LAT
Szanowni Państwo,

Zaufali nam:

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu
wyjątkową ofertę produktów edukacyjnych
umożliwiająch wszechstronny rozwój dziecka.
Gry i zabawy angażują wszystkie zmysły,
usprawniają pracę mózgu przyczyniając się
do szybszego opanowania przekazywanych
treści. W ich trakcie dzieci rozwijają
sprawności
intelektualne,
motoryczne,
umiejętności
społeczne,
zaspokajają
potrzeby emocjonalne.
Nasze produkty są idealnym rozwiązaniem
wykorzystującym te wszystkie elementy,
dzięki czemu oferują nie tylko rozrywkę
i zabawę, ale przede wszystkim wpływają na
rozwój intelektualny, wiedzę matematyczną,
językową oraz ogólnorozwojową najmłodszych.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą
naszej rmy.

Marek Fleśman
Współwłaściciel zZuple

Jesteśmy polskim producentem mat edukacyjnych,
puzzli, domków z tektury i pomocy dydaktycznych.
Wszystkie oferowane przez nas produkty
są produkowane w Polsce. Dbamy o najwyższą
jakość materiałów używanych w produkcji.
Dzięki stałej i ciągłej współpracy z naszymi
polskimi dostawcami dostarczamy produkty
wytrzymałe oraz najwyższej jakości.

Głównymi odbiorcami naszych produktów
edukacyjnych są dzieci. Dlatego też od samego
początku istnienia naszej rmy zadbaliśmy o to,
aby materiały, których używamy do produkcji
były bezpieczne dla dzieci oraz środowiska.

Zależy nam na współpracy z odbiorcami hurtowymi,
pośrednikami w sprzedaży online, portalami
specjalizującymi się w sprzedaży do jednostek oświatowych.
Dla naszych klientów oferujemy korzystną siatkę rabatów.

Naszą ofertę produktów poszerzyliśmy o produkty
na indywidualne zamówienie klienta np. maty
edukacyjne, kolorowe obrazki dla nauczycieli
(ashcards), plansze matematyczne itp.

Dwustronne puzzle z serii „zabawy z angielskim” to prosta i przyjemna
forma nauki dla dzieci. Łączy w sobie zalety zabawy tradycyjnymi
puzzlami z nauką słownictwa z wielu różnych dziedzin. Nauka
poprzez zabawę to najlepszy sposób na opanowanie języka obcego
przez dzieci.

edukacja językowa
dwustronne puzzle do nauki angielskiego

Zabawki
Puzzle przedstawiające nazwy zabawek, zarówno
podstawowe np. doll (lalka), jak i trudniejsze np. doll
carriage (wózek dla lalek).

Pojazdy
Puzzle przedstawiające nazwy pojazdów, tych
spotykanych na co dzień np. bus (autobus), jak
i nietypowych np. hot-air balloon (balon powietrzny).

Liczby, kolory i kształty
Zestaw składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje
liczby od 1 do 10, druga zawiera 6 nazw najbardziej
popularnych kształtów, zaś trzecia część prezentuje
11 nazw kolorów.

Alfabet Zwierząt
Zestaw poza nazwami zwierząt np. tiger (tygrys),
ladybird (biedronka), uczy również alfabetu, gdyż
nazwa każdego zwierzęcia rozpoczyna się inną literą.

Owoce i warzywa
Zestaw zawiera nazwy tradycyjnych polskich warzyw
i owoców, zarówno te podstawowe np. apple (jabłko),
jak i nieco trudniejsze np. raspberry (malina).

Zawody
Zestaw zawiera puzzle przedstawiające nazwy
najpopularniejszych, tradycyjnych zawodów, np. baker
(piekarz), hairdresser (fryzjer), scientist (naukowiec).

27 par puzzli w opakowaniu; wym. pary puzzli 15cm*7cm

edukacja językowa
dwustronne puzzle do nauki angielskiego

Zestaw dwóch domków zaprasza dziecko do twórczej zabawy przenosząc je w świat wyobraźni.
Zestaw zawiera dwa domki - duży i mały. Dziecko może bawić się obydwoma domkami osobno lub też razem
gdyż, mały domek mocuje się w dużym domku.
Produkt ten pozwala na swobodną zabawę dziecka. Umożliwia rozwój manualny dziecka (domek można dowolnie
ozdabiać), rozwój społeczny (w domu dziecko może bawić się swobodnie, odgrywając dowolne role).
Domek jest idealnym prezentem dla dziecka. Wspaniale uatrakcyjnia również dziecięce przyjęcia okazjonalne.
Zestaw dwóch domków wyprodukowanych z wytrzymałej tektury falistej pięciowarstwowej!

DANE TECHNICZNE:
- Tektura domków podwójnie bielona, na zewnątrz delikatnie powlekana, powłoka lekko błyszcząca
- Wymiary domku dużego: 100cm*115cm*85cm
- Wymiary domku małego: 30cm*25cm*34cm
- Okno znajdujące się w dachu wpuszcza dodatkowo światło
- Optymalne wymiary dużego domku - pomieści rodzica oraz dziecko w wygodnej pozycji
- U podstawy dużego domku znajdują się stopery stabilizujące

edukacja ogólnorozwojowa

Maty edukacyjne to innowacyjna pomoc dydaktyczna, efektywne
narzędzie do nauki dowolnego tematu przy jednoczesnej
stymulacji
ogólnorozwojowej
najmłodszych.
Stanowią
zintegrowaną pomoc dydaktyczną pozwalającą na optymalne
łączenie zabaw ruchowych z grami umysłowymi. Różnorodne
formy zabawy zarówno indywidualnej, jak i grupowej czynią
naukę niezwykle wartościową. Przyjazny dzieciom wygląd mat
sprawia, że przyswajanie nowych znaczeń staje się dla nich
szczególnie atrakcyjne.

edukacja ogólnorozwojowa
edukacja językowa
edukacja matematyczna
maty edukacyjne

Gra w klasy
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edukacja językowa
edukacja ogólnorozwojowa
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Funny counting / Zahlensprung / Contar divertido
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Zestaw Mata edukacyjna „Gra w klasy” i 35 tai pozwala na efektywną
naukę liczb oraz kolorów przy jednoczesnej stymulacji ogólnorozwojowej.
Skacząc po macie dzieci ćwiczą pamięć wzrokową, koncentrację,
koordynację oraz umiejętność logicznego myślenia.
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Zestaw Mata edukacyjna „Funny Counting” i 35 tai wersja angielska
Zestaw Mata edukacyjna „Gra w klasy” i 35 tai wersja polska
Zestaw Mata edukacyjna „Zahlensprung” i 35 tai wersja niemiecka
Zestaw Mata edukacyjna „Contar divertido” i 35 tai wersja hiszpańska
Zestaw 35 tai w wybranym języku
Mata edukacyjna w wybranym języku

?

wym. maty 220cm*90cm; wymiar pojedynczego taa 18cm*18cm
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Tornado kolorów i kształtów
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Tornado of colours and shapes
Triangle

?

?

?

Hea

rt

Zestaw Mata edukacyjna „Tornado kolorów i kształtów” i 35 tai pozwala
na efektywną naukę liczb, godzin, kolorów oraz kształtów.
Skacząc po macie dzieci ćwiczą pamięć wzrokową, koncentrację,
koordynację oraz umiejętność logicznego myślenia.
Zestaw Mata edukacyjna „Tornado of colours and shapes” i 35 tai wersja angielska
Zestaw Mata edukacyjna „Tornado kolorów i kształtów 35 tai wersja polska
Zestaw 35 tai w wybranym języku
Mata edukacyjna w wybranym języku
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wym. maty 200cm*200cm; wymiar pojedynczego taa 18cm*18cm

Wochentage / Los dias de la Semana/ Dni tygodnia
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Zestaw Mata edukacyjna “Days of the week” i 35 tai pozwala na naukę
dni tygodnia oraz słownictwa związanego z tym tematem.
Skacząc po macie dzieci ćwiczą pamięć wzrokow, koncentrację,
koordynację oraz umiejętność logicznego myślenia.
ay

nd

Su
ird
The th
day
week

of the
nd
ke

sday

ee
W

ne
Wed

nd
co
k
se
e day ee
w
e
th
of

Th

Zestaw Mata edukacyjna „Los dias de la Semana” i 35 tai wersja hiszpańska
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Zestaw 35 tai w wybranym języku
Mata edukacyjna w wybranym języku
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wym. maty 160cm*100cm; wymiar pojedynczego taa 18cm*18cm

Months of the year
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Zestaw Mata edukacyjna „Days of the week” i 35 tai wersja angielska
Zestaw Mata edukacyjna „Dni tygodnia” i 35 tai wersja polska
Zestaw Mata edukacyjna “Wochentage” i 35 tai wersja niemiecka

Zestaw Mata edukacyjna “Months of the year” i 35 tai pozwala na naukę
nazw miesięcy oraz słownictwa związanego z tym tematem.
Skacząc po macie dzieci ćwiczą pamięć wzrokową, koncentrację,
koordynację oraz umiejętność logicznego myślenia.
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Zestaw Mata edukacyjna „Months of the year” i 35 tai wersja angielska
Zestaw Mata edukacyjna „Miesiące” i 35 tai wersja polska
Zestaw Mata edukacyjna “Die Monate” i 35 tai wersja niemiecka
Zestaw Mata edukacyjna „Los Meses” i 35 tai wersja hiszpańska
Zestaw 35 tai w wybranym języku
Mata edukacyjna w wybranym języku
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wym. maty 220cm*90cm; wymiar pojedynczego taa 18cm*18cm

edukacja matematyczna
maty edukacyjne
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Tabliczka mnożenia
Zakres 1-30-100
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Plansza matematyczna “Tabliczka mnożenia” to zestaw mata
edukacyjna oraz 120 ruchomych tai prezentujących liczby 1-100.
Ta efektywna pomoc edukacyjna pozwoli wprowadzić dziecko
w świat mnożenia liczb w zakresie 1-100. Kolorowa mata oraz
ruchome tae sprawiają, że nauka staje się wciągającą zabawą!
20 tai ze znakiem zapytania pozwala zakrywać oraz odgadywać
dziecku gotowe wyniki na planszy.
wym. planszy 71.5cm*71.5cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm
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Tabliczka mnożenia
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Układ tradycyjny
Plansza matematyczna “Tabliczka mnożenia” to zestaw mata
edukacyjna oraz 120 ruchomych tai prezentujących liczby 1-100.
Ta efektywna pomoc edukacyjna pozwoli wprowadzić dziecko
w świat mnożenia liczb w zakresie 1-100. Kolorowa mata oraz
ruchome tae sprawiają, że nauka staje się wciągającą zabawą!
20 tai ze znakiem zapytania pozwala zakrywać oraz odgadywać
dziecku gotowe wyniki na planszy.
wym. planszy 71.5cm*71.5cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm
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Tabliczka mnożenia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Układ kolumnowy
Plansza matematyczna “Tabliczka mnożenia” to zestaw mata
edukacyjna oraz 120 ruchomych tai prezentujących liczby 1-100.
Ta efektywna pomoc edukacyjna pozwoli wprowadzić dziecko
w świat mnożenia liczb w zakresie 1-100. Kolorowa mata oraz
ruchome tae sprawiają, że nauka staje się wciągającą zabawą!
20 tai ze znakiem zapytania pozwala zakrywać oraz odgadywać
dziecku gotowe wyniki na planszy.
wym. planszy 71.5cm*71.5cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm
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Tabliczka mnożenia
Układ przekątnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Plansza matematyczna “Tabliczka mnożenia” to zestaw mata
edukacyjna oraz 120 ruchomych tai prezentujących liczby 1-100.
Ta efektywna pomoc edukacyjna pozwoli wprowadzić dziecko
w świat mnożenia liczb w zakresie 1-100. Kolorowa mata oraz
ruchome tae sprawiają, że nauka staje się wciągającą zabawą!
20 tai ze znakiem zapytania pozwala zakrywać oraz odgadywać
dziecku gotowe wyniki na planszy.
wym. planszy 71.5cm*71.5cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

edukacja matematyczna
maty edukacyjne
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1 2 3 48 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
2 4 6 8910 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
3 6 9 121015 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tabliczka mnożenia
Duży zestaw: Plansza wraz z 480 taﬂi!
Plansza matematyczna “Tabliczka mnożenia” to zestaw mata
edukacyjna oraz 480 ruchomych tai prezentujących liczby 1-100.
Ta efektywna pomoc edukacyjna pozwoli wprowadzić dziecko
w świat mnożenia liczb w zakresie 1-100. Kolorowa mata oraz
ruchome tae sprawiają, że nauka staje się wciągającą zabawą!
80 tai ze znakiem zapytania pozwala zakrywać oraz odgadywać
dziecku gotowe wyniki na planszy.
wym. planszy 71.5cm*71.5cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

Tabliczka mnożenia
Zakres do 1-25/1-50/1-100
Mata edukacyjna „Tabliczka mnożenia” to wielkoformatowa mata
edukacyjna, służąca do skakania i jednoczesnego uczenia się
tabliczki mnożenia. Mata występuje w trzech wariantach,
w zależności od zakresu liczb.
Idealna pomoc dydaktyczna dla dzieci, które uczą się i zapamiętują
poprzez ruch!
wym:
mata zakres liczb 1-25 150cm*145cm
mata zakres liczb 1-50 270cm*145cm
mata zakres liczb 1-100 270cm*270cm

Węże drabinki
Wersje: prosta i zaawansowana
Inspiracją do powstania maty edukacyjnej „Węże i
drabinki” była tradycyjna gra planszowa. Mata pozwala
przenieść zasady gry planszowej w wymiar gry
interaktywnej. Wersja „zaawansowana" różni się od wersji
„prostej” układem liczb na polach.

wym. 275cm*140cm

Matematyczny skoczek
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Mata edukacyjna „Matematyczny skoczek” pozwala wprowadzić
dzieci w fascynujący świat liczb. Dziecko skacze na macie
poruszając się w zakresie liczb 1-30. Dziecko może skakać w
różnorodny sposób (po kolei od liczby 1 - 30, jedynie na liczby
parzyste, nieparzyste, “od tyłu” od liczby 30 - 1 itp.).
Mata przeznaczona dla dzieci od 5 lat.

wym. 160cm*140cm

edukacja matematyczna
plansze matematyczne

Kodowanie “Kolory i kształty”
Plansza 6*6, 47 taﬂi do kodowania
Zestaw do kodowania przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych.
Umożliwia dziecku obycie się z układem współrzędnych.
Umożliwia naukę kodowania, odkodowywania, układania,
porządkowania, sortowania według cechy koloru i kształtu.
Produkt ten pozwala na kształcenie logicznego i analitycznego
myślenia u dziecka.
wym. planszy 50cm*50cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

Kodowanie “Inwazja kolorów”
Plansza 2*6, 50 taﬂi do kodowania
Zestaw do kodowania przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych.Umożliwia dziecku obycie się z układem
współrzędnych. Umożliwia naukę kodowania, odkodowywania,
układania, porządkowania, sortowania według cech koloru.
Produkt ten pozwala na kształcenie logicznego i analitycznego
myślenia u dziecka.
wym. planszy 50cm*50cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

Kodowanie “Drzewka”
Plansza 7*7, 54 taﬂe do kodowania
Zestaw do kodowania przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych.Umożliwia dziecku obycie się z układem
współrzędnych. Umożliwia naukę kodowania, odkodowywania,
układania, porządkowania, sortowania według cechy kształtu, koloru
I kierunku. Produkt ten pozwala na kształcenie
logicznego i analitycznego myślenia u dziecka.
wym. planszy 50cm*50cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

Kodowanie “Załoga do kodowania”
Plansza 7*7, 48 taﬂi do kodowania
Zestaw do kodowania przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych.Umożliwia dziecku obycie się z układem
współrzędnych. Umożliwia naukę kodowania, odkodowywania,
układania, porządkowania, sortowania według cech postaci.
Produkt ten pozwala na kształcenie logicznego i analitycznego
myślenia u dziecka.
wym. planszy 50cm*50cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

edukacja matematyczna
plansze matematyczne

Kodowanie “Piraci”
Plansza 7*7, 58 taﬂi do kodowania
Zestaw do kodowania przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych
I wczesnoszkolnych. Gra przeznaczona jest dla jednego lub dwóch graczy.
Umożliwia naukę planowania trasy, budowania strategii użycia tai
tak, aby doprowadzić pirata do celu.
Produkt ten pozwala na kształcenie logicznego i analitycznego myślenia
u dziecka. Rozwija umiejętność korzystania z symboli kierunków.
Tae do kodowania umożliwiają planowanie gry strategicznej.
wym. planszy 50cm*50cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

Kodowanie “Wyścig”
Plansza 7*7, 58 taﬂi do kodowania
Zestaw do kodowania przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych
I wczesnoszkolnych. Gra przeznaczona jest dla jednego lub dwóch graczy.
Umożliwia naukę planowania trasy, budowania strategii użycia tai
tak, aby doprowadzić auto wyścigowe do mety.
Produkt ten pozwala na kształcenie logicznego i analitycznego myślenia
u dziecka. Rozwija umiejętność korzystania z symboli kierunków.
Tae do kodowania umożliwiają planowanie gry strategicznej.
wym. planszy 50cm*50cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

Kodowanie “Camping”
Plansza 7*7, 58 taﬂi do kodowania

Zestaw do kodowania przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych
I wczesnoszkolnych. Gra przeznaczona jest dla jednego lub dwóch graczy.
Umożliwia naukę planowania trasy, budowania strategii użycia tai
tak, aby doprowadzić skauta na camping.
Produkt ten pozwala na kształcenie logicznego i analitycznego myślenia
u dziecka. Rozwija umiejętność korzystania z symboli kierunków.
Tae do kodowania umożliwiają planowanie gry strategicznej.
wym. planszy 50cm*50cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

Kodowanie “Potwory”
Plansza 7*7, 58 taﬂi do kodowania

Zestaw do kodowania przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych
I wczesnoszkolnych. Gra przeznaczona jest dla jednego lub dwóch graczy.
Umożliwia naukę planowania trasy, budowania strategii użycia tai
tak, aby doprowadzić potwory na linię mety.
Produkt ten pozwala na kształcenie logicznego i analitycznego myślenia
u dziecka. Rozwija umiejętność korzystania z symboli kierunków.
Tae do kodowania umożliwiają planowanie gry strategicznej.
wym. planszy 50cm*50cm; wymiar pojedynczego taa 6cm*6cm

edukacja ogólnorozwojowa
podkładki do wyklejania plasteliną

Podkładka do wyklejania plasteliną
“Kosmos”
Podkładka do wyklejania plasteliną to gotowa plansza do zabawy dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
Została zaprojektowana tak, aby dziecko było w stanie wykleić plasteliną
małe elementy na planszy. Podkładka stanowi ochronę ławek i stolików.
Wykonana z elastycznego tworzywa jest wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości.Wymiar podkładki idealnie dostosowany do zasięgu
ruchu dziecięcej rączki. Pozwala to na rozwój dużej motoryki.
wym. podkładki 30cm*42cm

Podkładka do wyklejania plasteliną
“Tęcza”
Podkładka do wyklejania plasteliną to gotowa plansza do zabawy dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
Została zaprojektowana tak, aby dziecko było w stanie wykleić plasteliną
małe elementy na planszy. Podkładka stanowi ochronę ławek i stolików.
Wykonana z elastycznego tworzywa jest wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości.Wymiar podkładki idealnie dostosowany do zasięgu
ruchu dziecięcej rączki. Pozwala to na rozwój dużej motoryki.
wym. podkładki 30cm*42cm

Podkładka do wyklejania plasteliną
“Wyścigówki”
Podkładka do wyklejania plasteliną to gotowa plansza do zabawy dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
Została zaprojektowana tak, aby dziecko było w stanie wykleić plasteliną
małe elementy na planszy. Podkładka stanowi ochronę ławek i stolików.
Wykonana z elastycznego tworzywa jest wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości.Wymiar podkładki idealnie dostosowany do zasięgu
ruchu dziecięcej rączki. Pozwala to na rozwój dużej motoryki.
wym. podkładki 30cm*42cm

Podkładka do wyklejania plasteliną
“Kształty”
Podkładka do wyklejania plasteliną to gotowa plansza do zabawy dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
Została zaprojektowana tak, aby dziecko było w stanie wykleić plasteliną
małe elementy na planszy. Podkładka stanowi ochronę ławek i stolików.
Wykonana z elastycznego tworzywa jest wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości.Wymiar podkładki idealnie dostosowany do zasięgu
ruchu dziecięcej rączki. Pozwala to na rozwój dużej motoryki.
wym. podkładki 30cm*42cm

Podkładka do wyklejania plasteliną
“Liczby”
Podkładka do wyklejania plasteliną to gotowa plansza do zabawy dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
Została zaprojektowana tak, aby dziecko było w stanie wykleić plasteliną
małe elementy na planszy. Podkładka stanowi ochronę ławek i stolików.
Wykonana z elastycznego tworzywa jest wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości.Wymiar podkładki idealnie dostosowany do zasięgu
ruchu dziecięcej rączki. Pozwala to na rozwój dużej motoryki.
wym. podkładki 30cm*42cm

edukacja matematyczna/ogólnorozwojowa
maty edukacyjne

Easy Swimming
Zestaw Mata edukacyjna „Easy Swimming” i 35 tai to
wspaniała pomoc edukacyjna. Uczy w zabawowy sposób liczenia
co 2, 3 i 4.
Każde z nich skacze swoją wyznaczoną ścieżką. Zestaw 35 tai
pozwala grać na macie w grę planszową! Obrazki związane ze
światem podwodnym (rekin, ryby, rośliny podwodne, koralowce,
perły) mają przypisane zadania do wykonania.
Mata ta jest prostszą wersją maty “Swim by 2,3,4". Kolejność
liczb występujących na macie jest rosnąca. Produkt przeznaczony
jest dla 3 osób skaczących jednocześnie na macie.
Jak zdobyć piękną perłę? To proste! Wybierz kolor ścieżki,
skacz, licz, aż osiągniesz liczbę najwyższą. Uważaj po drodze na
rekiny!

wym. 230cm*80cm ; wymiar pojedynczego taa 12cm*12cm

Swim by 2, 3, 4
Zestaw Mata edukacyjna „Swim by 2,3,4" i 35 tai to
wspaniała pomoc edukacyjna. Uczy w zabawowy sposób liczenia
co 2, 3 i 4.
Każde z nich skacze wybraną ścieżką, ale uwaga,
niektóre pola są wspólne! Tyle zabawy jeszcze nie było! 35 ta
pozwala grać na macie w grę planszową! Obrazki związane ze
światem podwodnym (rekin, ryby, rośliny podwodne, koralowce,
perły) mają przypisane zadania do wykonania.
Mata ta jest trudniejszą wersją maty “Easy Swimming". Kolejność
liczb występujących na macie jest losowa. Produkt przeznaczony
jest dla 3 osób skaczących jednocześnie na macie.
Jak zdobyć piękną perłę? To proste! Wybierz kolor ścieżki,
skacz, licz, aż osiągniesz liczbę najwyższą. Uważaj po drodze na
rekiny!

wym. 230cm*80m; wymiar pojedynczego taa 12cm*12cm

Zestaw 90 ruchomych taﬂi do mat
“Easy Swimming” i “Swim by 2,3,4"
Zestaw aż 90 ruchomych tai dostosowany jest do zawartości
tematycznej mat edukacyjnych “Easy Swimming” i “Swim by 2,3,4"
Kolorowe tae prezentują liczby znajdujące się na matach,
oraz ich słowny obraz w języku polskim i angielskim.
Zabawa taami umożliwia dziecku naukę koordynowania ruchu z
myśleniem, układaniem, porządkowaniem oraz sortowaniem tai.

wym. pojedynczego taa 12cm*12cm

edukacja ogólnorozwojowa
maty edukacyjne

Mata do zabawy “Miasto”

Mata “Miasto” to jedna z pięciu mat zaprojektowanych dla
dzieci. Przeznaczona do swobodnej zabawy, uwalniającej myślenie
kreatywne. Na macie dziecko może bawić się samodzielnie, jak również
z rodzeństwem, rodzicami czy kolegami.
Dzięki macie dziecko może układać scenariusze dowolnych zabaw lub
odgrywać scenki z życia codziennego - robić zakupy, parkować, tankować,
uczestniczyć w ruchu ulicznym, gasić pożary, prowadzić pojazdy itp.
Podczas zabawy z matą dziecko może korzystać z dowolnych zabawek,
dzięki czemu zabawa pozwala na kreatywne wykorzystanie dziecięcych
pomysłów.
wym. maty 100cm*160cm

Mata do zabawy “Wakacje nad morzem”
Mata “Wakacje nad morzem” to jedna z pięciu mat zaprojektowanych dla
dzieci. Przeznaczona do swobodnej zabawy, uwalniającej myślenie
kreatywne. Na macie dziecko może bawić się samodzielnie, jak również
z rodzeństwem, rodzicami czy kolegami.
Dzięki macie dziecko może układać scenariusze dowolnych zabaw lub
odgrywać scenki z życia codziennego - kąpać się w morzu, leżakować,
bawić się na plaży, urządzać piknik, mecze piłki plażowej itp.
Podczas zabawy z matą dziecko może korzystać z dowolnych zabawek,
dzięki czemu zabawa pozwala na kreatywne wykorzystanie dziecięcych
pomysłów.
wym. maty 100cm*160cm

Mata do zabawy “Tajemnicza wyspa”
Mata “Tajemnicza wyspa” to jedna z pięciu mat zaprojektowanych dla
dzieci. Przeznaczona do swobodnej zabawy, uwalniającej myślenie
kreatywne. Na macie dziecko może bawić się samodzielnie, jak również
z rodzeństwem, rodzicami czy kolegami.
Dzięki macie dziecko może układać scenariusze dowolnych zabaw lub
odgrywać scenki z życia codziennego - organizować wyprawy po skarb,
walczyć z morskimi piratami lub potworami, bawić się w rozbitków itp.
Podczas zabawy z matą dziecko może korzystać z dowolnych zabawek,
dzięki czemu zabawa pozwala na kreatywne wykorzystanie dziecięcych
pomysłów.
wym. maty 100cm*160cm

Mata do zabawy “Domek dla lalek”
Mata “Domek dla lalek” to jedna z pięciu mat zaprojektowanych dla
dzieci. Przeznaczona do swobodnej zabawy, uwalniającej myślenie
kreatywne. Na macie dziecko może bawić się samodzielnie, jak również
z rodzeństwem, rodzicami czy kolegami.
Dzięki macie dziecko może układać scenariusze dowolnych zabaw lub
odgrywać scenki z życia codziennego - urządzać dom i ogród, sprzątać,
organizować przyjęcia, przyjmować gości itp.
Podczas zabawy z matą dziecko może korzystać z dowolnych zabawek,
dzięki czemu zabawa pozwala na kreatywne wykorzystanie dziecięcych
pomysłów.
wym. maty 100cm*160cm

Mata do zabawy “Poligon”
Mata “Poligon” to jedna z pięciu mat zaprojektowanych dla
dzieci. Przeznaczona do swobodnej zabawy, uwalniającej myślenie
kreatywne. Na macie dziecko może bawić się samodzielnie, jak również
z rodzeństwem, rodzicami czy kolegami.
Dzięki macie dziecko może układać scenariusze dowolnych zabaw lub
odgrywać scenki z życia codziennego - prowadzić wojskowe manewry,
walczyć, odpierać ataki wroga, urządzać zasadzki itp.
Podczas zabawy z matą dziecko może korzystać z dowolnych zabawek,
dzięki czemu zabawa pozwala na kreatywne wykorzystanie dziecięcych
pomysłów.
wym. maty 100cm*160cm

edukacja językowa/ogólnorozwojowa
maty edukacyjne

Gra w klasy
Funny counting / Zahlensprung / Contrar divertido
Zestaw Mata edukacyjna „Gra w klasy” pozwala na efektywną
naukę liczb i kolorów przy jednoczesnej stymulacji rozwojowej.
Skacząc po macie dzieci ćwiczą pamięć wzrokową, koncentrację,
koordynację oraz umiejętność logicznego myślenia.
Mata “Gra w klasy” w wersji polskiej
Mata “Funny counting” w wersji angielskiej
Mata “Zahlensprung” w wersji niemieckiej
Mata “Contrar divertido” w wersji hiszpańskiej
wym. maty 220cm*90cm

Days of the week
Wochentage / Los dias de la Semana / Dni tygodnia
Mata edukacyjna “Days of the week” pozwala na naukę
dni tygodnia oraz słownictwa związanego z tym tematem.
Skacząc po macie dzieci ćwiczą pamięć wzrokową, koncentrację,
koordynację oraz umiejętność logicznego myślenia.
Mata “Dni tygodnia” w wersji polskiej
Mata “Days of the week” w wersji angielskiej
Mata “Wochentage” w wersji niemieckiej
Mata “Los dias de la Semana” w wersji hiszpańskiej
wym. maty 160cm*100cm

Tornado kolorów i kształtów
Tornado of colours and shapes
Mata edukacyjna „Tornado kolorów i kształtów” pozwala
na efektywną naukę liczb, godzin, kolorów oraz kształtów.
Skacząc po macie dzieci ćwiczą pamięć wzrokową, koncentrację,
koordynację oraz umiejętność logicznego myślenia.
Mata “Tornado kolorów i kształtów” w wersji polskiej
Mata “Tornado of colours and shapes” w wersji angielskiej

wym. maty 200cm*200cm

Months of the year
Die Monate / Los Meses / Miesiące
Mata edukacyjna “Months of the year” pozwala na naukę
nazw miesięcy oraz słownictwa związanego z tym tematem.
Skacząc po macie dzieci ćwiczą pamięć wzrokową, koncentrację,
koordynację oraz umiejętność logicznego myślenia.
Mata “Miesiące” w wersji polskiej
Mata “Months of the year” w wersji angielskiej
Mata “Die Monate” w wersji niemieckiej
Mata “Los Meses” w wersji hiszpańskiej
wym. maty 220cm*90cm

edukacja językowa/ogólnorozwojowa
maty edukacyjne

Zaczarowany ołówek
Magic Pencil / Bunter Bleistift / El lapis magico
Mata edukacyjna „Zaczarowany ołówek” pozwala na efektywną
naukę cyfr, kolorów w dowolnym języku przy jednoczesnej stymulacji
ogólnorozwojowej najmłodszych. Skacząc po macie dzieci rozwijają
umiejętność logicznego myślenia, wyobraźnię i koncentrację.
Mata “Zaczarowany ołówek” w wersji polskiej
Mata “Magic pencil” w wersji angielskiej
Mata “Bunter Bleistift” w wersji niemieckiej
Mata “El lapis magico” w wersji hiszpańskiej
wym. 250cm*60cm

Animal alphabet
Tiere Alphabet / Alfabeto con animales
Mata edukacyjna, która pozwala wprowadzić dzieci w świat brzmień
obcego języka. Skacząc po macie dzieci poznają litery alfabetu
wzbogacając własny zasób słownictwa.
Mata “Animal alphabet” w wersji angielskiej
Mata “Tiere Alphabet” w wersji niemieckiej
Mata “Alfabeto con animales” w wersji hiszpańskiej

wym. 360cm*210cm

Months & seasons
Miesiące i pory roku / Monate und Jahreszeiten
Mata edukacyjna „Months & Seasons” pozwala na efektywną naukę
miesięcy oraz pór roku w języku angielskim lub polskim. Skacząc po
macie dzieci uczą się nazw miesięcy, pór roku, kolorów i liczb.
Podczas zabawy wzbogacają własny zasób słownictwa.
Mata “Months & seasons” w wersji angielskiej
Mata “Monate und Jahreszeiten” w wersji niemieckiej
Mata “Miesiące & pory roku” w wersji polskiej
wym. 170cm*170cm

English rhymes
Deutsche Reime fur Kinder
Mata edukacyjna, która pozwala wprowadzić dzieci w
świat brzmień nowego języka. Skacząc po macie dzieci
poznają proste rymy w języku obcym, wzbogacając własny
zasób słownictwa.
Mata “English rhymes” w wersji angielskiej
Mata “Deutsche Reime fur Kinder” w wersji niemieckiej
wym. 160cm*100cm

edukacja ogólnorozwojowa
maty edukacyjne

Kolorowe kamienie
Coloured Stones
Mata edukacyjna „Kolorowe kamienie” pozwala na
efektywną naukę kolorów w dowolnym języku przy
jednoczesnej stymulacji ogólnorozwojowej najmłodszych.
Skacząc po macie dzieci rozwijają koordynację wzrokoworuchową i sprawność motoryczną. Istnieje możliwość
zakupu maty specjalnie dopasowanej do nauki języka
angielskiego.
Mata “Kolorowe kamienie” w wersji polskiej
Mata “Coloured Stones” w wersji angielskiej
wym. 250cm*140 cm

Wyścig stóp
Mata edukacyjna „Wyścig stóp” pozwala na efektywną
naukę kolorów i cyfr w dowolnym języku przy jednoczesnej
stymulacji ogólnorozwojowej najmłodszych. Na macie może
skakać jednocześnie troje dzieci.
Mata ta pozwala zaobserwować
.
dziecku relacje pomiędzy liczbami,
rozwija umiejętność analitycznego myślenia.

wym. 230cm*210cm

Boisko
Mata edukacyjna „Boisko piłkarskie” pozwala organizować
dla dzieci ekscytujące zabawy zespołowe. Pozwala
wprowadzić dzieci w świat reguł panujących na boisku
piłkarskim, zapoznać dzieci z układem pilkarzy na
boisku, przedstawić na czym polega praca sędziego i wiele
innych.

wym. 200cm*150cm

Szachownica
Mata edukacyjna w kształcie szachownicy to wspaniałe
narzędzie, pozwalające wprowadzić dzieci w świat gry w
szachy. Mata pozwala poznać dzieciom ruchy gur
szachowych, a będąc pionkami dzieci biorą aktywny udział
w tej wspaniałej grze logicznej.

wym. 190cm*190cm

Zamówienie
Zamówienia można składać mailem na zzuple@zzuple.pl lub w sklepie online www.zzuple.pl
Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie nansowe
z tytułu jego zrealizowania.

Realizacja zamówienia
Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Jest to
czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów.

Cennik produktów
Cena na potwierdzonym zamówieniu jest wiążąca dla obu stron od chwili złożenia zamówienia przez
Kupującego do momentu jego realizacji nie ulega zmianie. zZuple zastrzega sobie prawo do
zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania promocji oraz do jej
odwoływania w dowolnym momencie.

Opakowanie
Pudełka puzzli są pakowane w opakowania zbiorcze po 12 sztuk.
Wielkość opakowania puzzli 26cm x 20,5cm x 6cm.
Wszystkie wielkoformatowe maty pakowane są w tuby kartonowe z zatyczkami z tworzywa (PE),
wymiary tub: średnica 10cm, wysokość 110cm.
Pozostałe produkty pakowane są w kartony o wymiarach 8cm*8cm*65/110cm.

zZuple Sp. z o.o.
ul. św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
tel. 787 630 259
www.zzuple.pl
biuro@zzuple.pl

