SPECJALNA OFERTA

Promocyjna cena prawie

POMOCE
DYDAKTYCZNE

30% mniej

ZESTAWY INSTRUKTORSKIE

Pomoc dydaktyczna na obecne czasy
Wierzymy, że już latem będziecie mogli Państwo ponownie spotkać się z dziećmi. W przedszkolu, szkole,
w plenerze. Radość. Ale też wyzwanie.
Jak poprowadzić zajęcia z wychowania komunikacyjnego przy istniejących ograniczeniach?
W odpowiedzi na trudne czasy powstał DROGOWY DOMEK EDUKACYJNY. Ułatwia nauczanie
z zachowaniem właściwego dystansu. Ściany jak ekrany, ruchomy dach, wyraźna grafika i dodatki ułatwiają
prowadzenie angażujących zajęć z dziećmi.
Mała grupa przedszkolna czy cała klasa pierwszaków? 20, czy 45 minut? W sali, korytarzu, czy w plenerze? To nie
jest problem. Wystarczy w kilka minut zbudować DOMEK, przygotować dodatki i można natychmiast prowadzić
interesujące spotkanie edukacyjne.

DROGOWE ABC dla najmłodszych. Zajęcia, które zwiększają bezpieczeństwo dzieci, uczą kluczowych nawyków
i umiejętności na drodze. Do wyboru kilkanaście gotowych propozycji zajęć podzielonych na tematy:
uczestnicy ruchu drogowego, zapinanie pasów, noszenie odblasków, znaki drogowe, przejście dla pieszych.
To nie są czasy na kosztowne zakupy. Dlatego też proponujemy pomoc dydaktyczną w promocyjnej ofercie
Wystarczy wysłać zamówienie do końca kwietnia 2021, żeby zapłacić prawie 30% mniej, zamiast 1350 zł 985 ZŁ

Informacje: 600 023 554

Zamówienie: biuro@autochodzik.pl

Stelaż - sześcian o wym. 75x26x67 cm
1. Rurki – 12 sztuk
2. Łącznik – 8 sztuk
Domek – materiał drukowany, gąbka
1. Pokrowiec – 4 ścianki z dachem – 1
sztuka
2. Daszek – 1 sztuka
Dodatki
1. Pokazowy Znak Drogowy – 2 sztuki
2. Przykrywka – 3 sztuki
3. Torba zbiorcza – 1 sztuka
4. Torba długa – 1 sztuka
5. Instrukcja – 1 sztuka
6. Opis zajęć, szablon – 1 komplet

Polecamy wzbogacenie wyposażenia - Ceny na niezmienionym poziomie – pojedynczo i w zestawach Miasteczko Umiejętności AUTOCHODZIK
do zabaw symulacyjnych /osobowe, straż, policja, straż miejska, ambulans, autobus, znaki drogowe, droga, przejście/. https://autochodzik.pl/

3 osobowe
Autobus Miejski

2 osobowe
Policja, Straż Miejska,
Straż Pożarna,
Ambulans, Firmowy

1 osobowe
Żółty, Niebieski, Firmowy

Sprzedawca: Fundacja CREDU, ul. Rzemieślnicza 9/37, 81-855 Sopot, tel. 600 023 554, NIP 5851465894 KRS 0000451984

