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1

Puzzle edukacyjne 
utrwalające znajomość 
mięśni i układu 
kostnego człowieka

Puzzle edukacyjne utrwalające anatomię człowieka oraz pobudzające kreatywność 
dziecka, uczące koncentracji, planowania własnych działań oraz umiejętności 
projektowania. Układając zestaw uczeń utrwala znajomość  mięśni i układu 
kostnego człowieka. Minimalna liczba elementów 260 .Np. Puzzle „Było sobie 
życie” mięśnie i układ kostny. szt 1

2.

Puzzle pogłębiające 
wiedzę na temat 
ludzkiego organizmu

Puzzle dla dzieci uczące koncentracji, kształtujące spostrzegawczość i umiejętności
manualne dziecka. Układając ilustrację dziecko pogłębia przy okazji  swoją wiedzę
na temat ludzkiego organizmu. Zestaw minimum 100 elementów do złożenia Np. 
Puzzle „Było sobie życie” Bohaterowie szt 1

3.

Puzzle utrwalające 
znajomość  układu 
krwionośnego 
człowieka

Puzzle edukacyjne utrwalające anatomię człowieka oraz pobudzające kreatywność 
dziecka, uczące koncentracji, planowania własnych działań oraz umiejętności 
projektowania. Układając zestaw uczeń utrwala znajomość  układu krwionośnego 
człowieka. Minimalna liczba elementów 260 Np. Puzzle „Było sobie życie”, układ 
krwionośny szt 1

4.

Gra edukacyjna 
dotycząca 
mechanizmów i 
struktury ludzkiego 
organizmu

Gra edukacyjna planszowa, w której uczestnik może sprawdzić swoja wiedzę na 
temat zdrowia i ludzkiego organizmu. Podczas gry uczeń poznaje mechanizmy i 
strukturę ludzkiego organizmu. Gra polega na skompletowaniu żetonów z 
bohaterem wiodącym, w tym celu gracz porusza się po planszy wykonując różne 
zadania. W zestawie nie mniej , niż 500 elementów. Np. „Było sobie życie” gra 
edukacyjna szt 1

5.

Gra edukacyjna 
dotycząca zdrowia i 
ludzkiego organizmu

Gra edukacyjna towarzyska, w której uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę na 
temat zdrowia i ludzkiego organizmu. Gra polega na zdobywaniu punktów za 
prawidłowe odpowiedzi i wybieraniu prawidłowej strategii, aby wygrać .Do 
zdobycia jest 5 głównych narządów ludzkiego organizmu. W zestawie nie mniej 
niż 100 elementów. Np. „Było sobie życie” gra edukacyjna atak wirusów szt 1
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6.

Gra edukacyjna 
sprawdzająca wiedzę na 
temat ludzkiego 
organizmu

Gra typu quiz sprawdzająca wiedzę na temat ludzkiego organizmu. Polega na 
odpowiadaniu na pytania i kompletowaniu jednego z wybranych układów. W 
zestawie nie mniej, niż100 elementów. Np. „Było sobie życie” gra edukacyjna 
pojedynki mistrzów szt 1

7.

Gra edukacyjna 
utrwalająca podstawowe
zasady udzielania 
pierwszej pomocy

Planszowa gra edukacyjna utrwalająca podstawowe zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Polega na odpowiadaniu na pytania i zdobywaniu żetonów za prawidłowe 
odpowiedzi. Np. Było sobie życie” gra edukacyjna - pierwsza pomoc szt 1

8.

Gra edukacyjna 
utrwalająca wiedzę o 
bakteriach, wirusach i 
toksynach

Planszowa gra edukacyjna utrwalająca wiedzę o bakteriach i wirusach 
zagrażających ludzkiemu zdrowiu. Polega na zdobyciu wizerunków szkodliwych 
dla organizmu bakterii, wirusów lub toksyn. W zestawie nie mniej niż 25 
elementów. Np. Gra edukacyjna „Było sobie życie” łowcy bakterii szt 1

9.

Gra strategiczna  
utrwalająca wiedzę o 
bakteriach i wirusach

Planszowa gra strategiczna utrwalająca wiedzę o bakteriach i wirusach. Polega na 
ułożenia obrazka ze scenką. Zwycięzcą jest gracz, który w momencie ułożenia 
kompletnego obrazka zebrał najwięcej żetonów przedstawiających bakterie i 
wirusy. W zestawie nie mniej niż 45 elementów. Np. Gra edukacyjna „Było sobie 
życie” pogromcy wirusów szt 1

10.

Gra edukacyjna dla 
młodszych uczniów 
wprowadzająca w 
zagadnienia związane z 
wirusami i bakteriami

Planszowa gra edukacyjna dla młodszych uczniów wprowadzająca w zagadnienia 
związane z wirusami i bakteriami zagrażającymi ludzkiemu zdrowiu. Gra polega na
zbieraniu żetonów i zapełnianiu nimi tabliczek. W zestawie nie mniej niż 60 
elementów. Np. Gra edukacyjne „Było sobie życie” wielki pościg szt 1
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