Ми подбали про те,
щоб вам було легко
і зручно готуватись
до уроків і створили

Інвентар-бокси
Залежно від можливостей та варіацій
проведення уроку ми розробили три їх види:
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Включає в себе всі
основні матеріали,
щоб провести уроки
ефективно і не
витрачати зайвого
часу на підготовку.
Він включає всі
роздруківки з
додатків, вирізані
матеріали для ігор
чи основи для
поробок, основний
інвентар для ігор та
дослідів.

2

ам

окс
иці по б
Подроб і
от
на звор

Бокс

Додат

ковий

Включає
матеріали
специфічного
використання (як
гідрогель чи піна
для бриття), або
вже можливого в
наявності (як
гуаш чи клей).

3 Бокс

К н и граі н н я
тво
Включає лише
інвентар для
створення дітьми
книги з фетру
«Книга творіння».
Робота по
створенню цієї
книги
передбачається
на кожному уроці.

Залишились питання?
+380 (98) 376 96 99

Стандартний

Додатковий

книга творіння
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Чорні та білі помпони
Прищепки
Баночки для досліду
Гуаш біла та чорна
Пензлик
Картки до гри «День і ніч»
Хмаринка на картоні
Ватні кульки (вата)
Трубочка
Піпетка
Шприц без голки
Піна для бриття
Синій барвник
Роздруківки хмаринок
Картонна тарілка
Паперові крапельки
Клей
Ножиці
Нитка
Роздруківки на гру
«Що переплутав художник»
Різні види насіння
Контур соняшника на картоні
Жовтий пластилін
Насіння соняшникове
Насіння крес салату
Горшечки для посадки рослин
Пальчикові фарби
Зіп пакет
Зірочки
Гель
Вирізане з картону сонце
Роздруківки сузір’їв
Зірочки - наклейки
Вирізані контури дерев
Роздруківки для гри «Зима- літо»
Роздруківки до гри «Знайди тіні»
Роздруковані та вирізані птахи
для «Сенсорної коробки»
Гідрогель
Поробка риби
Пухнасті дротики - рибки
Палички для суші
Печиво «зоологічне»
Матеріал для гри «Хто сховався під серветкою»
Роздруківки розфарбовок «хлопчик і дівчинка»
Роздруківки картинок відпочинку
Роздруківки 6 днів
Матеріал для ручної праці «Створення світу»
Вирізані тваринки для пальчикового театру
Подяка
Фетр на клейкій основі
Фетр для книги
Зразки та шаблони для вирізання з фетру

Кількість найменувань
*Вартість на 1 дитину, грн
*Мінімальне замовлення боксів від 7 дітей

До боксу не входить:
Папір А3
Фрукти і солодощі
Олівці
Грунт для посадки рослин

