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Ułamki

716412� 95,90�zł SE0343� 49,90�zł

Domino – zrozumieć ułamki, grawerowane
Domino matematyczne wspomagające i utrwalające naukę ułamków zwy-
kłych. Zestaw zawiera 26 plastikowych płytek domina, na każdym po jed-
nej stronie znajduje się ułamek zwykły, natomiast po drugiej stronie jest ry-
sunek odwzorowujący wartość ułamka.Płytki wykonane są w oryginalny spo-
sób: z gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a ułamki i wi-
zualizacje graficzne każdego ułamka nie są nadrukowane, ale wygrawerowa-
ne, stąd domino może służyć pokoleniom graczy (nie ścierają się napisy i są 
niełamliwe). Wymiary każdej płytki: 8x4 cm, narożniki zaokrąglone, razem 26 
płytek. Świetny sposób na naukę poprzez zabawę.

Ułamki magnetyczne – koła
Zestaw składa się z magnetycznych elementów przedstawiających ułamki: 
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, oraz cyfrę 1. Po złożeniu elemen-
tów o odpowiednich wartościach powstają pełne koła. Wszystkie wykonane 
na bazie koła o średnicy 8,5 cm grubości ok. 2 mm.

Domino – dopełnianie do 100
Oryginalne domino ćwiczy umiejętność dopełniania do 100. Zadaniem dziec-
ka jest dopasować kolejne kamienie domina tak, aby liczby na dwóch sąsied-
nich kwadratach (białym i niebieskim) były zawsze sumą 100. Układanie domi-
na może być rozgrywane w grupie 2– 6 osób lub układane przez jedno dziec-
ko samodzielnie. Liczby dobrano tak, że domino zawsze układa się w pętlę (ele-
ment samokontroli).

720542� �65,90�zł716415� �95,90�zł

Domino – badanie kątów
Atrakcyjna ukadanka dydaktyczna służy utrwalaniu wiadomości o własnościach 
kątów w określonych figurach. Kostki domina wykonane są z grubego tworzy-
wa o zaokrąglonych rogach.
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Ułamki

SE0340� 69,90�złSE0344� 399,90�zł

Magnetyczne ułamki
Duży, magnetyczny zestaw przeznaczony do demonstracji i nauki ułamków.
Każdy z pasków oznaczony jest innym kolorem. Największy element ma wy-
miary: 100 × 10 cm.

Ułamki bloki
Zestaw klocków – ułamków, które można łączyć ze sobą, tworząc bloki. 
W zestawie ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Na każ-
dym klocku nadrukowane są ułamki: zwykłe, dziesiętne, i procenty. 

Indeks Cena

Domino	–	odejmowanie	ułamków	zwykłych 720543 65,90 zł
Domino	–	dodawanie	ułamków	zwykłych 720544 65,90 zł

Indeks Cena

Domino	–	dodawanie	ułamków	dziesiętnych 720547 65,90 zł
Domino	–	odejmowanie	ułamków	dziesiętnych 720545 65,90 zł

Pracow
nia m

atem
atyczna


