawca projektu Mobilna Akademia Programowania.

Zabawy z Korbo to nieograniczone możliwości. Można pobrać (www.korbo.eu) materiały, karty pracy.
Możliwość tworzenia interaktywnych kart za pomocą aplikacji www.genial.ly

Kodowanie z Korbo - narzędzie wspierające naukę metodą 
kolorowej ortografii i matematyki.

"Klocki Korbo to ogromne możliwości. Dla mnie bardzo ważna jest ich mobilność. 
Dzieci korzystając z nich podczas zajęć uczą się kodowania, planowania, współpracy.
Wszystko to w atmosferze zabawy. Polecam."

Kodowanie z

Wartości liczb i ich sumy

ZUPA

GÓRA

Ó USAMOGŁOSKI KODOWANIE ORTOGRAFIISPÓŁGŁOSKI

Pomysły 
na 
ciekawe
lekcje

klocki korbo blocks edu
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635 zł

Komplet zawiera:
• 420 klocków z 40 platformami
• 82 stronicową książkę
• dodatkowe karty pracy do pobrania

Korbo Edu Code 3+

Klocki konstrukcyjne
w Laboratoriach Przyszłości

Korbo Code - klocki konstrukcyjne.
Narzędzie edukacyjne do atrakcyjnej 
nauki kodowania dla 20 osób, 
tworzymy 10 zespołów po 2 osoby
(bez komputera/tableta).

Certyfikat  Europe Code Week 2019, 2020

Ćwiczenia z Korbo Code kształtują:
• myślenie komputacyjne - osiąganie   
   celu i wyeliminowanie rozproszeń
• umiejętność pracy w grupie tzw.  
   TEAM BUILDING
• kompetencje miękkie:
   komunikatywność, siła perswazji, 
   asertywność.

Kodowanie

SCIENCE
TECHNOLOGY
ENGINEERING
ARTS
MATHS

NAUKA
TECHNOLOGIA
INŻYNIERIA
SZTUKA, ESTETYKA
MATEMATYKA

"Fantastyczne narzędzie do rozpoczęcia przygody 
z kodowaniem i programowaniem..."
Sebastian Pontus
Nauczyciel i wychowawca w SP dla Chłopców Kuźnica 
Należy do  społeczności Superbelfrzy RP

"...Zachwyca uczniów ruchem, kolorami oraz dużymi 
możliwościami budowania. Rozwija w nich umiejętność 
myślenia twóczego, logicznego i przestrzennego. 
A to wszystko w atmosferze świetnej zabawy."
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495 zł

Edu Igloo 390

485 zł

Edu Pastel 370
3+

3+

495 zł

56 OPON 20 POSTACI

20 OPON

430 KLOCKÓW

Edu Car 400
3+

525 zł

DUŻE I MAŁE KOŁO

Edu Technix 420 3+525 złEdu 430 3+
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Korbo Układ

Korbo szablony 11-20

450 zł

240 zł

Korbo Układ posiada dodatkowe 2 zestawy szablonów: 
zielony i pomarańczowy, które można wykorzystać do innych 
zestawów Korbo, np.: 
Korbo Code, które posiadają 40 plansz żółtych, 
Korbo +Concept - 40 plansz zielonych.

Ćwiczenia z Korbo Układem pozwalają na:
• rozwijanie umiejętności odczytywania punktów na układzie
• rozwijanie umiejętności zaznaczania punktów na układzie
   

Zestaw 25 platform, które połączone w kwadrat tworzą układ 
współrzędnych ze stałymi punktami 10 x 10. 
Na punkty nakładamy kolorowe koła, tworząc ruchome obrazy. 
Dołączone 2 drewniane szablony w kolorze niebieskim z oznaczeniami: 
1-10 oraz A-J, ułatwiają wyznaczanie właściwego punktu. 

Zadaniem dzieci jest: 
- odczytanie punktu na osi i położenie właściwego koloru koła
- wykonanie zadania matematycznego i do jego wyniku dopasowanie        
   właściwego koloru koła.
Zadania są z zakresu: dodawnia, odejmowania, mnożenia, dzielenia, liczb 
większych i mniejszych oraz równych itp.

UKŁADANIE RUCHOMYCH OBRAZÓW

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 

Kodowanie

30x

60x

8 kart pracy  
16 zadań

30x

120 kół:

1x

drewniane szablony - 3 zestawy

1
2 3 4

25 x

Zestaw zawiera 4 komplety szablonów

1 komplet to:
• szablon 11-20
• szablon K-T

1

2

3



ZAJĘCIA PROJEKTOWE DLA CAŁEJ KLASY - 4 GRUPY
I. Energia odnawialna

II. ZNANE BUDOWLE  

energia słonecznaenergia wiatru

Akropol Brama Brandenburska

POBIERZ 
I DRUKUJ

KLOCKI

DRUK 3D

WALEC 45° BOLEC

Zestaw Korbo STEAM to zestaw klocków i różnorodnych narzędzi do 
przeprowadzania zajęć z całą klasą wg projektu opierający się na nurcie STEAM.

III. RUCHOME OBRAZY



III. 25 worków

I. 5 pojemników 
   na klocki

II. Dwa kosze 

IV. Książka Steam V. Książka +Concept VI. Książka SPE

VII. 160 kart pracy VIII. 4  zestawy układów 
        współrzędnych 1-10

IX. 2450 KLOCKÓW

600

600
600

240

120

8

KOŁO ZĘBATE

WALEC  

KRZYŻAK

ŁĄCZNIK

KORBKA 

KOŁO ZĘBATE 
DUŻE

OPONA

ŚMIGŁO

PLATFORMA 

100
24

160

ZESTAW K0RBO STEAM 2450
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

4 350 zł

na platformy



Wydrukuj na drukarce 3D nowy, zaprojektowany klocek KORBO

druk 3D

druk 3D

druk 3D

druk 3D



33

430 zł

Cudaki 62

Rozwijaj wyobraźnię i kreatywność z Cudakami!

62 elementy

Zbuduj 
miasteczko 
dla Cudaków
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899 zł 3+

24 karty pracy:
12 małych 
12 dużych

6 stanowisk pracy

KSZTAŁT, KOLOR, ILOŚĆ

WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA •  LOGICZNE MYŚLENIE

ZAWARTOŚĆ
• 6 drewnianych ramek
• 42 klocki drewniane 
• 24 karty pracy
• 3 kości figury
• 3 kości kolor

• 2 kości oczka 1-3
• 2 kości oczka 1-6
• 1 drewniana skrzynka
• 1 instrukcja

Tangala

Widzenie 
przestrzenne.

Kwadrat na 
8 sposobów.



960 zł Mała 
motorykaBuldima 3+

Drewniane kwadratowe płytki 
z jednym nacięciem. 

Dają różnorodne 
i ciekawe możliwości połączeń. 

Tworząc konstrukcje 
przestrzenne.

WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA

DOMINO

Buldima rozwija koncentrację, precyzję ruchu, logiczne myślenie,
umiejętność zachowania proporcji i równowagi.



645 zł
190 zł

236 zł

195 zł

Motylek układanka

Logic cube Magnetic blocks

Uzupełnij 
szablon

3+

3+

3+

3+

108 drewnianych 
guziczków

16 elementów

66 klocków

54 klocki
16 szablonów o różnym stopniu 
trudności

170 zł
96 elementów

Eco domino 3+
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Mała 
motoryka

365 zł

260 zł

58 klocków

3+

Figuro MixKlocki Snaps Basic

380 zł

6 miejsc pracy

3+

Majsterklepka

3+

Logiczne 
wieże

3+365 zł

6 miejsc 
pracy

• 6 dwustronnych     
   płytek zadaniowych
• 42 klocki o różnym   
   kształcie, kolorze 
   i nacięciu
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Miasto zmysłów Buduj miasta 
i ulice

120 zł
115 drewnianych klocków

3+

Logiczne 
myślenie 
   

365 zł

59 zł

Grafomotoric

Magnetyczne
obrazy

3+

3+

50 zł

Drewniana układanka

Do wyczerpania 
zapasów.

Klocki Mini Wafle  

375 zł

• logiczne myślenie 
• rozwój wyobraźni
• mała motoryka

 500 szt.



480 zł 480 zł

LITERY DRUKOWANE

LITERY PISANE

Litery drukowane - 28 kpl. Litery mieszane - 28 kpl.

Produkt opracowany 
przez metodyków 
i nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej.

Zestawy klasowe

1 stanowisko zawiera: 90 tafelków obustronnie drukowanych z oznaczeniami:
litery małe i wielkie, znaki interpunkcyjne, 24 obrazki.

Ślimak

Proste zasady gry
Ekscytująca gra stolikowa
dla 6 osób

spostrzegawczość
koncentracja 
pamięć

160 zł

1 stanowisko pracy

Podział kolorystyczny i wielokrotne powtórzenie:

• samogłosek min. 3x np. U/u    3 tafelki - 6 liter
• spółgłosek min 2x np. D\d     2 tafelki - 4 litery        

22 zł
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Gry planszowe i karciane

WIEK

15 min

1-4

3+

WIEK

20 min

2-4

5+

WIEK

20 min

3-4

8+

WIEK

20 min

2-4

4+

WIEK

20 min

2-3

2+

WIEK

30 min

2-4

3+

Skoczki

Cztery sery

Anonimo Ekomiasto

Na jagody

Grzybobranie

59 zł

65 zł

55 zł 69 zł

55 zł

55 zł

Kto zostanie
strzelcem
wyborowym?

Dostarcz zamówioną pizzę pod wskazany adres.

Zgadnij, kim jesteś! Nauka segregowania odpadów poprzez zabawę.

Zbierz jak najwięcej pysznych jagód.

Zbieraj grzyby
jadalne
i unikaj 
muchomorów.



Pędzące żółwie
wersja 
karciana

wersja 
planszowa

50 zł 65 zł

Uno 
gra 

Uno Flip
gra karciana

Piotruś Pan
zestaw 3 gier
karcianych

Wirus
gra karciana

50 zł 50 zł

25 zł

40 zł1. Kubuś Puchatek

3. Kraina      
    Lodu

WIEK

20 min

2-5

5+
WIEK

20 min

2-5

5+

Lama
gra planszowa

60 zł

Wygrywa ten, kto 
jako pierwszy

zbierze wszystkie organy człowieka.

Psi Patrol
40 zł

WIEK:15 min 2-4 4+

WIEK:20 min 2-10 6+ WIEK:20 min 2-10 6+

WIEK:30 min 2-4 4+

WIEK:20 min 2-6 7+

gra 
planszowa 
2w1 
Chińczyk,
Węże 
i Drabiny

Dwustronne karty Uno.
1 str. -  zasady klasycznego Uno 
2 str. - surowsze kary dla graczy

Cel gry: gracze próbują 
jak najszybciej pozbyć 
się wszystkich swoich 
kart.

Trzy warianty gier

czas

2. Auta

Kto zwalczy wirusy 
i uratuje świat 

przed pandemią? 

WIEK:15 min 3-5 4+



790 zł

360 zł

29 zł

160 zł

Ćwiczenie siły rąk Wzmocnienie mięśni ud

Wzmocnienie głębokich
 mięśni brzucha i grzbietu

Wzmocnienie mięśni okołokręgosłupowych

Stabilizacja nóg,
miednicy i korpusu

 

Ćwiczenie 
mięśni brzucha

Ćwiczenie 
mięśni brzucha

Poduszka 
sensoryczna
1 szt. 

Rugby 1 szt. 

65 zł
Skład zestawu:

• poduszka sensoryczna - 2 szt.
• rugby - 4 szt.
• sensoryczna wyspa - 4 szt.

Zestaw sensorycznyKroczki 2 pary

Piłka UFO

8,5 x 12 x 12 cm

ĆWICZENIA 
SIŁY I RÓWNOWAGI
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Cienki materac do rolowania, 
zawijania dziecka podczas 
zajęć z zakresu terapii 
integracji sensorycznej.  

Wykorzystywany do 
stymulacji czucia głębokiego 
oraz układu przedsionkowego.

Wymiary: 200 cm x 120 cm

Piłka gimnastyczna

Kule rehabilitacyjne

Talerz obrotowy

Materac magiel

45 zł680 zł

360 zł

360 zł
3+

3+Kolorowa kładka
360 zł

Wymiar 1 elementu:
35,5 x 11,5 x 4,5 cm.

430 złKolorowe dyski 180 złFakturowe dyski
6 drewnianych 
dysków sensorycznych

Zestaw 10 dysków - 5 małych o średnicy 
11 cm i 5 dużych o średnicy 27 cm 
z różnymi wypustkami. 

średnica piłki: 45 cm

6 sztuk

Ćwiczy:

• ruch i równowagę
• napięcie mięśniowe
• postawę
• obustronną koordynację

Przykładowe ćwiczenia 
w pojedynkę

MIĘŚNIE GŁĘBOKIE 
I ĆWICZENIA  NA KRĘGOSŁUP



Duża
motoryka490 zł

 

Tęczowe liny

Wieża liczb
590 zł

W zestawie:
• 7 lin od 90 do 540 cm
• 12 białych i czarnych krążków
• kostka kolor

• zabawy rzutne i zręcznościowe
• biegi i skoki
• zabawy na lokalizację
• zabawy na orientację w przestrzeni

łączenia na magnez

Wprowadza dzieci w świat matematyki poprzez ruch
i zabawę, w pomieszczeniach i na zewnątrz.

ZABAWY ZESPOŁOWE   •   WSPÓŁPRACA W GRUPIE  
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Ruszaj się - zestaw
360 zł 3+

• zwijanka LEW
• zwijanka SŁOŃ
• piłka TWIST
• rugby sensoryczne - 6 szt.
• pompka do piłek
• baterie AA (4 szt.)
• worek do przechowywania 
   elementów zestawu

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Zestaw do zabaw ruchowych na zewnątrz, w pomieszczeniach, w sali i na korytarzu.
Świetny na festyny i zawody szkolne.

Kolory worka oraz pompki 
wybierane losowo.

Komplet klasowy (remifootball + remibasketball) 320 zł

170 zł 170 zł

Ekscytujące emocje podczas zabawy na zajęciach w-f, zajęciach rozluźniających, na kolonii czy obozie. Zadaniem każdej 
z drużyn jest strzelenie jak największej ilości goli/"koszy" drużynie przeciwnej. Liczy się szybkość, refleks i spostrzegawczość.

Zestaw zawiera: 2x boisko mobilne 140 x 230 cm, 2 piłki PVC Ø 23 cm, 2 pompki, 2 worki 34 x 42 cm, 2 instrukcje.

Mobilne boisko - zabawa dla wszystkich

Z A B A W Y  Z E S P O Ł O W E

remifootball remibasketball

yt: reminauka
ZOBACZ FILM
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450 zł

250 zł

Pojemniki do farb 

15 farb w skrzynce
Zestaw zawiera:
• 15 buteleczek 100 ml z farbami
• 20 szpatułek

Skrzynka i pojemniki 
dostępne 

od października 2023 r.

Długopisy do Spaghetti
6 szt.

18 zł Sznurówki do Spaghetti 
Zestaw zapasowy - 1 stanowisko

28 zł

20 sznurówek 
w 5 kolorach



Miękkie,
sześciokątne kredki,
pozwalają na szybkie
i efektowne
rysowanie.

Kredki dają możliwość,
przy użyciu niewielkiej 
ilości wody, zmiany rysunku
w piękny obraz.
Wystarczy zamoczyć 
palec w wodzie
i poprowadzić nim 
po rysunku.

Lekko zanurzamy czubek
kredki w wodzie i swobodnie
malujemy nim po ciele
i włosach. Wystarczy
niewielka ilość wody, 
aby cały makijaż 
zmyć z ciała.

120 zł

Arteterapia

Magiczne 
kredki
18 szt.

3+

ZOBACZ FILM
YT: reminauka

RYSUJĄ MALUJĄ

ROBIĄ 
MAKIJAŻ

Miękkie, 
trudno łamliwe,
hipoalergiczne
Długość kredki: 17,5 cm
Grafit: 0,6 mm



Arteterapia

Ekspresja artystyczna powoduje 
w człowieku uczucie wyzwolenia. 

Gdy intensywnie i z zaangażowaniem 
pracujemy nad swoim dziełem:
• "puszczają" blokady emocjonalne,   
    nagromadzone emocje
• ustępują lęki, zmniejsza się napięcie

Arteterapia jest wspaniałym sposobem 
dotarcia do dzieci:
• z problemami emocjonalnymi
• autystycznych

79 zł

komplet 10 kolorów
po 1 litrze koncentratu - 790 zł

Złóż kartkę na pół i rozprowadź przez nią 
dłonią farbę w różnych kierunkach

Efekt końcowy jest niepowtarzalny.
Dzieci odczytują treść obrazu.

Nałóż kilka kolorowych kropek na kartkę.

Obrazek można oprawić w ramkę 
i wręczyć jako wspaniały prezent.

Aby obrazek
był bardziej 

efektowny
należy dodać kilka
kropli farby złotej

lub srebrnej, dzięki
czemu obraz zyska

połysk i ciekawą 
strukturę

Rozłóż kartkę i zobacz niezwykły efekt.

Obraz można wykorzystać
do tworzenia kolejnych prac,
np.: masek, laurek, ozdób choinkowych.

Arteterapia

Nie łączą się i nie mieszają ze sobą. Nietoksyczne i hipoalergiczne. 

.

155 zł /l155 zł /l

Farba złota Farba srebrna

Farby Kri Kra Krea

FARBA - KONCENTRAT

3+
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125 zł

120 zł

99 zł
25  szt.

Maszyna kolorów

Maszyna kolorów
Magiczne kredki
Koła do malowania

GRATIS:
Nożyczki wzorki

1 szt.
18 szt.
50 szt.

25 szt.

Maszyna kolorów - zestaw

980 zł

1200 zł

Arteterapia

Koła 
do maszyny

50 szt.
Gruby papier

śr. 36 cm

ARTETERAPIA



80 zł 80 zł

80 zł

80 zł

160 zł

Zwierzęta

DrzewaGrzyby

Owady Ptaki

POLSKIE 
PTAKI

W TRAWIE 
PISZCZY?

POZNAJ

CO

3+3+

3+

3+

3+

30 kart 30 kart

30 kart

60 kart

Skala 1:1

30 kart

Światlasu
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Kuchnia Modern

1 980 zł 2+ 114 x 118 x 35 cm

Akcesoria -33 szt.

Kuchnia country

Zestaw zawiera 
24 akcesoria
m.in.: naczynia, sztućce, 
naczynia do gotowania, 
przyprawy, kapsułki kawy, 
telefon.

104 x 91 x 32 cm

1 240 zł 2+

- artykuły oznaczone kropką są dostępne tylko do wyczerpania zapasów
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Kuchnia stylowa
Nowoczesna kuchnia z pełnym wyposażeniem 

- kuchenka mikrofalowa
- piekarnik, lodówka
- palnik kuchenny, który wydaje  
  realistyczne dźwięki gotowania 
  i smażenia
- dużo półek i zamykanych szafek

które uatrakcyjnią zabawę m.in.: 
kubki, garnek, patelnia, sztućce i talerze, solniczka
i pieprzniczka, artykuły spożywcze.

Zawiera 
37 akcesoriów 

Wymiary: 114 x 90 x 39 cm

Dostęność: czerwiec 2023

2 100 zł 2+

101 produktów Bujak 
Rudolf

299 zł

280 zł

2+

1,5+

1-3

Taczka

290 zł

Nauka
prawidłowego żywienia
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2+

2+

2+

2+

Opiekunka

ToaletkaWózek dla lalek

Wózek na zakupy
niebieski/ różowy

95 x 80 x 26 cm

104 x 71 x 36 cm

48 x 39 x 28 cm

55 x 33 x 47 cm

980 zł

1 050 zł

380 zł

380 zł Do zestawu dołączono: lustro z bezpiecznego 
tworzywa, stołeczek oraz lampkę.

Ciekawy kącik dla małej opiekunki, 
w którym znajduje się wszystko, 
co jest potrzebne do pielęgnacji „dziecka”: 
przewijak, karuzela, umywalka, siodełko, 
pralka, 2 koszyki, 3 wieszaki. 
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850 zł 3+

Warsztat 
stolarski

65 dodatkowych elementów:
• wiertarka
• 3 wierła, śrubokręt
• 8 śrub, 8 nakrętek
• młotek, piła
• 42 piankowe klocki

90 × 58 × 37 cm

Atrakcją zabawy jest wkręcanie i wykręcanie śrubek. 
Drewnopodobne klocki zapewniają bezpieczną
i twórczą zabawę.

1 699 zł 3+

Kącik mechanika

103,5 × 86 × 38 cm

Duży kącik mechanika 
zawierający wiele elementów, 
które uatrakcyjnią 
twórczą zabawę.

Dziecko ma możliwość 
wkręcania i wykręcania śrubek, 
a drewnopodobne klocki 
zapewniają bezpieczną 
i konstruktywną
zabawę.

50 dodatkowych 
elementów
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Food track 3 200 zł

1 200 zł 3+

Wymiary: 127 x 160 x 91 cm

Kanion z blatem

41 × 119 × 66 cm

Do zestawu dołączono 
lokomotywę z 2 wagonami.

Dołączony blat umożliwia 
stworzenie dodatkowej, 
wygodnej przestrzeni do zabawy, 
np.: układanie klocków lub puzzli.

Duży stól z wbudowanymi, 
wielopoziomowymi 
trasami samochodowymi 
i kolejowymi zapewni 
dziecku wiele godzin 
wspaniałej zabawy.

Nogi stołu można 
demontować.

NOWOŚĆ

52 elementy

2+

Food track posiada: 
 • w środku podłogę
• 3 stanowiska pracy: grill, 
   stół do przygotowywania  
   posiłków oraz zlew i kuchenkę

• 52 elementy: naczynia,   
   przyprawy, półprodukty 
   do tworzenia burgerów
   urozmaicające zabawę



Dino Park

Kolejka górska
z czerwonym jeździkiem

Kolejka górska

37 x 312 x 77 cm

37 x 312 x 77 cm

Park Dinozaurów w domu i ogrodzie

Stół wodny, który może być wypełniony wodą 
lub piaskiem.

76 x 75 x 84 cm780 zł

1 450 zł

1 450 zł

2+

2-5  

2-5 



57www.remi.biz

Jeździk
Bobby Car Classic
Policja

Motocykl
Kawasaki

480 zł 3+

99 x 46 x 61 cm

Jeździk
Repsol

320 zł260 zł 3+1+

69 x 27,5 x 49 cm

58 x 30 x 38 cm

1 399 zł

1 399 zł

1 399 zł

Długość: 81,5 cm

Długość:98,5 cm

Długość: 68,5 cm

wiek: 6-12

wiek: 3-7

wiek: 10+

MaxiLux

Mini

Niepowtarzalny pojazd
bez kierownicy



Ścianka wodna

SkałkaDomek z ławeczkami
84,5 x 71 x 41 cm147 x 149 x 127 cm

665 zł

3 800 zł3 650 zł

1,5+

2-61,5+

Dwustronna ścianka 
z olbrzymimi możliwościami.

5 ŚCIAN 
DO WSPINANIA

84,5 x 71 x 41 cm
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STOISKO TARGOWE
STACJA BENZYNOWA 

Stół piknikowy zielony z parasolem Stół piknikowy niebieski z parasolem

176 x 109 x 103,5 cm 176 x 109 x 103,5 cm1 150 zł 1 150 zł3+ 3+

Jeep
154,9 x 215,9 x 106,7 cm

3 900 zł 2-6 DLA 
POSZUKIWACZY 

PRZYGÓD
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12 650 zł

2 999 zł

3-8

1,5+

Plac zabaw z koszem

220 × 420 × 300 cm

Kompleks umożliwiający zabawy ruchowe 
dla kilkorga dzieci równocześnie.

Można wejść na piętro domku umieszczone 102 cm 
nad ziemią, zjeżdżać ze zjeżdżalni (180 cm), korzystać 
z huśtawek, grać w kosza lub wspinać się 
po drabince linowej.

Domek tematyczny 

137 × 179 × 95 cm

Wymiary:
87 x 64 x 62 cm

Stacja paliw 1 140 zł 2+



61

6 400 zł 4-8

Góra wspinaczkowa

Ponad 2 metry kwadratowe 
powierzchni w kształcie góry 
do wspinania. Urządzenie 
wykonane z masywnego 
tworzywa sztucznego 
imitującego kamień 
o podwójnych ściankach 
wypełnionych w środku 
powietrzem.

Każda z ponad 
dwumetrowych ścian 
stanowi element 
do wspinania 
o różnym 
stopniu 
trudności.

203 × 203 × 132 cm

Konstrukcja o opływowych 
kształtach i lekkim nachyleniu, 

pozwala dzieciom 
na bezpieczną zabawę.

Pośrodku góry 
na wysokości około 

jednego metra od ziemi 
umieszczono platformę 

obserwacyjną wykonaną 
z mocno naciągniętej 

siatki (podobnej 
jak na trampolinie).
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8 300 zł 2-6

2-6

Most z tunelem kolor
178 × 348 × 232 cm

Atrakcyjny i pełen niespodzianek 
plac zabaw dla maluchów.
Dwie zjeżdżalnie, dwa kolorowe domki 
połączone mostem, koło sterowe.

Opływowe kształty, 
masywne schodki, 
wysoka jakość tworzywa 
stucznego, wygodne 
poręcze dają gwarancję 
bezpiecznej zabawy.

Długość ślizgu 
zjeżdżalni 
- 100 cm

Most z tunelem 178 × 348 × 232 cm Możliwość bezpiecznej 
wspinaczki zapewni 
dzieciom wiele chwil 
ciekawej zabawy.

8 300 zł
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Bezpieczne, atestowane, nie wymagają konserwacji.

Działamy na rynku od ponad 30 lat. Wyposażamy kompleksowo m.in. w pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw: 
żłobki, przedszkola, szkoły, poradnie, świetlice. Przy każdej realizacji zapewniamy kompleksową obsługę. 
Działamy szybko i sprawnie - nawet do 2 dni roboczych.

NASZE REALIZACJE
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Inżynier Blocks

Kodowanie Blocks Rozszerzone

2 650 zł

2 900 zł

• komplet 5 skrzyń klocków konstrukcyjnych
   1. Edu +Concept 450     
   2. Edu Technix 420
   3. Edu Car 400    
   4. Edu Igloo 390    
   5. Edu Pastel 370  
• ponad 2000 klocków i akcesoriów, w tym:      
   - 116 platform
   - ponad 630 kół zębatych
   - 48 opon białych, 28 opon czarnych
   - 20 figurek - postaci
   - duże koła zębate
   - śmigła małe i duże
• książka ze scenariuszami lekcji
• karty zadaniowe
• pomysły nauczycieli łączących 
   nowe technologie   FB: Klocki Korbo Blocks Edu   

Zestaw klocków konstrukcyjnych KORBO 
ze scenariuszami zajęć kształtujących kompetencje 
miękkie i umiejętności techniczne, pracę w grupie.

Rewelacyjny zestaw scenariuszy lekcji z kodowania 
w edukacji wczesnoszkolnej. 
Wprowadzenie do kodowania w klasach 1-3.

• komplet 5 skrzyń z klockami konstrukcyjnymi
   KORBO opartymi na kole zębatym:
   1. Edu Code 420
   2. Edu Car 400
   3. Edu 430   
   4. Edu Code Music
   5. Korbo Robot    
• 3 książki ze scenariuszami zajęć z kodowania 
   przygotowane przez fachowców
   www.mistrzowierobotyki.pl  
• 1550 elementów, w tym: 
   - 106 platform
   -  ponad 600 kół zębatych
   -  28 opon białych, 28 opon czarnych
   -  robot
   -  rurki muzyczne
• karty pracy
• dostęp do platformy z pomysłami 
   nauczycieli na przeprowadzenie 
   lekcji STEAM z KORBO

Pomysły nauczycieli:
FB:   KLOCKI KORBO BLOCKS EDU
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Specyfikacja techniczna:

porty rozszerzeń: 4x port czujników, 2x port silnika, elementy na płytce: 1x przycisk, 
1x czujnik ultradźwiękowy z podświetleniem LED RGB (programowalne kolory), 2x dioda 
LED RGB, 1x czujnik śledzenia linii, zasilanie: 6x bateria AA, komunikacja: Bluetooth lub 
kabel USB, kontroler: Qmind - oparty na Arduino Uno, wymiary: 189 x 152 x 115 mm.

Zestaw zawiera:
• Robot Q-Scout do złożenia
• 1x mata 140 x 70 cm
• 1x mata 70 x 70  cm
• 2x ładowarka do akumulatorów
• 2x 4 akumulatorki

Zgodny z wymogami programu katalogu Laboratoria Przyszłości

Do robota dołączone są 
scenariusze zajęć oraz 
wideo instruktażowe 
dla nauczycieli! 

Programowanie w 3 językach:
1. ScratchJr (bloczkowy) 
2. Scratch (bloczkowy) 
3. Python (tekstowy)

1 099 zł

Zestaw zawiera:
1. Robot Q-Scout z akcesoriami: 1x mata 140 x 70 cm, 1x mata 
    70 x 70 cm, 2 ładowarki do akumulatorów, 8 akumulatorków,  
    oprogramowanie w j. pol., instrukcję obsługi, scenariusze zajęć.
2. Książka E-BOOK stworzona przez nauczycieli robotyki oraz 
    filmy instruktażowe i instrukcje, jak stworzyć z klocków KORBO 
    pojazdy sterowane.

Robot Q-Scout
z akcesoriami - tablet 10 cali

Robot Q-scout 
Korbo moduł napędowy

Stwórz swoje pojazdy i programuj.

 Wykorzystaj:
KORBO np. zestaw Inżynier, 

Robot Q-Scout - moduł napędowy.

ZOBACZ FILM

Zestaw zawiera:
1. Robot Q-Scout z akcesoriami: 1 mata 140 x 70 cm, 
    1 mata 70 x 70 cm, 2 ładowarki do akumulatorów, 
    8 akumulatorków, oprogramowanie w j. pol., instrukcję   
    obsługi, scenariusze zajęć.
2. Tablet 10 cali (pojemność: 64 GB; pamięć RAM: 4 GB;
     komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 5.0; port USB - C, wyjście 
     słuchawkowe 3,5 mm, nano SIM, nano SIM micro SD).

YT: reminauka

Robot Q-Scout
+ 2x mata do robota 
+ 2x ładowarka + akumulatorki (2x 4szt.) 



ZESTAW ZAWIERA:
1. MIKSER z wbudowanym wzmacniaczem 2x 200 W i 4 kanałami.

2. KOLUMNY 2 szt. 
     • moc kolumny: 1000 W, głośnik basowy 15 cali
     • do wykorzystania w pomieszczeniu i na zewnątrz.

3. STATYWY KOLUMNOWE 2szt. max wysokość każdego 190 cm.

4. MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 2 szt. 
     • pasmo UHF Baza mikrofonowa - odbiornik.

5. ZESTAW PRZYŁĄCZY I OKABLOWANIA dodatkowego do 
     podłączenia innych źródeł dźwięku (m.in. laptopa, telefonu).

6. PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50 m z kablem 3x 2,5mm 
     z uziemieniem, wyłącznikiem termicznym i 4 zamkniętymi gniazdami.
7. ŁADOWARKA z 4 szt. akumulatorków baterii AA do mikrofonów.

ZESTAW ZAWIERA:
1. MIKSER z wbudowanym wzmacniaczem 
    2x 200W i 8 kanałami.

2. KOLUMNY 2 szt. 
     • moc kolumny: 1000 W, głośnik basowy 15 cali.

3. MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 4 szt. 
     • pasmo przenoszenia: 80 Hz-15 kHz, 
     • 4 nadajniki – mikrofony z wbudowanymi antenami,
     • emisja sygnałów harmonicznych: 60 dB,
        pasmo UHF 3gen.

5. ZESTAW PRZYŁĄCZY I OKABLOWANIA.

6. PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50 m z kablem 3x 2,5mm 
     z uziemieniem, wyłącznikiem termicznym
     i 4 zamkniętymi gniazdami.
7. ŁADOWARKA z 4 szt. akumulatorków AA.

Moc: 120 W, Moc RMS: 60 W
Głośniki: 1" + 15" Bluetooth
radio FM, Tryb karaoke
Wejście gitarowe, SD, USB
Częstotliwość: 40 Hz - 20 kHz

Głośnik na kółkach uatrakcyjni liczne zajęcia z uczniami, na korytarzu, w sali, na wf, 
w środku i na zewnątrz. Głośnik odtwarza muzykę z dowolnego źródła, np. telefon, usb.  
2 oddzielne wejścia mikrofonowe pozwalają na organizowanie spotkań z karaoke.
ZESTAW ZAWIERA: kolumnę, 2x mikrofon, pilot.

SPECYFIKACJA:
Pasmo: VHF 174 - 216 MHz
Zasilanie: 230 V
Wbudowany akumulator 12 V, 7 Ah
Wymiary: 705 x 440 x 405 mm 
Waga netto: 18,5 kg 

Nagłośnienie 4MIK 1584

Nagłośnienie 2MIK 1542        

Kolumna na kółkach 15 cali

9 200 zł

7 400 zł

1 199 zł

Zestaw nagłośnieniowy do wykorzystania w pomieszczeniach i na zewnątrz podczas dużych imprez sportowych, 
okolicznościowych i rozrywkowych. Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB umożliwi odtwarzanie utworów muzycznych 
bezpośrednio w urządzeniu i zarejestrowanie odtwarzanych treści. Duża ilość kanałów pozwala na równoczesne połączenie 
instrumentów muzycznych i mikrofonów.
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Smart Floor

Statyw 
do podłogi 
Smart Floor

Mata do podłogi Smart Floor

PODŁOGA MULTIINTERAKTYWNA

Specjalna antypoślizgowa mata 
do podłogi Smart Floor.
Wymiary: 3,5 m x 2,6 m

Szer. podstawy: 1 m
Dł. podstawy: 55 cm
Regulowana wys.:1-2 m
Sugerowana wysokość: 
1,8 m (wyświetlany 
obraz: 3m x 2,2m)

• 1x Smartfloor z projektorem
• 1x uchwyt ścienny
• 1x pilot do projektora
• 1x pilot do Smartfloor
• 3x pisak interaktywny krótki
• 1x pisak interaktywny długi
• 1x worek na akcesoria
• 1x instrukcja obsługi
• 4 pakiety aplikacji na start
   (240 plansz / kart pacy)

• REAGUJE NA RUCH - Zabawy ruchowe: skacz, biegaj, dotknij.
• INTERAKTYWNY PISAK - Koloruj, pisz, uzupełniaj.
• INTERAKTYWNE ZABAWY Z ROBOTEM - Programuj, steruj, koduj.

Zestaw zawiera:

Aktywna
tablica

750 zł
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Laptop do drukarki 3D
i3/8GB/ Win home

Laptop do drukarki 3D
i5/8GB/ Win home

• procesor Intel Core i3
• pamięć RAM nie mniejsza niż 8 GB
• dysk SSD nie mniej niż 240 GB
• typ ekranu Matowy, LED, IPS
• przekątna ekranu 15,6"
• rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 1920 x 1080 (FullHD)
• karta graficzna Intel UHD Graphics
• łączność Wi-Fi 5, Moduł Bluetooth 
• złącza USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB Typu-C - 1 szt. 
   HDMI 1.4 - 1 szt.
• wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

• procesor Intel Core i5
• pamięć RAM nie mniejsza niż 8 GB
• dysk SSD nie mniej niż 240 GB
• typ ekranu Matowy, LED, IPS
• przekątna ekranu 15,6"
• rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 1920 x 1080 (FullHD)
• karta graficzna Intel UHD Graphics
• łączność Wi-Fi 5, Moduł Bluetooth 
• złącza USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB Typu-C - 1 szt. 
   HDMI 1.4 - 1 szt.
• wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

* Kolor i powyższe parametry laptopa uzależnione od dostępności na rynku. * Kolor i powyższe parametry laptopa uzależnione od dostępności na rynku. 

3 650 zł 3 900 zł

Tablet 7 cali Tablet 10 cali

Przekątna: 10,1" CPU: 1,6 GHz
RAM: 4 GB
Pamięć wewn.: 64 GB
Rozdzielczość: 1920x1200px
Łączność: WiFi, Bluetooth, modem 4G
Gniazda: USB-C, nano SIM, micro SD
Wyjście słuchawkowe: Jack 3,5 mm

Przekątna: 7" CPU: 2,0 GHz 
RAM: 2 GB
Pamięć wewn.: 32 GB
Rozdzielczość: 1024x600px
Łączność: WiFi, Bluetooth
Gniazda: micro USB, micro SD
Wyjście słuchawkowe: Jack 3,5 mm

650 zł 750 zł

Laptop posiada min. poniższe 
parametry:

Laptop posiada min. poniższe 
parametry:

12x 
5m

12x

3 470 zł

Kolory długopisów pakowane losowo.

Dzięki dołączonym powerbankom, 
nie ma konieczności podłączania 
długopisów do gniazdka 
elektrycznego.

Długopis 3D 
daje nieograniczone możliwości 

tworzenia różnych elementów 3D. 

OCHRONA PALCY FILAMENTY

ZESTAW ZAWIERA:
6 długopisów 3D, walizkę do przechowywania, 12 osłonek na palce, 
oryginalne filamenty - 12 x 5 m PCL, 6 zasilaczy do długopisów, 
6 powerbanków (do zasilania długopisów), 6 kabli zasilających, 
80 szablonów w wersji elektronicznej, instrukcję w j. polskim.

Długopisy 3D CREATOR
Walizka 
z miękką gąbką 
zamykana 
na klucz



16 800 zł12 999 zł10 150 zł

16 650 zł12 850 zł9 990 zł

Monitory interaktywne 4K Full HD
z Android i OPS i5 lub OPS i3

Monitor 86" 
OPS i3

Monitor 75" 
OPS i3

Monitor  65" 
OPS i3

Monitor 86" 
OPS i5

Monitor 75" 
OPS i5

Monitor  65" 
OPS i5

Monitor interaktywny
4K Android z OPS

Zestaw zawiera: 
• monitor interaktywny
• komputer OPS
• Windows 10 PRO i jego instalacja
• 2x pisak magnetyczny 
• pilot zdalnego sterowania
• pełne okablowanie – kabel audio USB HDMI Vega zasilający
• dodatkowe okablowanie dłuższe
• 2 lata gwarancji z możliwością rozszerzenia do 3 lat (nr RSPO)
• serwis - zdalna pomoc serwisowa na co dzień
• interaktywne oprogramowanie eMarker
• uchwyt montażowy do ściany (2 szyny)

VAT 0% VAT 0% VAT 0%

Montaż monitorów interaktywnych i szkolenie techniczne 2 500 zł

Statyw interaktywny 
do monitora

Mobilny statyw 
z elektryczną regulacją 6 100 zł    6 200 zł   

cena z VAT 23%

cena z VAT 23%cena z VAT 23%

• przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm 
• łatwa regulacja położenia ekranu 

 

• regulacja położenia i wysokości  w pionie i poziomie
• możliwość utworzenia stołu manipulacyjnego
 
 

Zestaw zawiera: 
• monitor interaktywny
• komputer OPS
• Windows 10 PRO i jego instalacja
• 2x pisak magnetyczny 
• pilot zdalnego sterowania
• pełne okablowanie – kabel audio USB HDMI Vega zasilający
• dodatkowe okablowanie dłuższe
• 2 lata gwarancji z możliwością rozszerzenia do 3 lat (nr RSPO)
• serwis - zdalna pomoc serwisowa na co dzień
• interaktywne oprogramowanie eMarker
• uchwyt montażowy do ściany (2 szyny)

Dwustronny pisak o trójkątnym wykończeniu

Parametry techniczne:

65'' 75''/86''

Technologia 
wyświetlania LCD LED LCD LED

Kontrast 4000:1 5000:1

Żywotność matrycy 50 000 godz 50 000 godz
Czas reakcji 5 ms 8 ms
Ilość obsług. punktów 
dotyku 20 20

Wbudowane głośniki 2 x 20W 2 x 20W

Wersja systemu Android 8.0 Android 11

Procesor

2xARM 
Cortex-A73  
2xARM 
Cortex-A53  

4xARM 
Cortex-A55

RAM 4GB DDR4 4GB DDR4
Wbudowana 
pamięć ROM 32 GB 32 GB



1200 interaktywnych lekcji, m.in.: rozkładanie i prawidłowe składanie modeli

Krótkie lekcje prowadzone przez lektora oraz ćwiczenia sprawdzające, testy, zagadki

Oprogramowanie do zainstalowania na:
monitorach interaktywnych, laptopach, tabletach...

Możliwość zainstalowania na systemie Android, iOS, Windows.

ROQED oprogramowanie  Licencja 1 rok

Licencja 5 lat

Licencja wieczysta

2 450 zł

5 950 zł

4 950 zł

I N T E R A K T Y W N E  L E K C J E ,  D O Ś W I A D C Z E N I A ,  W A R S Z TAT Y
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Pamięć 128 GB

Pamięć RAM 6 GB

Filtr światła niebieskiego Tak
Pole widzenia (FOV) 100°

Typ śledzenia 3 stopnie swobody
Kontroler 1, bezprzewodowy

Metoda sterowania gogli Touchpad, 3 przyciski

Zasilanie kontrolera 2x AAA

Głośniki dźwięk przestrzenny

Wbudowany mikrofon Tak

Gniazdo Micro USB

Port Jack 3,5mm Wejście słuchawkowe
+ mikrofonowe (combo Jack)

WiFi WiFi

Bluetooth Bluetooth

System operacyjny Android 8.1

Slot karty microSD Tak

Pojemność baterii 4000 mAH

Czas pracy na baterii 5 godzin

Materiał Plastik, pianka

Opaska Elastyczny pasek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA GOGLI:

eduVR 128 GB - 4 szt. 

Szkolenie - VAT 0%

eduVR 128 GB - 8 szt. 

Licencja 1 rok

Licencja 3 lata

Licencja 5 lat

4 199 zł

29 999 zł

14 999 zł

4 999 zł

2 550 zł

7 650 zł

12 750 zł

128 GB     RAM: 6GBGOOGLE eduVR

wejście 
na kartę 
microSD

touchpad

wymienna 
gąbka

• moduły lekcyjne wgrane w gogle - 
   nie wymagają inernetu
• wygodne, dopasowujące się do 
   twarzy z miękką wyjmowaną gąbką
• posiadają filtr blue light, 
   do ochrony oczu przed światłem 
   niebieskim - certyfikat TÜV

KONTROLER 
BEZPRZEWODOWY 

w prawo

do tyłu

w lewodo przodu

cofnij

ok

home

Walizka-sejf do gogli eduVR 
z ładowaniem i UV

• pozwala na łatwe i bezpieczne   
  przenoszenie zestawu 8 gogli

• pozwala na jednoczesne i szybkie 
   ładowanie całego zestawu 
   (czas: 5 godzin)

• zamontowane światło UV odkaża 
  okulary

Gogle               o pojemności 128 GB i  pamięci RAM 6GB

65cm
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1. Gogle VR o pojemności 128 GB i pamięci RAM 6GB .
2. Kontroler - bezprzewodowy z 3 przyciskami. Umożliwia przesuwanie, przenoszenie i rozwiązywanie testów.
3. Głośniki - dźwięk przestrzenny pozwala na zwiększenie poczucia otoczenia dźwiękiem.
4. Ponad 565 interaktywnych modułów lekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka. 
    Wgrane bezpośrednio w google VR. Nie wymagają szybkiego łącza Wi-Fi, aby przeprowadzać zajęcia.
5. Interaktywne wycieczki - uczeń poznaje historyczne i zabytkowe miejsca. 
    Kontroler umożliwia przemieszczanie się w różne kierunki i "wchodzenie" do pomieszczeń.
6. Filmy 360 pozwalają przenieść się w różne miejsca świata i oglądać ich piękno w 360 st.
7. Portal nauczyciela - nauczyciel ma podgląd na swoim monitorze wszystkich obrazów z gogli uczniów.
8. Walizka na kółkach ze specjalnymi przegrodami wypełniona zabezpieczającą pianką. Posiada kable 
    do jednoczesnego ładowania 8 gogli. Zainstalowane światło UV odkaża gogle po ich użutkowaniu.

W I R T U A L N A  R Z E C Z Y W I S TO Ś Ć 

I N T E R A K T Y W N E  Z A J Ę C I A  D L A  S Z K Ó Ł  Ś R E D N I C H

Każdy moduł lekcyjny składa się z minimum trzech części:

część 1 - cele modułu
część 2 - wiadomości merytoryczne
część 3 - interaktywny test sprawadzający wiedzę.

Biologia Fizyka MatematykaChemia

Budowa serca to jedno, ale czy łatwe 
jest prawidłowe złożenie jego 
wszystkich części? Gdzie leży aorta, 
a gdzie przedsionek? 

Wirtualne oglądanie zabytków z wielu stron, przechodzenie przez 
korytarze, poznawanie zakamarków, interaktywne przenoszenie się 
w miejsca dotąd niedostępne, wzbudza wielką ciekawość i olbrzymie 
emocje. 

Interaktywne zajęcia angażujące uczniów i pozwalające w ciekawy 
sposób przyswoić wiedzę. 

P R Z E ŁÓŻ,  P R Z E N I E Ś,  P O Ł ĄC Z.

I N T E R A K T Y W N E  Z A J Ę C I A  D L A  S Z K Ó Ł  Ś R E D N I C H



NOWOCZESNY EKRAN INFORMACYJNY 
W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

NASTĘPCA TABLIC 
ŚCIENNYCH I KORKOWYCH

W ciągu chwili możesz wyświetlić na  tablicy:
• wiadomości informacyjne i przypominające m.in.:
  plany lekcji, zastępstwa,
• wiadomości edukacyjne: ważne daty i rocznice,
• wiadomości o sukcesach szkoły i uczniów,
• relacje informacyjne z uroczystości szkolnych 
  i pozaszkolnych i inne.

Zestaw MTI player (bez ekranu)

MTI + Ekran 40"

MTI + Ekran 50"

MTI + Ekran 55"

MTI + Ekran 65"

Zestaw MTI player zawiera:
• MTI player - stację multimedialną 
   (wymiary: 10 x 10 cm, montowana z tyłu ekranu)
• specjalne oprogramowanie dla placówek oświatowych 
   przygotowane przez edukatorów ODN
• roczną licencję PREMIUM PLUS
• montaż, podłączenie i konfigurację urządzenia
• szkolenie dla nauczycieli i administratorów
  "Nowoczesne technologie w edukacji"

Do zestawu należy dokupić 1 z ekranów - monitorów
więcej szczegółów można uzyskać 
u przedstawiciela Remi.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

MIKROKONTROLER 
Z CZUJNIKAMI

STATYW DO APARATU,
KAMERY, TELEFONU

MIKROPORT 
Z AKCESORIAMI

GIMBAL 
ROZBUDOWANY
DO APARATU I KAMERY

Pełny zestaw wyposażenia 
do Laboratoriów Przyszłości

patrz:
www.remi.biz

Modele oraz ceny poszczególnych produktów mogą się różnić w zależności od dostawy.

OŚWIETLENIE STUDYJNE MIKROFON KIERUNKOWY

LUTOWNICA 
Z AKCESORIAMI

APARAT Z FUNKCJĄ
KAMERY FULL HD

299 zł

699 zł 1 350 zł

350 zł 175 zł

129 zł385 zł 4 500 zł



Szkolenia - warsztaty dla nauczycieli.
Innowacyjne podejście do edukacji.

Więcej tematów oraz informacji www.steamacademy.pl

1
Świat zmysłów - twórcze zabawy rozwijające 
wrażliwość zmysłową podczas zajęć 
rewalidacyjnych.

2

Matematyka w dwóch wymiarach - wykorzystanie 
układu współrzędnych w nauczaniu matematyki 
w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

3
Nasze zmysły - zabawy sensoryczne w pracy 
psychologiczno - pedagogicznej.

4

Matematyka w dwóch wymiarach - wykorzystanie 
układu współrzędnych w nauczaniu matematyki 
w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

5 Arteterapia - terapia sztuką. Każdy jest artystą.

6
Kodowanie - gry i zabawy bez komputera. 
Rozwijanie myślenia algorytmicznego.  

7
STEAM metodą na kreatywne poznawanie świata.                                                                                   
Team Building budowanie zespołu zabawy w grupie. 
Kształtowanie kompetencji miękkich.

8
Kodowanie w muzyce. Szyfrowanie i kodowanie 
rytmów i dźwięków.

9
Trening analitycznego myślenia. Kodowanie dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i procesów 
spostrzegania w ramach ćwiczeń z zakresu małej 
motoryki.

11
Aktywność ruchowa a prawidłowy rozwój dziecka 
podczas zajęć rewalidacyjnych.

12
Cyfrowa matematyka - nowe technologie 
w nauczaniu matematyki.

Korboterapia

Korboterapia

Założeniem szkoleń - warsztatów STEAM ACADEMY jest 
całkowite zaangażowanie uczestników tak, aby wspólnie 
wykonywali  wszystkie czynności  na  spotkaniu. 
Jedną z umiejętności rozwijanych podczas szkoleń jest praca 
zespołowa. Podczas spotkań przyjmują Państwo rolę ucznia, 
a trener nauczyciela. Dzięki temu mają Państwo możliwość 
doświadczania tego, co czuje uczeń. Pomoże to w przejściu 
całego etapu wprowadzenia zagadnień i zrozumienia ich z punktu 
widzenia ucznia.

Tematy szkoleń:

Kodowanie rytmów i dźwięków.

Trening analitycznego myślenia. Kodowanie dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Świat zmysłów - twórcze zabawy rozwijające wrażliwość 
zmysłową podczas zajęć rewalidacyjnych. 

Arteterapia - terapia sztuką. Każdy jest artystą.



* Wszystkie ceny w katalogu mogą ulec zmianie ze względu na dynamiczny wzrost kosztów produkcji i transportu.

Kontakt do kierowników sprzedaży:

woj. dolnośląskie 607 115 802

woj.  kujawsko-pom. 605 655 573 woj. śląskie

woj. lubelskie  
woj. mazowieckie płd. 607 111 536

woj. świętokrzyskie
woj. małopolskie 607 111 589

woj. lubuskie 665  799 330 woj. wielkopolskie 724 881 154

woj. mazowieckie 724 881 152 woj. zachodniopomorskie 665 799 330

woj. opolskie
607 111 839
733 999 919 Manager eduVR i Korbo 607 111 276

woj. podkarpackie 607 111 589 Korbo hurtownie, sklepy 733 999 919

woj. podlaskie 607 111 271 Korbo export 724 881 165

woj. pomorskie 605 655 573 Dział faktur
607 111 025
733 999 918

607 111 839
733 888 536
665 799 344

04-445 Warszawa, ul. Szafarzy 71, tel. 22 858 16 55, remi@home.pl

www.remi.bizSprzedaż pomocy

www.korbo.euProdukcja klocków

www.steamacademy.plSzkolenia, materiały

reminauka

remipolska

remi.biz

* Wszystkie ceny w katalogu mogą ulec zmianie ze względu na dynamiczny wzrost kosztów produkcji i transportu.

NASZE STRONY:


