
 
Вишенаменско наставно средство које служи да побољша и олакша реализацију наставног плана и програма. Изузетно 
погодан у развоју моторичких и интелектуалних способности. Тактилна перцепција је један од начина како деца са 
оштећењем вида упознају своју средину. Коришћење магнетне словарице омогућава им да уз помоћ чула додира упознају 
облике слова, бројева, интерпункцијских знакова. Добро развијено чуло додира побољшаће и убрзати учење и поимање 
визуелних слика. Стављањем одређеног магнетног слова или броја на одговарајуће место развија се фина моторика, 
спретност руку и координација у простору код деце, а посебно код деце са сметњама у развоју. 
 

 

БЕЛА МАГНЕТНА ТАБЛА 120х80cm 
4 пиши-бриши фломастера + сунђер за брисање 
Цена: 6.000 РСД      Акцијска цена: 4.000 РСД 

СЕТ МАГНЕТНИХ ДРВЕНИХ СЛОВА И БРОЈЕВА 
Знакови интерпункције и рачунарских операција 
Велика слова по 2 комада, мала и бројеви по 3 комада 
Цена: 10.000 РСД                 Акцијска цена: 7.000 РСД 

БЕЛА МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА 120х80cm 
Сет магнетних дрвених слова и бројева са 
знаковима интерпункције и рачунарских операција 
4 пиши-бриши фломастера + сунђер за брисање 
Цена: 13.000 РСД      Акцијска цена: 9.000 РСД 

СТАЛАК ЗА МАГНЕТНУ ТАБЛУ 

Цена; 5.000 РСД 

Акцијска цена: 2.000 РСД 

БЕЛА МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА 240х120cm 
Сет магнетних дрвених слова и бројева са 
знаковима интерпункције и рачунарских операција 
4 пиши-бриши фломастера + сунђер за брисање 
Цена: 24.000 РСД      Акцијска цена: 16.000 РСД 

БЕЛА МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА 
СА СТАЛКОМ 120х80cm 

Сет магнетних дрвених слова и 
бројева са знаковима интерпункције 

и рачунарских операција, 4 пиши-
бриши фломастера, сунђер за 

брисање 
Цена: 18.000 РСД       

Акцијска цена: 11.000 РСД 

МАГНЕТНЕ ТАБЛЕ, МАГНЕТНА СЛОВА И БРОЈЕВИ 

РАЗРЕДНА И ИНДИВИДУAЛНА 
ДИДАКТИЧКА НАСТАВНА 
СРЕДСТВА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ, 
ШКОЛАРКЕ И ШКОЛАРЦЕ 

НОВА ШКОЛА 
Господар Јованова 22, Београд 
 011 263 1652, 328 4989 

www.novaskola.com 
kontakt@novaskola.com 

http://www.novaskola.com/
mailto:kontakt@novaskola.com


 

 

 
 

 
 

 

СЛИКЕ ЗА МОЈУ УЧИОНИЦУ 

Комплет од 10 зидних слика је дидактичко средство које својим садржајем, илустрацијама и бојом, форматом и 
квалитетом израде оплемењујe радни простор, подстиче усвајање одређених знања и појмова. Прилагођене су 
психофизичком узрасту и потребама ученика. Азбука и абецеда (велика и мала, писана и штампана слова), кружење 
воде у природи, годишња доба, сеоско домаћинство, дивље животиње, воћњак и виноград, жива и нежива 
природа, повртњак и њива, саобраћај. 

Цена: 3.000,00 РСД 

   Акцијска цена: 1.000 РСД 

МАГНЕТНИ СЕТ 
Магнетни сет је иновативно наставно средство 
намењено деци млађег предшколског и школског 
узраста. Посебно је корисно за децу са сметњама 
у развоју и инвалидитетом, јер подстиче на 
синтезу чулних опажаја и способности – покрета, 
фине моторике и вербалног изражавања. 

Садржи 6 слика са различитим темама и 80 
магнетних предмета. 
Деца остварују комуникацију и уче 
користећи конкретне предмете и тако задовољавају 
најважнији педагошки принцип – принцип 
очигледности у настави. 

 

Цена: 5.000,00 РСД 

   Акцијска цена: 2.000 РСД 

МОЈ СВЕТ 

Дидактичко средство намењено деци млађег узраста. Кроз 
различите животне ситуације, сликама причамо причу о 
вредностима различитог, толеранцији и разумевању. 
Тематске приче: Кривица и опроштај, Деца са хендикепом, 
Зид предрасуда, Полни стереотипи, Одело не чини човека... 
Веома је важно да деца прихвате разлике које постоје међу 
њима. МОЈ СВЕТ идеално је дидактичко средство за ту сврху 
јер подстиче ученике на откривање особина по којима 
су слични или исти, а по којима се разликују. Преноси им 
се став да нас личне особености чине оним што јесмо, да 
је „у реду" бити различит и да разлике међу њима нису 
препрека, већ могу бити и подстицајне. Користећи ово 
дидактичко средство деца откривају своје могућности, 
као и особености места и особа које их окружују. 

 
Цена: 5.000,00 РСД 

    Акцијска цена: 2.000 РСД 

 

Производе можете наручити путем мејла poruci@novaskola.com 
или на бројеве телефона 011/2631-652 и 011/328-4989. 

Поручени производи достављају се у року од 3 дана. 
У све цене урачунат је ПДВ! 


