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str. 5
Słownik ortograficzno-ortofoniczny Nauczanie początkowe 39,90 zł        

Trójkątne nasadki na ołówek, kpl. 3 9,30 zł          

pieczątka zamawiającego str. 6
Zamawiamy w Dźwięczna czy bezdźwięczna część I – Wyrazy 31,00 zł        

Dźwięczna czy bezdźwięczna część II – Zdania 34,00 zł        

Gra Lotto – Ortografia 22,00 zł        

www.jangar.pl Krzyżówkowy zawrót głowy – układanka 25,00 zł        

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Oceny obrazkowe – stemple w zestawach A 44,20 zł        

Oceny obrazkowe – stemple w zestawach B 44,20 zł        

Oceny obrazkowe – stemple w zestawach C 44,20 zł        

Oceny obrazkowe – stemple w zestawach D 44,20 zł        

następujące pozycje: ODLOTOWA ORTOGRAFIA – Obrazkowy słownik ortograficzny 18,00 zł        

QUIZ ortograficzny 35,00 zł        

Trening słuchu – naucz się rozróżniać głoski 99,90 zł        

              Edukacja Polonistyczna str. 7
str.  3 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III – Język Polski         

Alfabet zgadywanka 19,90 zł        160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III – Rozwijanie 18,00 zł        

GLOTTODYWANIK – Litery podstawowe i niepodstawowe 319,00 zł      6-elementowe historyjki obrazkowe 31,00 zł        

KLOCKI LOGO 179,99 zł      Encyklopedia dla malucha – quiz 29,90 zł        

MEMO A-Ż – gra 14,00 zł        Lotto zgadula – loteryjka 23,20 zł        

Nauka ortografii z glottodywanikiem 19,00 zł        Obudź moje zmysły – muzyka relaksacyjna 29,00 zł        

Plansza : Abecadło 36,00 zł        Stojak do plansz na kółkach regulowany na dwóch poziomach 295,00 zł      

Plansza do początkowej nauki czytania kpl. 3 12,98 zł        Wskaźnik „dłoń” – komplet 3 54,00 zł        

Plansza: Alfabet, podział głosek, podział spółgłosek 36,00 zł        ZAGADKI SMOKA OBIBOKA – gra 36,00 zł        

Tablica magnetyczna biała w ramie 30x45 cm str. 8
Tablica magnetyczna biała w ramie 40x50 cm 69,00 zł        Film DVD: Brzechwa dzieciom 26,00 zł        

Tablica magnetyczna biała w ramie 45x60 cm 75,00 zł        Gra warta świeczki 6,00 zł          

Tablica magnetyczna biała w ramie 60x90 cm 121,00 zł      KACPERKOWY PAMIĘTNIK 12,60 zł        

ZABAWY Z KLOCKAMI LOGO 25,98 zł        Mały teatr – wersja ekonomiczna 47,00 zł        

str. 4 Owadzie maski – 12 szt. (3 różne) 375,00 zł      

Alfabet – układanka 16,00 zł        Owadzie maski – 3 różne 94,00 zł        

Alfabet i cyfry polisensoryczne 283,00 zł      Świat wokół nas – święta i obyczaje 30,40 zł        

Od A... do Z – zestaw edukacyjny 44,00 zł        Teatrzyk duży 299,00 zł      

OWOCE, WARZYWA I SZLACZKI – Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające  12,60 zł        Teatrzyk na drzwi 129,00 zł      

Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania cz. 1 39,90 zł        WIERSZYKI NA CAŁY ROK SZKOLNY dla klas 0 i I–III 14,70 zł        

Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania cz. 2 39,90 zł        str. 9
Sokole oko – zestaw edukacyjny 35,00 zł        Babcia, duża pacynka na rękę 171,50 zł      

Zestaw woreczków szkolnych z nadrukowanymi literami alfabetu 111,00 zł      Czarownica, duża pacynka na rękę 103,00 zł      

str. 5

Dziadek, duża pacynka na rękę 171,50 zł      

GRA PLANSZOWA – Przygoda z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi 35,00 zł        

Gąsienica Chivers, duża pacynka na rękę 28,90 zł        

GRA PLANSZOWA – Przygoda z głoskami r, l, j 35,00 zł        

Gąsienica Crispin, duża pacynka na rękę 28,90 zł        

GRA PLANSZOWA – Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi 35,00 zł        

Ginger, duża pacynka na rękę. 68,00 zł        

Interaktywny program eduROM Język polski "Czytam i piszę" 59,00 zł        

Jeż, pacynka na palec 15,40 zł        

JUŻ CZYTAM – gra 16,00 zł        

Kret, pacynka na palec 15,40 zł        

PLANSZE INTERAKTYWNE 2.0 Edukacja Wczesnoszkolna 219,00 zł      

Król, duża pacynka na rękę 103,00 zł      

Słownik ortograficzno-ortofoniczny dla klas 0-IV. Przewodnik metodyczny 11,90 zł        

Królowa, duża pacynka na rękę 103,00 zł      

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ______________________________________________________________________________

Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą, faxem lub mailem)
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Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.

Zestaw 6 kostek-liter alfabetu 490,00 zł

zapas
wyczerpany

zapas
wyczerpany



2 
z 1

2 
st

ro
n
Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą, faxem lub mailem)

str. 12
100 pytań i odpowiedzi 3 PUS 12,90 zł        

100 pytań i odpowiedzi 4 PUS 12,90 zł        

pieczątka zamawiającego ABC 1 Rozpoznawanie i rozróżnianie liter A – L PUS 12,90 zł        

Zamawiamy w ABC 2 Rozpoznawanie i rozróżnianie liter Ł – Z PUS 12,90 zł        

ABC 3 Dwuznaki PUS 12,90 zł        

Abecadło 1 PUS 12,90 zł        

www.jangar.pl Abecadło 2 PUS 12,90 zł        

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Chrząszcz z Żyrzyna PUS 12,90 zł        

Słowniczek frazeologiczny dla dzieci PUS 12,90 zł        

Słowniczek wyrazów bliskoznacznych dla dzieci PUS 12,90 zł        

Słowniczek wyrazów obcych dla dzieci PUS 12,90 zł        

następujące pozycje: Zestaw Kontrolny PUS 34,00 zł        

str. 13
Chyża Żmija Syk – Syk PUS 12,90 zł        

              Edukacja Polonistyczna c.d. Kruk z Kruklanki PUS 12,90 zł        

str. 9 Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 1 PUS 12,90 zł        

Książę, duża pacynka na rękę 103,00 zł      Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 2 PUS 12,90 zł        

Księżniczka, duża pacynka na rękę 103,00 zł      Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 3 PUS 12,90 zł        

Ringo, duża pacynka na rękę 68,00 zł        Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 4 PUS 12,90 zł        

Ruda wiewiórka, pacynka na palec 15,40 zł        Miała Baba Koguta PUS 12,90 zł        

Ślimak, pacynka na palec 15,40 zł        Od gwiazdki do bajk 1 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania PUS 12,90 zł        

Świnka, pacynka na palec 15,40 zł        Od gwiazdki do bajk 2 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania PUS 12,90 zł        

Wróżka, duża pacynka na rękę 103,00 zł      Od gwiazdki do bajk 3 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania PUS 12,90 zł        

str. 10 Od gwiazdki do bajk 4 Zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania PUS 12,90 zł        

Alicja w krainie czarów – Bajki Grajki   str. 14
Czerwony Kapturek – Bajki Grajki   Ortografia ch – h Ćwiczenia z ortografii języka polskiego PUS 12,90 zł        

Kopciuszek – Bajki Grajki   Ortografia ó – u Ćwiczenia z ortografii języka polskiego PUS 12,90 zł        

Kot w butach – Bajki Grajki   Ortografia rz – ż Ćwiczenia z ortografii języka polskiego PUS 12,90 zł        

Książka audio – Czerwony kapturek i inne bajki 17,00 zł        Ortografia zmiękczenia Ćwiczenia z ortografii języka polskiego PUS 12,90 zł        

Książka audio – Kopciuszek i inne bajki 17,00 zł        Rusz głową 1 PUS 12,90 zł        

Książka audio – Złota rybka i inne bajki 17,00 zł        Rusz głową 2 PUS 12,90 zł        

Pinokio – Bajki Grajki     SAMO tu i teraz 1 Ćwiczenia w orientacji dla najmłodszych PUS 12,90 zł        

Stoliczku, nakryj się! – Bajki Grajki     SAMO tu i teraz 2 Ćwiczenia w orientacji dla najmłodszych PUS 12,90 zł        

Śpiąca królewna – Bajki Grajki     Skoncentruj się 1 Zabawowe formy ćwiczeń na koncentrację PUS 12,90 zł        

Zestaw: Legendy Polskie – Bajki Grajki Skoncentruj się 2 Zabawowe formy ćwiczeń na koncentrację PUS 12,90 zł        

str. 11 To już potrafię 1 Ćwiczenia utrwalająco – sprawdzające PUS 12,90 zł        

Klocki zapasowe (do Zestawu Kontrolnego Paleta) 18,00 zł        To już potrafię 2 Ćwiczenia utrwalająco – sprawdzające PUS 12,90 zł        

Stojak na 12 Palet 24,50 zł        To już potrafię 3 Ćwiczenia utrwalająco – sprawdzające PUS 12,90 zł        

Tarcze ćwiczeń WP 4 "Samo" dla Przedszkolaków 19,50 zł        To już potrafię 4 Ćwiczenia utrwalająco – sprawdzające PUS 12,90 zł        

Tarcze ćwiczeń WP 6 "Z księgi 1000 i 1 Nocy" dla Przedszkolaków 19,50 zł        str. 15
Tarcze świczeń WP 2 dla Przedszkolaków 19,50 zł        Klocki zapasowe (do Zestawu Kontrolnego PUS) 12,00 zł        

Tarcze świczeń WP 3 "Gutek i Balbina" dla Przedszkolaków 19,50 zł        Miękkie nasadki na ołówek kpl.10 28,00 zł        

Zestaw Kontrolny Paleta 44,90 zł        Miękkie nasadki na ołówek kpl.5 15,00 zł        

str. 12 Pinokio Podróże do krainy fantazji PUS Autor: Andrzej Sperling 12,90 zł        

100 pytań i odpowiedzi 1 PUS 12,90 zł        Piotruś Pan Podróże do krainy fantazji PUS Autor: Andrzej Sperling 12,90 zł        

100 pytań i odpowiedzi 2 PUS 12,90 zł        Przygody Kurki Koko 1 – lato PUS 12,90 zł        

Przygody Kurki Koko 2 – jesień PUS 12,90 zł        

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

______________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce.

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.

23,00 zł

23,00 zł

23,00 zł
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Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą, faxem lub mailem)

              

str. 21
Domino hiszpańskie: Przeciwieństwa 97,00 zł        

pieczątka zamawiającego Gra sylabowa do nauki języka hiszpańskiego 115,00 zł      

Zamawiamy w Taśmy demonstracyjne alfabetyczno-obrazkowe (j. hiszpański) 175,00 zł      

str. 22
Alfabetyczne puszki zupy do nauki angielskiego 196,00 zł      

www.jangar.pl Angielski – Domino   

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Domino – Budujemy zabawne zdania angielskie cz. 1 59,80 zł        

Domino – Budujemy zabawne zdania angielskie cz. 2 -rozszerzenie 59,80 zł        

Foto-karty do nauki podstawowych wyrazów angielskich 88,00 zł        

Mata podłogowa Alfabet angielski 245,00 zł      

następujące pozycje: Podłogowe alfabetyczne płytki obrazkowe do nauki języka angielskiego

The Alphabet – plansza (j.angielski) 36,00 zł        

Wielka gra podłogowa – Alfabet angielski

              Edukacja Polonistyczna c.d. str. 23
str. 16 Angielski – Bingo obrazkowe 32,90 zł        

Klepsydry małe, kpl. 2 14,50 zł        Angielski dla dzieci Karty obrazkowe CD 27,90 zł        

Klepsydry małe, kpl. 3 różnych 13,00 zł        My First English Words – książeczka z płytą DVD 99,90 zł        

Paleta. Wyprawka Pierwszoklasisty 64,00 zł        Puzzle – Alfabet zwierząt 29,90 zł        

Paleta. Wyprawka Przedszkolaka 64,00 zł        Puzzle – liczby, kolory i kształty 29,90 zł        

PUS. Wyprawka pierwszoklasisty 59,00 zł        Puzzle – owoce i warzywa 29,90 zł        

PUS. Wyprawka Przedszkolaka         Puzzle – pojazdy 29,90 zł        

str. 17 Puzzle – zawody 29,90 zł        

BUŹKI – zabawa logopedyczna 24,60 zł        Vegetables/Fruits – plansza (j. angielski) 36,00 zł        

Lotto oddechowe logopedyczne 116,00 zł      str. 24
Lustro uczniowskie w miękkiej oprawie z uchwytami 75,00 zł        Bolek i Lolek – Język angielski dla dzieci 27,90 zł        

Piotruś logopedyczny – emocje 14,00 zł        English Vocabulary – Animals 20,91 zł        

Poczwórne odbicie – układ luster w miękkim tworzywie 191,00 zł      Karty obrazkowe: Angielski w zagadkach 19,90 zł        

Turbino – gra logopedyczna ćwicząca oddech 76,00 zł        Kostki-zachęty (O) do opowiadania w języku angielskim 48,00 zł        

Zestaw 4 luster-puzzli w miękkim tworzywie 127,00 zł      Kostki-zachęty (S) do opowiadania w języku angielskim 48,00 zł        

str. 18 Kostki-zachęty do konwersacji w języku angielskim 48,00 zł        

Dysleksja Pakiet I Edusensus 1 299,00 zł   Kostki-zachęty do wypowiedzi w języku angielskim 48,00 zł        

Dysleksja Pakiet II Edusensus 1 299,00 zł   Lotto animals – loteryjka 25,00 zł        

Eduterapeutica: Dysleksja 1 299,00 zł   Plansza dwustronne: Nasze ciało/our body 36,90 zł        

Suwaki terapeutyczne – Pociągi 20,00 zł        What Are They Doing – plansza (j. angielski) 36,00 zł        

str. 19 str. 25
Drabina 1 – gra logopedyczna 25,00 zł        Angielski dla dzieci Piosenki – zestaw: książka i płyta CD 22,90 zł        

Drabina 2 –  gra logopedyczna 27,00 zł        Das Deutsche Alphabet – plansza (j. niemiecki) 36,00 zł        

EduSensus Logopedia 2.0 – pakiet podstawowy 1 800,00 zł   EuroPlus+ Angielski dla dzieci: Nicole and Tommy 89,00 zł        

EduSensus Logopedia 2.0 – pakiet poszerzony 3 400,00 zł   EuroPlus+ Angielski dla dzieci: Pingwin Alex i przyjaciele 59,00 zł        

EduSensus Logorytmika 2.0 1 499,00 zł   Obst und Gemüse – plansza (j. niemiecki) 36,00 zł        

str. 20 SuperPakiet Angielski dla dzieci 27,90 zł        

LOGICO PICCOLO – Tabliczka 29,00 zł        Tiere – plansza (j. niemiecki) 36,00 zł        

LOGICO PICCOLO Logopedia. Głoski, litery, sylaby, wyrazy, kl. 1-3 11,50 zł        Was machen Sie?- plansza j. niemiecki 36,00 zł        

LOGICO PICCOLO Logopedia. Trudne głoski s, sz, z, ż, kl. 1-3 11,50 zł        Zahlen, Wie spät ist es?, Tage, Monate – plansza (j. niemiecki) 36,00 zł        

LOGICO PICCOLO Logopedia. Trudne głoski sz, cz, ż, klasy 1-3 11,50 zł        

Trening czytania – pokonaj dysleksję 99,90 zł        

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ______________________________________________________________________________

Języki Obce

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.

zapas
wyczerpany

zapas
wyczerpany
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Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą, faxem lub mailem)

pieczątka zamawiającego

Zamawiamy w

              Edukacja Plastyczna

www.jangar.pl

str. 30

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl

36,90 zł        

Kalejdoskop fizyczno-przyrodniczy – zestaw interaktywny   

Kolory i kształty – plansza 36,00 zł        

Kuferek artystyczny – zestaw grupowy do zajęć plastycznych (różne techniki) 242,00 zł      

następujące pozycje: Palety do farb, kpl. 10 26,30 zł        

Stworzę sobie kolorowy świat 24,00 zł        

Światło i kolory – plansza 36,00 zł        

              Języki Obce c.d. Zestaw 13 drewnianych narzędzi do formowania plasteliny 97,00 zł        

str. 26 Zestaw pędzli (5) 16,00 zł        

EuroPlus+ Niemiecki dla dzieci Nicole und Thomas     str. 31
Moje pierwsze słówka – wersja wielojęzyczna 99,90 zł        Książka: Zachęta do sztuki 38,00 zł        

Niemiecki dla dzieci: Karty obrazkowe 100 pierwszych słówek 29,90 zł        Maski 6 zwierząt do samodzielnego dekorowania 28,00 zł        

    Moja kolorowa księga ozdób z papieru – książka 23,10 zł        

              Papier, nożyczki, klej – książka 26,90 zł        

str. 27 Plastyczny alfabet. – książka 24,00 zł        

Bębenek drewniany 21,00 zł        Wycinanki na cały rok szkolny – książka 23,10 zł        

Dzwonki ręczne – janczary (5 dzwonków) 12,00 zł        Zestaw kolorowych papierów imitujących skóry zwierząt (10) 39,00 zł        

Janczary z rączką (13 dzwonków) 11,00 zł        Zestaw kolorowych papierów imitujących skóry zwierząt (9) 15,00 zł        

Marakasy drewniane (2), 15 cm 19,00 zł        Zestaw kreatywny na cały rok (323 elementy) 44,00 zł        

Marakasy plastikowe małe (2), 13 cm 9,00 zł          str. 32
Talerze perkusyjne – komplet 2 32,00 zł        Kreatywny kuferek – Wiosna i Wielkanoc 24,50 zł        

Tamburyn drewniany 16,00 zł        Kreatywny kuferek na Boże Narodzenie 24,50 zł        

Trójkąt – instrument muzyczny 8,40 zł          Kreatywny kuferek na cały rok 24,50 zł        

Zestaw 10 różnych instrumentów perkusyjnych 99,00 zł        Origami dla dzieci

str. 28 Teczka kolorowych papierów 14,00 zł        

Historyjki piosenkowo-obrazkowe 29,90 zł        Zestaw 10 kolorowych arkuszy filcu 14,00 zł        

Magiczne chustki – duże (4 szt.) 68,00 zł        Zestaw do tworzenia 3-wymiarowych modeli zwierząt Dinozaury 19,90 zł        

Magiczne chustki – z-w 12 63,00 zł        Zestaw do tworzenia 3-wymiarowych modeli zwierząt Zoo 19,90 zł        

Różne czy te same? – zestaw do porównywania dźwięków 84,00 zł        Zestaw Origami – Dinozaury 21,50 zł        

W rytmie kroków i podskoków 15,00 zł        Zestaw Origami – Podwodny Świat 21,50 zł        

Wstążki gimnastyczne do tańca 99,00 zł        Zestaw Origami – Ptaki 21,50 zł        

Zestaw 8 dzwonków muzycznych 128,00 zł      Zestaw Origami – Zwierzęta Afryki 21,50 zł        

str. 29 Zestaw Origami – Zwierzęta hodowlane 21,50 zł        

Audio CD: Jaki to ptak – cz. 1      str. 33
Audio CD: Jaki to ptak – cz. 2 24,00 zł        Dziurkacze (3) do wycinania elementów ozdobnych – zestaw A 47,50 zł        

Audio CD: Jaki to ptak – cz. 3 24,00 zł        Dziurkacze (3) do wycinania elementów ozdobnych – zestaw B 47,50 zł        

Audio CD: Jaki to ptak – cz. 4 24,00 zł        Dziurkacze (3) do wycinania elementów ozdobnych – zestaw C 47,50 zł        

Audio CD: Tajemnice puszczy – rozpoznawanie głosów zwierząt 24,00 zł        Klej wielozadaniowy w sztyfcie  3,50 zł    

KTO TY JESTEŚ? – Zbiór patriotycznych i ludowych piosenek i wierszy dla dziec      25,90 zł        Kreatywny zestaw elementów dekoracyjnych 44,00 zł        

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Nasz NIP:   ________________________________________________________ _____________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ________________________________________________________ _______________ _______

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.

Wielojęzyczny słownik dla dzieci
zapas

wyczerpany

zapas
wyczerpany

Nutki na radości i smutki 19,00 zł        

Plansza dwustronna: Stroje ludowe – Budownictwo ludowe 36,90 zł        

Plansza dwustronna: Instrumenty muzyczne 36,90 zł        

SERCE W PLECAKU – Pieśni i piosenki każdego Polaka 25,70 zł        

Zeszyt do nut z szeroką pięciolinią 4,50 zł          

Farba plakatowa tempera, kolor Biały 1L

36,90 zł        Farba plakatowa tempera, kolor Czarny 1L
36,90 zł        Farba plakatowa tempera, kolor Niebieski 1L

36,90 zł
     

   Farba plakatowa tempera, kolor Pomarańczowy 1L

36,90 zł
    

   Farba plakatowa tempera, kolor Zielony 1L   

36,90 zł     Farba plakatowa tempera, kolor Żółty 1L
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str. 36
12 kolorowych lup z rączką 196,00 zł      

Arkusz powiększający w ramce 13,00 zł        

pieczątka zamawiającego Latarka doładowywana ręcznie Biedronka 25,00 zł        

Zamawiamy w Latarka doładowywana ręcznie Pszczoła 25,00 zł        

Lupa plastikowa z 3 powiększeniami 6,00 zł          

Lupa wysuwana 10x, potrójna 9,00 zł          

www.jangar.pl Pojemnik z siatką i rączką do obserwacji okazów 23,00 zł        

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Pudełka do zasysania owadów, kpl. 3 34,20 zł        

Worek młodego entomologa-poszukiwacza owadów 69,00 zł        

Zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców 175,00 zł      

str. 37
następujące pozycje: Kamera cyfrowa-mikroskop dla młodszych (USB) 440,00 zł      

Mikroskop dla młodszych SENIOR 195,00 zł      

Mikroskop stereoskopowy 20x MINI 275,00 zł      

              Mikroskop szkolny 400x Duo-LED 282,00 zł      

str. 33 Mikroskop szkolny 400x w walizce z wyposażeniem 464,00 zł      

Książka D.O.M.E.K. 45,00 zł        Mikroskop-przeglądarka dla młodszych JUNIOR 96,00 zł        

Podnieś z ziemi i zrób – Prace z materiałów znalezionych w lesie, na łące lub na plaży 14,70 zł        Zestaw modeli Cykl życiowy biedronki 21,50 zł        

Podstawowy zestaw do ozdabiania i dekoracji 44,00 zł        Zestaw modeli Cykl życiowy chrząszcza 21,50 zł        

Wielki całoroczny zestaw kreatywny 52,00 zł        Zestaw modeli Cykl życiowy pszczoły 21,50 zł        

Zestaw cekinów na Boże Narodzenie 13,50 zł        Zestaw modeli Cykl życiowy jedwabnika 21,50 zł        

Zestaw cekinów z motywami roślinnymi 13,50 zł        Zestaw modeli Cykl życiowy motyla 21,50 zł        

Zestaw cekinów, uniwersalny 13,50 zł        Zestaw modeli Cykl życiowy mrówki 21,50 zł        

              Zestaw modeli Cykl życiowy żaby 21,50 zł        

str. 34 w tym: kącik przyrody str. 38
CZYSTE stanowisko doświadczalne 148,00 zł      Audio CD: Jaki to ptak – cz. 1   

Karmnik wabiący motyle 31,30 zł        Audio CD: Jaki to ptak – cz. 2 24,00 zł        

Parapetowa szklarnia do uprawy ziół Audio CD: Jaki to ptak – cz. 3 24,00 zł        

Płytka do obserwacji wzrostu systemu korzeniowego z kratownicą 21,00 zł        Audio CD: Jaki to ptak – cz. 4 24,00 zł        

Pojemnik siatkowy do owadów, składany 31,30 zł        Audio CD: Tajemnice puszczy – rozpoznawanie głosów zwierząt 24,00 zł        

Siatka na motyle DLA DZIECI 23,00 zł        Mikroskop ręczny 30x, podświetlany 39,00 zł        

Siatka na motyle z drążkiem aluminiowym teleskopowym 36,00 zł        Owadzi łapacz okazów 42,00 zł        

Zestaw do samodzielnej uprawy ciekawych roślin Owadzie maski – 12 szt. (3 różne) 375,00 zł      

Zestaw do samodzielnej uprawy herbatek ziołowych 68,00 zł        Owadzie maski – 3 różne 94,00 zł        

str. 35 Poczwórne odbicie – układ luster w miękkim tworzywie 191,00 zł      

Lupa drewniana dla najmłodszych 29,00 zł        Przyroda – 10 preparatów mikroskopowych 75,00 zł        

Pojemnik do obserwacji owadów z paskiem zegarkowym 19,00 zł        Wielkie koncerty polskiej przyrody cz. 1 22,00 zł        

Pudełko z  lupą "góra-dół" do oglądania okazów 31,30 zł        Wielkie koncerty polskiej przyrody cz. 2 22,00 zł        

Pudełko z 2 lupami i miarką do obserwacji okazów 12,00 zł        Zestaw 12 preparatów mikroskopowych podstawowy 58,00 zł        

Pudełko z 2 lupami i miarką, trzyczęściowe, do obserwacji okazów 12,00 zł        Zestaw 5 preparatów – Niesamowite rośliny, które jemy 25,00 zł        

Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów 29,00 zł        Zestaw 5 preparatów – Pełzające stworzenia 25,00 zł        

Pudełko z lupą i miarką – 6 sztuk w pojemniku, do obserwacji okazów 33,00 zł        Zestaw 5 preparatów – Przedmioty domowe 25,00 zł        

Pudełko z lupą i miarką do obserwacji okazów 3,30 zł          Zestaw 5 preparatów – Rośliny 25,00 zł        

Pudełko z lupą i miarką, 2-częściowe, do obserwacji okazów 12,00 zł        Zestaw 5 preparatów – Skrzydła owadów 25,00 zł        

Pudełko z lupą i sznurkiem, małe 9,90 zł          

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ______________________________________________________________________________

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.

zapas
wyczerpany

Ce
ny

 w
aż

ne
 o

d 
12

 
20

13
 d

o 
m

om
en

tu
 w

yd
an

ia
 n

ow
eg

o 
ce

nn
ik

a.
lis

to
pa

da

zapas
wyczerpany

zapas
wyczerpany



6 
z 1

2 
st

ro
n
Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą, faxem lub mailem)

str. 41
Młody obserwator przyrody. Mieszkańcy zoo 14,90 zł        

Młody obserwator przyrody. Nad brzegiem morza 14,90 zł        

pieczątka zamawiającego Młody obserwator przyrody. Park 14,90 zł        

Zamawiamy w Młody obserwator przyrody. Rośliny chronione 14,90 zł        

Młody obserwator przyrody. Zwierzęta chronione 17,90 zł        

Moje odkrycia. Dinozaury. Książeczka nalepkowa 12,90 zł        

www.jangar.pl Moje odkrycia. Gady. Książeczka nalepkowa 12,90 zł        

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Moje odkrycia. Owady i pająki. Książeczka nalepkowa 12,90 zł        

Moje odkrycia. Zwierzęta. Książeczka nalepkowa 12,90 zł        

Odkrywam świat przyrody. Idziemy nad rzekę 14,90 zł        

Odkrywam świat przyrody. Podpatrujemy owady i pająki 14,90 zł        

następujące pozycje: Przyroda – 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III 18,00 zł        

str. 42
JUŻ CZYTAM – gra 16,00 zł        

              Liczmany – Dinozaury (108 szt.) 88,00 zł        

str. 39 w tym: kącik przyrody Liczmany – Mieszkańcy łąki (72 szt.) 62,00 zł        

Karmnik ptasi zawieszany, ze szczotką i poziomem napełnienia 139,00 zł      Liczmany – Owoce (108szt.) 88,00 zł        

Model kwiatu z zalążnią i zalążkiem 161,00 zł      LOTTO misie i rysie – loteryjka 14,00 zł        

Wielopunktowe stanowisko dokarmiania ptaków 393,00 zł      Modele-liczmany: Owady i pajęczaki 26,00 zł        

Zestaw 7 wielkich modeli owadów 128,00 zł      Plansze edukacyjne: Płazy i gady 35,00 zł        

Zwierzęta dżungli – zestaw 5 wielkich modeli 128,00 zł      Plansze edukacyjne: Ssaki I     

Zwierzęta hodowlane – zestaw 7 wielkich modeli 128,00 zł      Plansze edukacyjne: Ssaki II 35,00 zł        

Zwierzęta leśne – zestaw 5 wielkich modeli 128,00 zł      Plansze edukacyjne: Ssaki III 35,00 zł        

Zwierzęta oceanów – zestaw 6 wielkich modeli 128,00 zł      Plansze edukacyjne: Ssaki IV 35,00 zł        

str. 40 Quiz przyrodniczy 22,90 zł        

Plansza dwustronna: Owoce 36,90 zł        Układanka magnetyczna – ZOO 24,00 zł        

Plansza dwustronna: Po co hodujemy? 36,90 zł        str. 43
Plansza dwustronna: Po co uprawiamy? 36,90 zł        3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji 146,00 zł      

Plansza dwustronna: Ptaki hodowlane (Drób) 36,90 zł        Film DVD: Dzik Ryjo  

Plansza dwustronna: Warzywa 1 36,90 zł        Film DVD: Leśna wycieczka, Dzik Ryjo, Wycieczka do lasu 24,00 zł        

Plansza dwustronna: Warzywa 2 36,90 zł        Plansza: Młody ekolog 36,00 zł        

Plansza dwustronna: Zwierzęta hodowlane 36,90 zł        

Plansza dydaktyczna: Wieś – środowisko w którym żyję 36,00 zł        

Plansza: Gady i płazy chronione – polska przyroda 36,00 zł        

Plansza: Arktyka 36,00 zł        

Plansza: Grzyby – jadalne, trujące, chronione 36,00 zł        

Plansza: Budowle i mieszkania zwierząt 36,00 zł        

Plansza: Ssaki chronione i łowne – polska przyroda 36,00 zł        

Plansza: Dinozaury i inne gady prehistoryczne 36,00 zł        

Plansza: Rośliny chronione 36,00 zł        

Plansza: Ekosystem Bałtyku 88,60 zł        

Plansza: Segregacja odpadów 36,00 zł        

Plansza: Ekosystem jeziora 88,60 zł       

Plansza: W trosce o środowisko 36,00 zł        

Plansza: Ekosystem lasu 88,60 zł        

Zegar z baterią owocową – zestaw doświadczalny 43,00 zł        

Plansza: Ekosystem łąki i pola 88,60 zł        

str. 44

Plansza: Mieszkańcy Tatr 36,00 zł        

Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca model demonstracyjny 424,00 zł      

Plansza: Zwierzęta udomowione 36,00 zł        

Kalendarz pogody – magnetyczny 415,00 zł      

str. 41
Mango. Przygoda z pogodą 39,90 zł        

Młody obserwator przyrody. Co w trawie piszczy?

Pory roku – loteryjka 28,50 zł        

Młody obserwator przyrody. Co wiosną kwitnie w lesie? 14,90 zł        

Stacja pogody dla młodszych, zewnętrzna 149,00 zł      

Młody obserwator przyrody. Dinozaury 14,90 zł        

Stacja pogody przenośna z rączką – 5 przyrządów 299,00 zł      

Zestaw demonstracyjno-doświadczalny Energia Słoneczna

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ______________________________________________________________________________

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.

zapas
wyczerpany

zapas
wyczerpany

Ce
ny

 w
aż

ne
 o

d 
12

 
20

13
 d

o 
m

om
en

tu
 w

yd
an

ia
 n

ow
eg

o 
ce

nn
ik

a.
lis

to
pa

da

zapas
wyczerpany

zapas
wyczerpany



7 
z 1

2 
st

ro
n

Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą, faxem lub mailem)

str. 47
Pryzmat akrylowy do napełniania 10,00 zł        

Pryzmat szklany 21,00 zł        

pieczątka zamawiającego Przyrząd do rozszczepiania światła białego (na kolory tęczy) 165,00 zł      

Zamawiamy w Seria Ciekawostki fizyczne: Iluzje optyczne 33,00 zł        

Stojaczki-wsporniki do luster mniejsze 6,00 zł          

Stojaczki-wsporniki do luster większe 12,00 zł        

www.jangar.pl str.  48
www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Autka poruszane magnesami 21,00 zł        

Baloniki – 10 szt (lateksowe) 2,50 zł          

Elektromagnes "Herkules" 191,00 zł      

Elektromagnes (dla młodszych patrz Herkules) 41,00 zł        

następujące pozycje: Magnes podkowiasty 21,00 zł        

Magnesy pływające 19,00 zł        

Magnesy sztabkowe 8 cm, kpl. 2 22,00 zł        

              Edukacja Przyrodnicza c.d. Magnesy sztabkowe Wielkie, kpl. 2 53,00 zł        

str. 45 w tym: kącik przyrody Poczwórne odbicie – układ luster w miękkim tworzywie 191,00 zł      

Anemometr uczniowski 75,00 zł        Pompka do balonów 12,80 zł        

Chmury – 8 nadmuchiwanych modeli  Zestaw 2 magnetycznych różdżek i kulistych magnesów 21,00 zł        

Deszczomierz (do osadzania) 16,00 zł        Zestaw 20 magnesów sztabkowych w pudełku 86,00 zł        

Deszczomierz (do wbijania) 14,00 zł        Zestaw 20 materiałów do badania pod kątem magnetyzmu 120,00 zł      

Duży globus fizyczny 194,00 zł      Zestaw do podstawowych eksperymentów z magnetyzmu 186,00 zł      

Globus konturowy-piłka, 68 cm 68,00 zł        str.  49
Globus polityczny, podświetlany, 32cm 116,00 zł      Budowa człowieka – kolorowy zestaw magnetyczny 99,00 zł        

Pomoc uczniowska do określania kierunku wiatru 47,00 zł        Model serca ludzkiego pompowany 59,00 zł        

Termometr klasowy demonstracyjny (75 cm) 135,00 zł      Model szkieletu człowieka 1/2 wielkości naturalnej 221,00 zł      

Termometr zaokienny, 21 cm 13,60 zł          Model tułowia ludzkiego z głową, 11-częściowy, 1/2 wielkości naturalnej 292,00 zł      

Termometr zaokienny, okrągły 7,00 zł          Moje odkrycia. Ludzkie ciało. Książeczka nalepkowa 12,90 zł        

str. 46 Plansza dwustronna: Nasze ciało/our body 36,90 zł        

Ciekawe skały i minerały – zestaw sześciu 45,00 zł        Stetoskop uczniowski 21,00 zł        

Kompas uczniowski Jajko Szkielet ludzki – 18 zdjęć rentgenowskich

Kompas wysuwany Jangar z lupą 12,00 zł        Zestaw elementów magnetycznych do doświadczeń i zabaw 77,00 zł        

Mango. Przygoda na ziemi 39,90 zł        str. 50
Mango. Przygoda w kosmosie 39,90 zł        Model do nauki higieny jamy ustnej 121,00 zł      

Model układu słonecznego z planetarium 133,00 zł      Model do nauki higieny jamy ustnej (miękki) 69,00 zł        

Pogoda – zestaw demonstracyjny naokienny 108,00 zł      Model zęba trzonowego z próchnicą, 10x, 2-cz. 78,00 zł        

Pory roku – zestaw demonstracyjny 118,00 zł      Plansza: Układ trawienny człowieka i piramida zdrowego żywienia 200,00 zł      

Rytmy przyrody 219,00 zł      Produkty rolnicze – 19 modeli 94,00 zł        

str. 47 Zdrowe jedzenie na talerzu – 34 magnetyczne elementy 138,00 zł      

Kalejdoskop fizyczno-przyrodniczy – zestaw interaktywny Zdrowe produkty żywnościowe – 21 kolorowych modeli

Kolorowe filtry do mieszania barw 12,00 zł        str. 51
Kolorowe filtry-łopatki 12,00 zł        Eko-Domino 67,00 zł        

Lustra płaskie, bezpieczne,10 sztuk 32,00 zł        Eko-Gra "Chrońmy środowisko!" 55,00 zł        

Lustra wypukło-wklęsłe 35,00 zł        Gra Eko-Bingo 45,00 zł        

Maszyna do mieszania barw 430,00 zł      Nie niszcz środowiska naturalnego – karty sekwencyjne 105,00 zł      

Okulary do mieszania barw 31,00 zł        Segregujemy odpady interaktywny z-w demonstracyjny 175,00 zł      

Zestaw papierów "Natura" 55,00 zł        

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ______________________________________________________________________________

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.
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Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą, faxem lub mailem)

str. 54
Kątomierz tablicowy (II) 18,00 zł        

Klocki GEO 73,50 zł        

pieczątka zamawiającego Liczby od 0 – 10 Zestaw tablic demonstracyjnych 41,40 zł        

Zamawiamy w Linijka tablicowa 100 cm (II) 28,00 zł        

Lustra płaskie, bezpieczne,10 sztuk 32,00 zł        

Plansza: Liczymy od 1 do 10 36,00 zł        

www.jangar.pl Plansza: Liczymy od 11 do 20 36,00 zł        

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych 15,00 zł        

Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania (II), wersja ekonomiczna 220,00 zł      

Stojaczki-wsporniki do luster mniejsze 6,00 zł          

Stojaczki-wsporniki do luster większe 12,00 zł        

następujące pozycje: Wskaźnik 1 m 25,00 zł        

str. 55
Cyferki – układanka dydaktyczna 26,00 zł        

              Edukacja Matematyczna Domino – 168 płytek w 6 kolorach ,00 zł    107    

str. 52 DOMINO – gra 19,90 zł        

Arytmetyczne koraliki, 100 sztuk (10+10) 15,00 zł        DUO Tablica do pisania w linię i kratkę 175,00 zł      

Arytmetyczne koraliki, 100 sztuk (5+5) 15,00 zł        Karty samosprawdzające do nauki liczenia 1–20 27,00 zł        

Arytmetyczne koraliki, 20 sztuk (10+10) 5,00 zł          Liczymy do 100 – komplet płytek i kostek 12,30 zł        

Arytmetyczne koraliki, 20 sztuk (5+5) 5,00 zł          Mata podłogowa z osią liczbową 0-30 135,00 zł      

Liczmany transparentne, 6 kolorów, 250 szt. 15,00 zł        Tablica magnetyczna biała w ramie 30x45 cm

Stonoga Agata 46,50 zł        Tablica magnetyczna biała w ramie 40x50 cm 69,00 zł        

Tangram – łamigłówka transparentna, 28 części 9,90 zł          Tablica magnetyczna biała w ramie 45x60 cm 75,00 zł        

Tangram – łamigłówka, 28 części 6,00 zł          Tablica magnetyczna biała w ramie 60x90 cm 121,00 zł      

Wielkie klocki podłogowe do układania wzorów, kpl. 49 98,00 zł        Tablica SETKA 75,00 zł        

Zestaw 250 klocków-figur 80,00 zł        Wskaźnik „dłoń” – komplet 3 54,00 zł        

Zestaw 450 figur na rzutnik 135,00 zł      str. 56
Zestaw 49 figur na rzutnik 21,00 zł        Klocki Cuisenairea (liczby w kolorach) – zestaw 262,00 zł      

str. 53 Klocki liczbowe 100 354,00 zł      

Klocki Dienesa 46,50 zł        Liczmany Gracjana 46,50 zł        

Liczmany – Dinozaury (108 szt.) 88,00 zł        Liczmany i patyczki 9,00 zł          

Liczmany – Mieszkańcy łąki (72 szt.) 62,00 zł        Matematyczne pingwiny na lodzie 144,00 zł      

Liczmany – Owoce (108 szt.) 88,00 zł        Plansza: Działania arytmetyczne 36,00 zł        

Modele-liczmany: Owady i pajęczaki 26,00 zł        Sześciany 1 g / 1 cm  ze złączami 10 kolorów, 1000 szt. 79,00 zł        

Okręgi-zbiory magnetyczne ze 108 elementami Trójkąty matematyczne "Dodawanie i odejmowanie 72,00 zł        

Okręgi-zbiory, kpl. 15 69,00 zł        Zestaw woreczków z nadrukowanymi cyferkami 46,00 zł        

Okręgi-zbiory, kpl. 6 39,00 zł        str. 57
Zestaw 60 figur do klasyfikacji według 4 cech ,00 zł     153   Domino z mnożeniem i dzieleniem – Gry i zabawy dydaktyczne z Sową Mądralą 19,95 zł        

Zestaw elementów do liczenia i klasyfikacji 135,00 zł      Kostki w kostce – Działania matematyczne 42,00 zł        

Zestaw uczniowski 60 figur do klasyfikacji według 4 cech 58,00 zł     Liczydło uczniowskie 100 24,00 zł        

str. 54 Liczydło uczniowskie 20 10,00 zł        

Cyrkiel z przyssawkami 39,00 zł        Liczymy do 10 – dwukolorowe kołeczki z podstawką 7,50 zł          

Ekierka tablicowa 45°-45°-90° (II) 21,00 zł        Liczymy do 5 i 10 – dwukolorowe kołeczki z podstawką 7,50 zł          

Ekierka tablicowa 50 cm, 60°-30°-90° (II) 24,00 zł        Mnożenie w zakresie do 25 Autor: Robert Zelker 28,35 zł        

FIGURAKI- gra 29,00 zł        Plansza: Tabliczka mnożenia 219,00 zł      

Geoplan  koło / 5x5 7,00 zł         Plansza dwustronna: Tabliczka mnożenia i Ułamki 36,90 zł        

Zestaw magnetycznych liczmanów do arytmetyki 224,00 zł      

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ______________________________________________________________________________

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.
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str. 60
Zegar demonstracyjny, średnica 27 cm 38,00 zł        

Zegar demonstracyjny, średnica 33 cm 83,00 zł        

pieczątka zamawiającego Zegary – pakiet klasowy 1 + 24 262,00 zł      

Zamawiamy w Zegary uczniowskie (6), średnia 10 cm 59,00 zł        

str. 61
EduROM Matematyka 7-8 lat. Wyspa skarbów 59,00 zł        

www.jangar.pl EduROM Matematyka na wesoło 5-6 lat. Pierwsze odkrycia 59,00 zł        

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl EduROM Matematyka na wesoło 5-6 lat. Wesołe miasteczko 59,00 zł        

EduROM Matematyka na wesoło 6-7 lat. ZOO 59,00 zł        

EduROM Matematyka na wesoło 7-8 lat. Fabryka zabawek 59,00 zł        

EduROM Matematyka na wesoło 8-9 lat. Niezwykłe wakacje 59,00 zł        

następujące pozycje: EduROM. Matematyka na wesoło 8-9 lat. Stare zamczysko 59,00 zł        

str. 62
Dreptuś Matematyk 1, Matematyka na starcie PUS 12,90 zł        

              Edukacja Matematyczna c.d. Dreptuś Matematyk 2, Matematyka na starcie PUS 12,90 zł        

str. 58 Matematyka konkretna 1 : Symetria, miary, waga i pieniądze PUS 12,90 zł        

Cylindry miarowe – kpl. 7 różnych 75,00 zł        Matematyka konkretna 2: Zegar i kalendarz PUS 12,90 zł        

Dżdżownice miarowe, komplet 72 72,00 zł        Matematyka na wesoło 1: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12 PUS 12,90 zł        

Kalkulatory w pojemniku: 30+1 353,00 zł      Matematyka na wesoło 2: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 PUS 12,90 zł        

Magnetyczne jabłka-ułamki, 4 sztuki ,00 zł    111 Matematyka na wesoło 3: Zadania tekstowe cz. I PUS 12,90 zł        

Mały bank – zestaw edukacyjny 44,00 zł        Matematyka na wesoło 4: Zadania tekstowe cz. II PUS 12,90 zł        

Pieniążki edukacyjne EURO 7,90 zł          Zestaw Kontrolny PUS 34,00 zł        

Pieniążki edukacyjne PLN – banknoty 7,90 zł          str. 63
Pieniążki edukacyjne PLN – banknoty i monety 7,90 zł          Korale Matematyczne 100 PUS 19,80 zł        

Pudełka-ułamki 33,00 zł        Liczę w pamięci 1: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12 PUS 12,90 zł        

Zestaw LITR do porównywania objętości 88,00 zł        Liczę w pamięci 2 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 PUS 12,90 zł        

Zlewki miarowe – kpl. 5 różnych 31,00 zł        Liczę w pamięci 3 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 PUS 12,90 zł        

str. 59 Liczę w pamięci 4 – Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 PUS 12,90 zł        

Drogomierz edukacyjny 59,00 zł        Liczę w pamięci 5 – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 PUS 12,90 zł        

Który cięższy? – zestaw do porównywania ciężaru 86,00 zł        Magiczny Trójkąt Matematyczny + 200 kart PUS 79,00 zł        

Licznik do drogomierza edukacyjnego 59,00 zł        Wyprawka Matematyczna PUS 155,10 zł      

Przyrząd do pomiaru wzrostu 331,00 zł      str. 64
Waga – 3 rodzaje wizualizacji 163,00 zł      LOGICO PICCOLO – Tabliczka 29,00 zł        

Waga do nauki dodawania i odejmowania 66,00 zł        LOGICO PICCOLO Dzielenie w zakresie 100, cz. 1, kl. 2 11,50 zł        

Waga klown 69,00 zł        LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 100. Dodawanie i odejmowanie, cz. 1, kl. 2 11,50 zł        

Waga z 2 rodzajami odważników i szalek 151,00 zł      LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 100. Mnożenie i dzielenie. kl. 3 11,50 zł        

Zestaw 54 odważników układanych pionowo 42,00 zł        LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 100. Mnożenie, kl. 2 11,50 zł        

str. 60 LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 20. Dodawanie i odejmowanie, cz. 1, kl. 1 11,50 zł        

Domino – Zegary analogowe i cyfrowe 46,80 zł        LOGICO PICCOLO Liczby w zakresie 20. Posługiwanie się liczbami cz. 1, kl. 1 11,50 zł        

Klepsydra drewniana, 1/2 h 97,00 zł        LOGICO PICCOLO Mnożenie w zakresie 100, kl. 2 11,50 zł        

Klepsydry małe, kpl. 2 14,50 zł        LOGICO PICCOLO. Liczby w zakresie 100 Działania arytmetyczne, kl. 3 11,50 zł        

Klepsydry małe, kpl. 3 różnych 13,00 zł        str. 65
Plansza dwustronna: Zegar 36,90 zł        Aby polubić matematykę 17,00 zł        

Przyrząd do pomiaru nieregularnych powierzchni 18,00 zł        Domino – Dodawanie 46,80 zł        

Taśma miernicza 20 m 12,50 zł        Domino – odejmowanie 46,80 zł        

Wielka suwmiarka dydaktyczna 28,00 zł        Eduterapeutica: Dyskalkulia 1 299,00 zł   

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ______________________________________________________________________________

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.

Ce
ny

 w
aż

ne
 o

d 
12

 
20

13
 d

o 
m

om
en

tu
 w

yd
an

ia
 n

ow
eg

o 
ce

nn
ik

a.
adapotsil



10
 z 

12
 s

tr
on
Skseruj! Wypełnij i wyślij (pocztą, faxem lub mailem)

str. 68
Kpl. elementów do budowy szkieletów brył – podstawowy 285,00 zł      

Kpl. elementów do budowy szkieletów brył – zaawansowany 330,00 zł      

pieczątka zamawiającego Seria Ciekawostki fizyczne: Iluzje optyczne 33,00 zł        

Zamawiamy w Zestaw demonstracyjno-doświadczalny Energia Słoneczna

Zestaw do zabaw konstrukcyjnych – duży 77,00 zł        

Zestaw do zabaw konstrukcyjnych – podstawowy 39,00 zł        

www.jangar.pl str. 69
www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Gmach opery w Sydney 41,00 zł        

Katedra Notre-Dame w Paryżu 41,00 zł        

Klocki Konstrukcyjne Małe – MERKUR Buggy    

Klocki Konstrukcyjne Małe – MERKUR Helikopter   

następujące pozycje: Koloseum w Rzymie 41,00 zł        

Krzywa Wieża w Pizie 41,00 zł        

Łazik na baterie słoneczne 112,00 zł      

              Edukacja Matematyczna c.d.               Edukacja Społeczna / Etyka
str. 65 str. 70

Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 1 Europa 1 200,00 zł   Flaga Polski – chorągiewka, kpl. 5 9,50 zł          

Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 2  Afryka 1 200,00 zł   Globus konturowy – piłka, 68 cm 68,00 zł        

Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 3  Azja 1 200,00 zł   Góralka – lalka w stroju ludowym 61,00 zł        

Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 4  Ameryka Północna 1 200,00 zł   Kaszubka – lalka w stroju ludowym 61,00 zł        

Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 5  Australia 1 200,00 zł   Krakowianie – lalka w stroju ludowym 115,00 zł      

MatŚwiat – program do diagnozy i terapii specyficznych trudności w nauce matematyki 3 600,00 zł   Krakowianka – lalka w stroju ludowym 61,00 zł        

              Kurpianka – lalka w stroju ludowym 61,00 zł        

str. 66 Lublinianka – lalka w stroju ludowym 61,00 zł        

Akademia Umysłu Junior – Lato 44,00 zł        Łowiczanka – lalka w stroju ludowym 68,00 zł        

Akademia umysłu Junior – Zima 44,00 zł        Plansza dwustronna: Stroje ludowe – Budownictwo ludowe 36,90 zł        

Elementarz małego informatyka. Klasa 1. 11,96 zł        Plansza Hymn i Barwy 36,00 zł        

Elementarz małego informatyka. Klasa 2. 11,96 zł        Ślązaczka – lalka w stroju ludowym 68,00 zł        

Elementarz małego informatyka. Klasa 3. 11,96 zł        Wilanowianka – lalka w stroju ludowym 61,00 zł        

Mango. Przygoda na ziemi 39,90 zł        Zestaw: Legendy Polskie – Bajki Grajki

Mango. Przygoda w kosmosie 39,90 zł        str. 71
Mango. Przygoda z pogodą 39,90 zł        Dobre wychowanie – zestaw edukacyjny 40,00 zł        

Socrates – 102 ciekawe zadania 27,50 zł        Dobre zachowanie – karty dydaktyczne 99,00 zł        

              Emocje – karty obrazkowe z lusterkami 398,00 zł      

str. 67 Foto-karty multikulturowe EMOCJE 99,00 zł        

Fantastyczne samoloty z papieru 19,95 zł        Gra: KOCHAM CIĘ, POLSKO! 89,90 zł        

Gra: Znaki drogowe 22,00 zł        Kto to taki? – loteryjka z zagadkami o zawodach 29,00 zł        

Krosno drewniane dziecięce 40,00 zł        Mała poczta – zestaw edukacyjny 38,00 zł        

Księga origami – książka 34,90 zł        Układanka symetryczna Dzieci różnych ras 88,00 zł        

Księga pomysłów – książka 34,90 zł        Zawody i ich atrybuty – loteryjka 26,00 zł        

Origami dla dzieci – książka Zestaw Twarze i emocje 249,00 zł      

Plansza dwustronna: Bezpieczeństwo 36,90 zł        

Sekrety elektroniki 131,00 zł      

Zestaw magnetyczny Da Vinci 1 210,00 zł   

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce. ______________________________________________________________________________

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.
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str. 75
Piłka Kangaroo 45 cm 60,00 zł        

Piłka Kangaroo 60 cm 71,00 zł        

pieczątka zamawiającego Piłki Redondo TOGU 22 cm 30,20 zł        

Zamawiamy w Piłki Redondo TOGU 26 cm 32,00 zł        

Półjeże balansowe GEO 127,00 zł      

Półjeże balansowe SENSO 136,00 zł      

www.jangar.pl Stojak 5-ramienny z kółkami do rzucania 175,00 zł      

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl Stoper elektroniczny 27,00 zł        

Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 1,75 m (8 uchwytów) 74,00 zł        

Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 3,5 m (8 uchwytów) 119,00 zł      

Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 5 m (12 uchwytów) 235,00 zł      

następujące pozycje: Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 6 m (12 uchwytów) 295,00 zł      

Tęczowy spadochron – chusta animacyjna 7 m (12 uchwytów) 365,00 zł      

str. 76
              Wychowanie Fizyczne  i  Edukacja Zdrowotna Hula-hop składane 29,60 zł        

Radosna Szkoła Materac 2-częściowy składany 269,00 zł      

str. 72 Materac 3-częściowy składany duży 348,00 zł      

Akwarium-mata do Ławicy rybek 61,00 zł        Piłeczka z kolcami – jeż 10 cm 22,00 zł        

BALANCO – zestaw I 398,00 zł      Piłeczka z kolcami – jeż 8 cm 14,00 zł        

BALANCO – zestaw II 398,00 zł      Piłka do gry, szyta, 20 cm 27,00 zł        

Jajko równowagi 131,00 zł      Piłka do zabaw z wypustkami 19,00 zł        

Kapelusz klauna 62,00 zł        Ringo gładkie 12,00 zł        

Ławica rybek (5) 167,00 zł      Skakanka tradycyjna 3,50 zł          

Paski-uchwyty do BALANCO 115,00 zł      Skakanka z licznikiem 5,30 zł          

Wędka do Ławicy rybek 69,00 zł        Worek do skakania 34,00 zł        

str. 73 Zestaw: Tunel piankowy 20 figur 350,00 zł      

Dyski sensoryczne 10+10 498,00 zł      str. 77
Dyski sensoryczne 5+5 – zestaw I 263,00 zł      Dysk korekcyjny – Hocker 141,00 zł      

Dyski sensoryczne 5+5 – zestaw II 263,00 zł      Taśmy lateksowe Thera Band czerwona 1,5 m 39,00 zł        

Kamienie rzeczne – 6 różnych 181,00 zł      Taśmy lateksowe Thera Band czerwona 2,5 m 59,00 zł        

Pagórki – 5 różnych 397,00 zł      Taśmy lateksowe Thera Band żółta 1,5 m 36,00 zł        

Rzeczne wyspy z mostami 745,00 zł      Taśmy lateksowe Thera Band żółta 2,5 m 59,00 zł        

str. 74 Wałek Multiroll Togu 171,00 zł      

Deska do balansowania 105,00 zł      Wielokształt terapeutyczny Octositz 142,00 zł      

Deska do balansowania i chodzenia 105,00 zł      Zestaw kształtek: Grześ 1 278,00 zł   

Letnie narty do chodzenia, 2-osobowe 104,00 zł      Zestaw kształtek: Irek 2 090,00 zł   

Letnie narty do chodzenia, 3-osobowe 139,00 zł      Zestaw kształtek: Kostka Geometryczna 1 193,00 zł   

Płyta okrągła do balansowania 98,00 zł        Zestaw: Kot – tunel 1 191,00 zł   

Poręcze do przyrządu GO-GO 144,00 zł      str. 78
Poręcze do przyrządu GO-GO BUS 198,00 zł      Apteczka szkolna PLECAK-1 44,00 zł        

Półkule sensoryczne (6) 142,00 zł      Apteczka szkolna PLECAK-2 88,00 zł        

Półkule-szczudła do chodzenia – 3 kpl. 151,00 zł      Apteczka szkolna WALIZKA NAŚCIENNA 87,00 zł        

Przyrząd GO-GO 272,00 zł      Książka: Chodźcie, pobawimy się! 19,95 zł        

Przyrząd GO-GO BUS 369,00 zł      Książka: Trzy minuty ruchu     

str. 75 Plansza dwustronna: Bezpieczeństwo 36,90 zł        

Dynair Senso Mini – komplet 4 151,00 zł      Wielka księga klasycznych gier i zabaw 23,10 zł        

Magiczne chustki – duże (4szt.) 68,00 zł        Zestaw woreczków szkolnych z nadrukowanymi literami alfabetu. 111,00 zł      

Magiczne chustki – z-w 12 63,00 zł        Zestaw woreczków z nadrukowanymi cyferkami 46,00 zł        

e-mail: handlowy@jangar.pl
Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy, 

fax  (22) 499 45 45 lub (22) 435 59 21,   tel. (22) 648 03 14 lub (22) 498 10 70

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Ilość Nazwa
 Cena jedn.     

z VAT 

Data: ____________________Tel. kontakt. _________________________________

Wraz z zamówieniem prosimy przesłać fakturę VAT.
Należność opłacimy przelewem po otrzymaniu towaru i faktury VAT.

Nasz NIP:   _____________________________________________________________________

           czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Informacje dodatkowe – szczególnie dotyczące danych do faktury, jeśli są  inne niż na 
pieczątce – prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na oddzielnej kartce.

______________________________________________________________________________

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Minimalna wartość zamówienia 100,00 PLN.
Koszty transportu: do 300 zł brutto - 24,60 zł brutto. 
Powyżej 300 zł brutto koszty transportu ponosi Sprzedający.
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SKSERUJ !  W YPEŁNIJ I WYŚLIJ (POCZTĄ LUB FAXEM  LUB MAILEM )

Zamawiamy w

/formularz przeznaczony do wpisywania pozycji z cennika głównego lub odrębnych ofert/

Wraz z zamówieniem
prosimy przesłać fakturę VAT.

Należność opłacimy przelewem
po otrzymaniu faktury z towarem.

Informacje dodatkowe
– szczególnie dotyczące danych do faktury – jeśli są inne niż na pieczątce, prosimy wpisać w wolnym miejscu lub na dodatkowej kartce

ZAMÓWIENIE

następujące pozycje:

Biuro Handlowe: ul. Słoneczna 34
05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy
tel. (22) 648 03 14   tel. (22) 498 10 70
fax (22) 499 45 45   fax (22) 435 59 21
e-mail: handlowy@jangar.pl 

„JANGAR”

PIECZĄTKA  ZAMA WIAJĄCEGO

CZYTELNY PODPIS OSOBY  UPOWAŻNIONEJ LUB PODPIS I PIECZĄTKA

DATA

TELEFON
 KONTAKTOWY

NASZ NIP :

IlośćNazwa
Cena jednostkowa

z VAT (zł)

W ARSZAWA

www.jangar.pl

www.indywidualizacja-nauczania.waw.pl

www.jangar.pl

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA / NAUCZANIE POCZĄTKOWE
ORAZ INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

WSZYSTKIE POZIOMY NAUCZANIA


