
414
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč
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BE22420 830 Kč

Najdi koťátko 
Hra zaměřena na rozvoj slovní zásoby, prostorového vnímání, 
paměti a pozorování. Děti si mají pomocí vytažené kartičky 
zapamatovat polohu koťátka a zrekonstruovat ji v reálu. Hra 
obsahuje: kotě, postel, koberec, dřevěnou podložku, polštář, 
přikrývku, 34 kartiček a hrací kostku.
Rozměry: koťátko: 4,5 x 4,5 x 1cm, postel: 12 x 7,3 x 4,5 cm. 
Rozměr balení: 24,5 x 24,5 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

BE25580 1920 Kč

XXL Najdi koťátko 
Hra zaměřena na rozvoj slovní zásoby, prostorového vnímání, 
paměti a pozorování. Děti si mají pomocí vytažené kartičky 
zapamatovat polohu koťátka a zrekonstruovat ji v reálu. Hra 
obsahuje: kotě, postel, koberec, dřevěnou podložku, polštář, 
přikrývku, 34 kartiček a hrací kostku.
Rozměry: koťátko: 9 x 8,5 x 2 cm, postel: 24 x 9 x 14,5 cm.
Rozměr balení: 33,2 x 23,2 x 10 cm.
Věková kategorie: 4+

LR9284 910 Kč

Prostorová představivost - skládačka 
Skládačka naučí děti logicky přemýšlet a zdokonalí jejich 
prostorovou představivost. Jejich úkolem bude skládat 3D 
objekty dle karet. Balení obsahuje 40 oboustranných karet 
s úkoly (obsahují i správné řešení úkolů) a 15 barevných 
stavebních dílů. Rozměr největšího dílu: 7,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

RO2403922 4470 Kč

Hra - Stavební plán
Hráč si vezme kartu s úlohou a řekne prvnímu hráči, co má na své herní desce postavit. Společně chtějí zjistit, zda byla 
úloha provedena správně. Hru je možné hrát i jednotlivě. Hra je vhodná pro 1 - 6 hráčů.  
Obsah: 12 plastových karet s úkoly vytištěnými na obou stranách (1 strana s úlohou a 1 strana s řešením), 2 plastové hrací 
desky, 1 příčka s držákem, 2 plastové boxy (2 domy se střechou, muž, žena, 2 sedící osoby, 2 lavičky, člun, 2 auta, 2 stromy, 
24 karet s cestou, 10 karet s trávníkem a 12 karet s jezírkem).
Rozměr kartičky s úkolem: 20 x 14 cm. 
Věková kategorie: 4+
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NA342231 1180 Kč

Topologická sada 1
Sada je určená pro 2 děti, které na základě karty s úkolem mají na 
hrací plochu poskládat identicky jednotlivé elementy, tedy převést 
dvojrozměrný obraz do trojrozměrného. Hra je zaměřená na rozvoj 
pozorovacích schopností a prostorového vnímání. Obsah: 18 karet 
s úkoly (19 x 13 cm), 10 dřevěných elementů (2 stojící psi, 2 ležící psi, 
2 červené střechy, 2 stromy, 2 konstrukce psí boudy), 2 hrací plochy 
(32 x 22 cm), 6 plastových podstavců.
Věková kategorie: 2+ 

NA342233 1180 Kč

Topologická sada 2
Sada je určená pro 2 děti, které na základě karty s úkolem mají na 
hrací plochu poskládat identicky jednotlivé elementy, tedy převést 
dvojrozměrný obraz do trojrozměrného. Hra je zaměřená na rozvoj 
pozorovacích schopností a prostorového vnímání. Obsah: 18 karet 
s úkoly (19 x 13 cm), 28 dřevěných elementů (8 plotů, 4 domečky
- žluté kostky, 2 červené střechy, 4 jehličnaté stromy, 2 postavy, 
2 koně, 2 krávy, 2 ovoce, 2 slepice), 2 hrací plochy (32 x 22 cm), 
6 plastových podstavců.
Věková kategorie: 4+ 

NA342814 1690 Kč

Topoprimo - protiklady 
Skupinová hra pro 4 - 6 dětí učí slovní zásobu v prostoru 
a protiklady. Balení obsahuje 2 zelené magnetické stojany, 
4 karty s prostorem (ložnice, obývací pokoj, park, u moře), 
18 magnetických figurek reprezentujících protiklady 
(6 lidí, 6 zvířat, 6 předmětů), 24 karet s úkoly.
Rozměr balení: 39 x 5,8 x 28 cm.
Věková kategorie: 4+

NA342869 700 Kč

Toporama - doplnění 
Doplnění ke hře Toporama (NA342868) umožňuje 
hru 2 dalších hráčů. Balení obsahuje 11 dřevěných 
figurek (2 domy, 2 stromy, 1 chlapec, 1 dívka, 
2 kočky, 2 slepice, 1 plot).
Rozměr balení: 25 x 5 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+

NA342868 1190 Kč

Toporama - hra 
Hra pro 2 hráče seznamu děti s logickou organizací předmětů, 
zvířat a lidí v prostoru. Balení obsahuje 4 sady po 6 karet s úkoly, 
14 dřevěných figurek (2 domy, 2 stromy, 2 chlapci, 2 dívky, 
2 kočky, 2 slepice, 2 ploty), 2 dřevěné stojany s drážkami, 
6 transparentních podložek.
Rozměr balení: 34 x 4,4 x 24 cm.
Věková kategorie: 3+
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EPL120496 2650 Kč

Postav si svět
Těchto 15 krásně ilustrovaných barevných stavebních bloků, 
které představují různé architektonické styly domů po celém 
světě, jsou ideální na hraní rolí a vyprávění příběhů.
Materiál: borovicové dřevo.
Rozměr: největší budova: 13 x 11 x 3 cm.
Věková kategorie: 2+

Pěnová topologie
Zažijte zábavu s těmito pěnovými dílky. Cílem 
je podpora prostorového vnímání, kde na hrací 
desku ukládáte jednotlivé dílky podle předlohy 
nebo si vytvoříte vlastní uspořádání. Aktivita 
podporuje kreativitu, logiku, jemnou motoriku, 
trpělivost a soustředěnost. Balení v praktickém 
textilním sáčku obsahuje 10 dílků.
Tloušťka dílku: 1,6 cm.
Věková kategorie: 3+

HK00404 - Ve městě 870 Kč

HK00405 - Na horách 870 Kč

Pěnové figurky
Připravte se na cestovatelské dobrodružství s 
pěnovými dílky. Užijte si zábavu a vytvořte si vlastní 
cesty a scenérie, ať už samostatně nebo společně. 
Každá sada obsahuje 15 dílků balených v praktickém 
textilním sáčku.
Rozměr sáčku: 20 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+

HK00463 - Cesta, tloušťka: 0,4 cm 485 Kč

HK00464 - Značky a cesta, tloušťka: 0,4 cm 485 Kč

HK00465 - Městečko, tloušťka: 1,6 cm 485 Kč

DJ08354 440 Kč

Topologix 
Veselá hra, která zároveň naučí děti orientovat se v prostoru. Děti 
určují polohu zvířátek na obrázku pomoci mřížky. Balení obsahuje 
dřevěnou desku s mřížkou (20 x 20 cm), 5 dřevěných žetonů se 
zvířátky a 20 obrázků. Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RO2995026 535 Kč

Které ovoce chybí?
Které z těchto 7 druhů ovoce zmizelo? Pokud má dítě 
dobrou paměť, rychlé reakce a dokáže jako první správně 
odpovědět, získává body a stává se vítězem. Důležitými faktory 
pro úspěšnost ve hře jsou zejména paměť a komunikační 
schopnosti. Umístěte karty na hromádku na stůl. Hráč, který 
je na řadě, otočí kartu. Ten, kdo první pojmenuje chybějící 
předmět, získá za každou správnou odpověď žeton. 
Hráč s nejvyšším počtem bodů na konci hry se stává vítězem. 
Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. Rozměr karty: 9,5 x 7,5 cm. 
Rozměr balení: 25,5 x 25,5 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+
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VN349 37 Kč

Dvojité zrcátko
Složené ze dvou flexibilních částí.
Rozměr: 20 x 7 cm.
Věková kategorie: 8+

VN85851 240 Kč

Rohová zrcátka
Žáci mohou použít tato zrcátka 
v kombinaci s kostkami a jinými předměty, 
a tak vidět a porozumět symetrii, odrazu 
a posloupnosti. Sada obsahuje 2 zrcátka 
(10 x 15 cm), 1 dřevěný podstavec 
(16 x 16 cm).
Věková kategorie: 8+

VN87578 205 Kč

Pracovní karty
k dvojitému zrcadlu 
Sada obsahuje 8 oboustranných karet 
s úkoly (dohromady 16 úkolů). Děti 
ukládají barevné tvary podle vzorů na 
kartách, kde je uvedeno, které dílky 
potřebují a v pravém rohu je znázorněné 
správné řešení. Vhodné k Dřevěným 
barevným dílkům (VN89012) z naší 
nabídky. Rozměr: 15 x 10 cm.
Věková kategorie: 6+ 

AK20522 1235 Kč

Kde je?
Jde o didaktickou pomůcku, která se používá kolektivně a při 
hře ve třídě se jí může najednou zúčastnit až 25 dětí. Je 
složena ze dvou úrovní. Obsah: 1 budka a 4 figurky zvířátek, 
25 hracích karet potištěných po obou stranách, 150 kulatých 
hracích žetonů, 1 pedagogický návod a návod na realizaci 
činností. Cílem je rozvoj prostorové orientace a vnímání 
postranních poloh prostřednictvím prostorových pojmů: nahoru 

- dolů, dovnitř - ven, před - za a vlevo - vpravo. Skládá se ze 
dvou her, které jsou založeny na realitě obrázků na fotografiích 
představujících tytéž pojmy, ale ve dvou rozdílných úrovních: 
Opačný stav a Prostorová orientace. Při každé z těchto her má 
dítě hrací kartu se 6 fotografiemi, na které jsou dvě zvířátka 
v různých polohách vůči budce, která je porovnávacím středem. 
Zároveň má učitelka stejnou budku a příslušná zvířátka 
a umísťuje je do různých poloh a okolo budky tak, aby to děti 
viděly. Postupně, při jednotlivých polohách, děti pozorují své 
karty, jestli se tam nachází tato poloha, a jestliže to tak je, 
položí na ni kulatý žeton a postupují tak do té doby, až jeden 
žák zaplní na svoji kartě všechny polohy na ní znázorněné. 
Při hře Opačný stav (modrý okraj) jde o významově opačné 
pojmy: nahoru - dolů, vpředu - vzadu, atd., přičemž se 
používají čtyři rozdílná zvířátka. Na každé fotografii jsou 
znázorněny dvě z těchto zvířátek, vždy vzájemně v opačné 
poloze. Při hře Prostorová orientace (červený okraj) se pojmy 
kombinují všemi možnými způsoby a na každé fotografii je 
vždy jeden pes a jedna kočka v různých polohách. 
Věková kategorie: 4+

Různé plošné a prostorové tvary
naleznete na str. 562 - 567.

VN89012 605 Kč

Sada tvarů 
Sada 250 dřevěných kusů v 6 tvarech a 6 barvách. 
Sada je zaměřena na poznávání různých tvarů 
a vztahů mezi nimi. Jsou vhodné na použití 
s Dvojitým zrcadlem (VN41345) a s Pracovními 
kartami (VN87578) z naší nabídky.
Šířka tvarů je 1 cm. 
Balené v plastovém sáčku.
Věková kategorie: 5+ 

NA345129 1060 Kč

Logické tabulky
- Odraz ve vodě 
Děti poskládají puzzle a potom 
skládají zrcadlový odraz ve vodě. 
Procvičují tak logické myšlení a 
učí se pochopit symetrii.
Balení obsahuje 12 
oboustranných karet (18 x 12 
cm), 2 identické puzzle (2 x 22 
ks) a dřevěnou základnu (32 x 16 
x 1 cm).
Věková kategorie: 5+

G - 2-Didakticke-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   417 6. 8. 2021   14:19:42



418
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

R
o

zv
o

j s
m

ys
lů

 -
 Z

ra
ko

vé
 a

 p
ro

st
o

ro
vé

 v
n

ím
á

n
í /

 P
řip

ra
ve

n
 n

a
 š

ko
lu

GO57664 309 Kč

Dřevěná skládačka 
- Prostorová představivost 
Barevná dřevěná skládačka seznamuje děti 
s prostorovou představivostí a 3D pohledem. 
Rozměr: 40 x 30 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AD5734 260 Kč

Pravá a levá strana 
Hra, u které se děti naučí rozeznávat pravou a levou stranu. 
Jejich úkolem je skládat obrázky rozdělené na 2 poloviny.
Balení obsahuje 48 obrázků (7,4 x 7,4 cm).
Rozměr balení:
27,5 x 18,5 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AK20538 760 Kč
Pravá a levá strana - hra 
Jedinečný způsob jak naučit děti správně rozeznat pravou a levou stranu. Podle obrázků na 
vzorových kartičkách se snaží umístit objekty do stojanu tak, aby pravá / levá strana odpovídala 
obrázku na kartičce. Obsahuje: 4 náramky na pravou ruku, 24 vzorových karet, 7 objektů, 2 stojany.
Rozměr vzorové karty: 11,4 x 8 cm.
Věková kategorie: 4+

Náramky na
pravou ruku
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PŘIPRAVEN NA ŠKOLU
Je důležité, aby děti byly připraveny na vzdělávání. Toho lze dosáhnout různým tréninkem koncentrace a schopností řešit problémy, jakož i 

dokázat zvládnout vyhodnotit situace. Koncentrace je jedna ze základních dovedností, které ovlivňují jejich další vývoj. 
Přechod z mateřské školy do školy není jednoduchý, proto jim nabízíme sady na naučení základních oblastí.

Připraven na školu 1: Podporuje a rozvíjí celkovou koncentraci.
Připraven na školu 2: Podporuje koordinaci oko-ruka.

Připraven na školu 3: Rozvíjí jednoduché porozumění číslům.
Připraven na školu 4: Rozvíjí geometrické schopností.

Sada Šikovné kostky: Seznamuje s geometrií hravou formou.
 

Každá sada obsahuje karty s úkoly se 4 hlavními tématy. Karty v sadě nabízejí tři úrovně obtížnosti (žluté - lehké, zelené - středně těžké 
a modré - těžké). Zvětšovacím sklíčkem si děti mohou zkontrolovat své odpovědi (na zadní straně).

BE29015 2220 Kč

Připraven na školu 3
Aktivita podporuje rozvoj porozumění základním číslům. 
Sada obsahuje tato témata: matematické začátky, 
rozlišování množství, rozvoj pojmů čísel a číselné 
cvičení. Balení obsahuje 60 karet s úkoly, zvětšovací 
sklíčko, 4 stírací fixy.
Rozměr balení: 26,5 x 17 x 4 cm.
Věková kategorie: 5+

BE29020 2220 Kč

Připraven na školu 4 
Aktivita podporuje rozvoj porozumění geometrickým tvarům. 
Sada obsahuje tato témata: základní povědomí 
o geometrických tvarech, prostorová orientace, prostorové 
myšlení a rozvoj pojmů vpravo / vlevo.
Balení obsahuje 60 karet s úkoly, zvětšovací sklíčko, 
4 stírací fixy.
Rozměr balení: 26,5 x 17 x 4 cm.
Věková kategorie: 5+ 

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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GO58649 245 Kč

Mozaika v kostkách
Balení obsahuje kromě čtyřech kostek až 26 
vzorových dřevěných destiček, podle kterých mají děti 
za úkol poskládat vzory na kostkách. 
Věková kategorie: 3+

DJ01693 390 Kč

Mozaika sovička
Pomoci barevných kosočtverců si děti mohou složit 
mnoho různých obrazců dle vlastní fantazie a nebo 
podle 5 kartonových kartiček s úkoly. Rozvíjí obrazovou 
představivost, fantazii a tvořivost dětí. Vyrobeno ze dřeva.
Rozměr: 13,5 x 20 x 0,6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58530 259 Kč

Hra s ozubeným kolečkem
Hra k rozvoji jemné motoriky a kreativního 
myšlení. Kolečka se nasadí na dřevěnou 
tabuli podle kartiček s úkoly a nebo vlastní 
fantazie. Sestava je správná, pokud se 
po zatočení modrého kolečka otáčejí 
i všechny další. Rozměr: 20,5 x 20,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58586 265 Kč

Dřevěná mozaika - Duha
Balení obsahuje 36 dílků.
Rozměr: 15,5 x 15,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57572 820 Kč

Mozaika svět tvarů - sada 4 ks
1 mozaika obsahuje 20 - 25 dílků.
Rozměr: 16 x 16 cm.
Věková kategorie: 3+

RO1144620 230 Kč

Vkládací tvary - Ptáčci
Pro vytvoření milého ptáčka stačí pouze 
4 kusy. Vezměte si vzorovou kartu a 
nebo si zkuste vyrobit vlastního ptáčka. 
Balení obsahuje 6 plastových rámečků, 6 
modelových kartiček, 24 plastových dílků. 
Rozměr rámečku: 18 x 18 cm. 
Věková kategorie: 4+
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MD10528 970 Kč

Ukladaj tvary - začátečníci 
Balení obsahuje 5 oboustranných desek, na 
které děti ukládají různobarevné plastové tvary. 
Procvičí si při tom motoriku a logické myšlení. 
Obsahuje 30 barevných tvarů.
Rozměr balení: 28 x 28 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DJ06432 600 Kč

Veselé zvířátka ze dřeva
Zábavná hra zaměřená na rozvoj kognitivních funkcí 
dítěte. Každá karta znázorňuje obrázek, podle kterého 
se dítě snaží vytvořit zvířátko z barevných dřevěných 
tvarů. Balení obsahuje 20 obrázkových karet a 30 
dřevěných tvarů.
Rozměr balení: 33 x 20 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ08300 359 Kč
Obrázkový tangram 
Poznávejte tvary hrou! Můžete 
vytvářet obrázky i podle návodu 
na kartičce. Balení obsahuje 12 
instrukčních karet s rozlišnými 
obtížnostma, 12 karet s řešením 
a 36 dřevěných dílků různých 
tvarů. Věková kategorie: 3+

GO58557 635 Kč

Geometrická mozaika 
Balení obsahuje 250 dílků různých barev 
a tvarů, které je možne poskládat podle 
vlastní fantazie.
Rozměr čtverce: 2,5 x 2,5 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57924 435 Kč

Barevné cihličky 
Skládejte z dřevěných barevných cihliček vzory 
podle karet. Správné řešení se nachází na zadní 
straně karet. Rozměr trojúhelníku: 25 x 16 cm. 
Věková kategorie: 4+

DJ08356 360 Kč

Tyčinkové obrázky
Balení obsahuje 41 dřevěných kousků různých 
velikostí a 24 předloh, pomoci kterých lze 
vytvářet různé obrazce. 
Rozměr: 21,5 x 21,5 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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BE22312  695 Kč

Legolino
Pro tuto hru je nezbytné využívat kreativitu a představivost. Úkolem 
je dokončit (vyplnit) 
obrázek použitím různých geometrických tvarů. Různé vzory mají 
různý stupeň náročnosti. Obsah balení: 2 sady, které každá obsahuje 
7 dřevěných tvarů v bavlněném sáčku, plus 15 krásných barevných 
vzorových karet k doplnění. 
Rozměr karet: 21 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 4+

VN86250 570 Kč

Magnetický tangram - 3 sady
Tangram využívá 7 základních tvarů k vytvoření 
obrazců dle zadání.
Balení obsahuje 3 sady tangramů, oboustranné 
v červené, žluté a zelené barvě.
Skvělá geometrická pomůcka vhodná k použití na 
tabuli nebo stůl.
Rozměr poskládaných dílů do čtverce: 
20 x 20 cm. Věková kategorie: 5+

i pro

MI95047 825 Kč

Geometrická tabulka, 6 ks 
Na přední straně se nachází 25 úchytů (5 x 
5), pomocí kterých se navlékají gumičky do 
požadovaného tvaru. Balení obsahuje 6 tabulek, 
120 barevných gumiček a 16 vzorových karet. 
Rozměr: 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 7+ 

BE21120 830 Kč

Gumičkové kreslení
Pomocí barevných gumiček děti vytvářejí v dřevěném rámu obrazy na 
základě předlohy nebo vlastní fantazie. Hra rozvíjí jemnou motoriku 
a kreativitu. Balení obsahuje dřevěný rám, 
5 oboustranných předloh, 25 barevných gumiček.
Rozměr rámu: 27 x 28 cm.
Věková kategorie: 4+

LE11357 295 Kč

Tangram v plechovce
Balení obsahuje 52 barevných dřevěných dílků, ze kterých je možné 
poskládat různé obrazce podle přiloženého návodu.
Baleno v plechovce.
Rozměr plechovky: 15 x 15 x 5 cm.
Věková kategoie: 3+

ES42094 1400 Kč

GeoBlox - Maximix
Tvary jsou založeny na oboustranném trojúhelníku, 
aby je bylo možné spojit do jasných a konstruktivních 
linií. Balení obsahuje 60 dřevěných dílů. 
Materiál: buk. Rozměr balení: 17,8 x 17,8 x 11,8 cm. 
Šířka dílku: 1,7 cm. 
Věková kategorie: 3+
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DJ03132 255 Kč 

Minitangram 
Hra k procvičení logického 
myšlení. Balení obsahuje 
50 kartiček s úkoly a 7 
dřevěných magnetů 
v základních tvarech.
Vše je zabaleno v látkovém 
pytlíčku.
Rozměr: 7,5 x 7,5 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

RY15663 279 Kč

Tangram puzzle 
Vytvořte lidi, zvířata, rostliny, budovy a vozidla 
z pouze 7 tvarů a 6 barev.Tangram rozvíjí logické 
myšlení a prostorové vnímání. Balení obsahuje
700 dílků. Vzorové karty si můžete stáhnout
na naší webové stránce.
Rozměr balení: 27 x 20 cm.
Věková kategorie: 4+

RY62501 650 Kč

Velký tangram 
Hra obsahuje 7 velkých tangramů, které 
se mohou skládat uvnitř i venku.Vyrobené 
z materiálu odolného vůči počasí.
Rozměr: 31 x 62 cm
Věková kategorie: 3+

VN51565 37 Kč

Udělej si svůj vlastní Tangram
Balení obsahuje 7 dřevěných čtverců s naznačenými čárami, podle 
kterých si děti, za pomoci dospělé osoby, vyříznou jednotlivé díly 
tangramu, které lze následně namalovat nebo vyzdobit dle vlastní 
fantazie.
Rozměr: 15 x 15 cm. Věková kategorie: 5+

NA345151 1330 Kč

Mozaika - Emoce 
Hráč doplňuje správně tvary do mřížky podle 
předlohy a na základě toho se seznamuje 
s výrazy obličeje a emocemi. Balení obsahuje 
6 oboustranných karet s předlohami, 2 transparentní 
plastové mřížky, 95 plastových dílků
Rozměr mřížky: 27 x 21 cm.
Věková kategorie: 4+

GOGK318 125 Kč

Dřevěný tangram, 7 ks
Úkolem této tangramové hry je napodobit různé obrázky, 
ale k dispozici máte jen 7 dílků. Hra podporuje prostorové 
a vizuální vnímání. Vyrobené ze dřeva.
Rozměr balení: 15,8 x 7,9 x 1 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

LR3106EI 765 Kč

Poskládej si tangram - hra
Přemýšlejte pozorně, ale rychle! Cílem strategické hry je správně 
uspořádat tvary a zaplnit hrací desku. Ten hráč, kterému se to podaří 
jako prvnímu, vyhrává hru. Hráč hodí kostkou a vybere si zobrazený 
tvar. Pokud hozená kostka zobrazí ruku, hráč si ukradne tvar od 
spoluhráče. Balení obsahuje 80 plastových tvarů ve 4 barvách 
(32 velkých trojúhelníků, 32 malých trojúhelníků, 16 čtverců a 4 hrací 
desky. Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče.
Rozměr hrací desky: 27 x 27 cm.
Věková kategorie: 7+

POSLEDNÍ
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MI95007 210 Kč

Magnetický tangram
Balení obsahuje kovovou tabulku a 7 magnetek. Díky praktickému 
provedení je vhodný na cesty. Rozměr: 11,5 cm.
Věková kategorie: 5+

MD10029 795 Kč

Tangramy s tabulkami 
Děti u hry poznávají tvary a barvy a zároveň si 
procvičují jemnou motoriku. Balení obsahuje 
120 barevných dřevěných tvarů a 5 oboustranných 
dřevěných předloh, podle kterých skládají různé 
obrazce (dohromady 10 vzorů). Všechno je uloženo 
v dřevěném boxu.
Rozměr boxu: 33 x 23 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LH30270 285 Kč 

Rychlé prsty 
Balení obsahuje 14 kartiček s různými vzory. Krabička s kuličkami je 
uzavřená přiléhavým plastem. Úkolem je pouze pomoci rychlých prstů 
vytvořit obrazec nakreslený na kartičce. Hra obsahuje 2 hrací krabičky, takže 
mohou spolu soutěžit dva hráči. Kdo vytvoří daný obrazec rychleji?
Rozměr hrací krabičky: 9 x 9 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LR0289 1020 Kč

Obrazcové mozaiky - sada s předlohami
Podpořte u dětí kreativní a vizuální myšlení pomocí čtverců, 
trojúhelníků a kosočtverců. Vkládejte jednotlivé dílky podle předlohové 
kartičky. Hra podporuje rozlišování barev, tvarů a trénuje jemnou 
motoriku. 53 dílná sada obsahuje 32 dřevěných dílků v 6 barvách 
(světle modrá, tmavě modrá, žlutá, červená, oranžová, zelená), 
20 vzorových kartiček a hrací desku.
Rozměr hrací desky: 25 x 25 cm.
Věková kategorie: 4+

VN760356 650 Kč

Průhledné tvary
Děti mohou stavět a učit se o geometrických tvarech. Každý tvar je 
umístěn v dvoudílném rámu. Sada obsahuje 108 průhledných prvků.
Rozměr: 14,5 x 14,5 cm. Věková kategorie: 4+

MI95045 705 Kč

Geomozaika
Sada 250 geometrických tvarů z nerozbitného pevného 
plastu v 6 barvách. Baleno v praktickém kbelíku s 
rukojetí. Stavebnice rozvíjí prostorovou orientaci a 
vizuální koordinaci. Děti se učí rozpoznávat tvary, barvy 
i vytvářet mozaikové kompozice.
Věková kategorie: 3+
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BE21040 nedostupné
Magnetická mozaiková tabulka 
Výborná pomůcka pro výuku psaní a kreslení. Inovativní způsob 
vytváření kreativní mozaiky díky magnetickému peru a kovovým 
kuličkám, které jsou uvnitř tabulky (713 ks). Vzorové karty si 
můžete stáhnout na naší webové stránce.
Rozměr: 28 x 25,5 x 1,2 cm. Věková kategorie: 3+ 

BE21090 nedostupné
Magnetická kreslící deska 
- sada 12 ks 
Kovové kuličky lze přetvořit do skvělých 
obrázků použitím magnetického pera. 
Balení obsahuje 12 kreslících desek 
s magnetickým perem. 
Rozměr: 17,5 x 21,5 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 4+

BE21090-1 nedostupné
Magnetická kreslící deska - 1 ks 
Kovové kuličky lze přetvořit do skvělých obrázků 
použitím magnetického pera. Balení obsahuje 
1 kreslící desku s magnetickým perem. 
Rozměr: 17,5 x 21,5 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 4+

BE21050 695 Kč

Magnetická mozaika
S touto magnetickou tabulkou a úžasnými předlohami 
můžete vytvořit zajímavé barevné obrázky. Když je 
magnetické pero dostatečně blízko u tabule, dílky (v 5 
barvách) se přichytí na pero a můžete jej přenést na desku 
tak, abyste vytvořili obrázek jako např. zvířátka, auta, budovy 
a jiné. Aktivita trénuje koordinaci oko-ruka použitím pera a 
také počítání dílků. Balení obsahuje 10 oboustranných karet 
s úkoly, hrací desku s dílky a magnetické pero.
Rozměr balení: 32,5 x 32,5 x 2,8 cm.
Rozměr magnetické desky: 37 x 37 cm.
Věková kategorie: 3+
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PP70249 279 Kč

Jumbo Peggy, malá sada
Sada obsahuje 16 hříbků s průměrem 33 
mm, 4 vzájemně spojitelné podložky a 4 
oboustranné karty s ilustracemi.
Věková kategorie: 2+ 

PP71349 445 Kč

Jumbo Peggy, velká sada 
Sada obsahuje 36 hříbků s průměrem 33 
mm, 9 vzájemně spojitelných podložek a 4 
oboustranné karty s ilustracemi.
Věková kategorie: 2+ 

PP4160 555 Kč

První mozaika Květ MAXI
Mozaika s netradičními hříbky je vhodná i pro malé ruce.Podporuje rozvoj 
jemné motoriky, prostorové vnímání a fantazii.
Balení obsahuje 20 hříbků a 1 mřížku. 
Průměr hříbku: 45 mm. Rozměr mřížku: 27,5 x 25 cm.
Věková kategorie: 1+ 

LR4108EI 815 Kč

Mozaika ze šroubů 
Ideální pomůcka pro děti v předškolním věku. Při vytváření různých 
obrázků a vzorů si osvojí rozlišování barev i počítání. Balení obsahuje 
10 vzorových karet, vrtačku, šroubovák a 50 šroubů. Vrtačka vyžaduje 
3 baterie AAA (nejsou součástí balení).
Rozměr desky: 20 x 22 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+
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MI95072 1290 Kč

Mozaika Super hříbky - Sada hříbků 
Mozaika obsahuje 240 super hříbků ve 4 tvarech 
a 4 barvách. Je vhodná pro malé ruce a procvičuje 
jemnou motoriku, fantazii, prostorové vnímání.
Balení neobsahuje mřížku.
Průměr hříbku: 39 mm.
Věková kategorie: 2+ 

MI95076 290 Kč

Mozaika Super hříbky 
- Vzorové karty 2
Vzorové karty k Super hříbkové 
mozaice. Balení obsahuje
12 karet s různými motivy. 
Rozměr: 38 x 30 cm.
Věková kategorie: 2+

MI95024 470 Kč

Mozaika Superhříbky 
- Sada mřížek 2 ks 
Sada náhradních mřížek k Superhříbkové 
mozaice. Balení obsahuje 2 ks mřížek.
Rozměr: 38 x 30 cm.
Věková kategorie: 2+ 

MI95022 625 Kč

Mozaika Superhřiby - Sada 128 ks
Mozaika obsahuje 128 superhříbků ve 4 tvarech
a 4 barvách. Hříbky jsou svou velikostí vhodné 
pro malé ručky. Děti si s nimi procvičují jemnou 
motoriku, fantazii, koordinaci a prostorové vnímání.
Balení neobsahuje mřížku.
Průměr hříbku: 4 cm Věková kategorie: 2+ 

AP2356ABP 99 Kč

Kuličková mozaika - předlohy
Balení obsahuje 10 ks předloh pro použití 
s produktem Kuličková mozaika (AP2355BPB).
Rozměr: 20,8 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+

AP2355BPB 1515 Kč

Kuličková mozaika 
Vložením barevných kuliček do svislé 
konstrukce můžete tvořit obrázky podle 
předlohy nebo vlastní fantazie. 
Balení obsahuje: 200 kuliček v 
8 různých barvách a 6 předloh (čmelák, 
dům, hrad, slimák, loď, papoušek). 
Rozměr podstavce: 35 x 8,5 x 24 cm.
Rozměr předlohy: 20,8 x 30 cm.
Průměr korálku: 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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MI95071 1130 Kč

Mozaika Super hříbky
- vzorové karty do tabule 
Vzorové karty k produktu MI95070.
Balení obsahuje 12 karet 
vyrobených z pevného kartonu. 
Rozměr: 84 x 70 cm.
Věková kategorie: 3+

MI95070 3380 Kč

Mozaika Super hříbky - tabule 
Tabule je zavěsitelná na stěnu. Vzorové karty (kupují 
se samostatně) se vkládají mezi rám a mřížku. Hříbky 
MI95072 se kupují samostatně. Rozměr: 84 x 70 cm.
Věková kategorie: 3+

MI95023 199 Kč

Mozaika Superhříbky
- Vzorové karty 1
Vzorové karty k Superhříbkové 
mozaice. Balení obsahuje 6 barevných 
karet s různými motivy. 
Rozměr: 38 x 30 cm.
Věková kategorie: 2+ 

MI95025 195 Kč

Mozaika Superhříbky 
- Město
Vzorové karty k superhříbkové mozaice. 
Balení obsahuje 6 barevných karet 
s různými motivy.
Rozměr: 38 x 30 cm.
Věková kategorie: 2+

VN81959 850 Kč

Mozaika
Soubor 350 plastových dílků v 12 barvách určený pro vytváření 
různých obrázků, vzorů a mozaik. Obsahuje 1 plastovou mřížku.
Rozměr dílku 2,3 x 2,3 cm. Věková kategorie: 4+

VN87240 170 Kč

Vzorové karty k mozaice
Jsou určené pro mozaiku VN81959.
Obsahuje 3 druhy aktivit:
1. 4 cvičení se zrakem
2. 4 cvičení na zopakování
3. 4 cvičení k doplnění
Věková kategorie: 4+
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VN41303 515 Kč

Velká mozaika 
Mozaika s velkou mřížkou a velkými dílky slouží k procvičení motoriky 
a k seznamování se s barvami a tvary. Sada obsahuje i karty s motivy, 
podle kterých děti vyskládávají obrazce. Balení obsahuje 100 dílků 
v plastovém boxu.
Rozměr: 25 x 25 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MI31834 85 Kč

Předlohy pro mozaiku, 15 mm 
Sada 6 karet s předlohami různých vzorů mozaiky. 
Hračka rozvíjí prostorovou orientaci, pomáhá 
porozumět základním matematickým konceptům 
a trénuje také držení předmětů a koordinaci mezi 
ukazováčkem a palcem. Vhodné pro hříbky - 15 mm 
(MI31848). Rozměr: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

MI31803 85 Kč

Předlohy pro mozaiku, 20 mm
Sada 6 karet s předlohami různých vzorů mozaiky. Hračka 
rozvíjí prostorovou orientaci, pomáhá porozumět základním 
matematickým konceptům a trénuje také držení předmětů a 
koordinaci mezi ukazováčkem 
a palcem. Vhodné pro hříbky - 20 mm (MI31849).
Rozměr: 30 x 21 cm. Věková kategorie: 3+

MD14313 770 Kč

Oboustranná vkládačka - různé motivy
Oboustranná obrázková karta se umístí do dřevěného držáku a děti 
mohou vkládat barevné dílky. Jedna strana obrázkové kartičky je barevná 
a slouží k vkládání dílků podle barev. Opačná strana zobrazuje bílo černý 
obrázek a umožňuje dětem vytvořit si vlastní barevný obrázek. Aktivita 
skvěle podporuje rozeznávání barev, počítání dílků, jemnou motoriku 
a představivost.
Balení obsahuje 10 kartiček a 64 barevných dílků.
Rozměr balení: 39 x 28,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

G - 2-Didakticke-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   429 6. 8. 2021   14:20:55



430
POŠTOVNÉ ZDARMA

1 2

3

1
3

2

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

M
o

za
ik

y

Mozaika Pestré barvy
Mozaika obsahuje průhlednou pracovní desku (umožňuje dětem 
reprodukci barevných předloh vsunutých pod deskou), 6 barevných 
předloh a hříbky. Vše je uloženo v praktickém kufříku.
Rozměr tabule: 31 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

1. MI45316 - 10 mm hříbky (180 ks) 395 Kč

2. MI45317 - 15 mm hříbky (150 ks) 395 Kč

3. MI45318 - 20 mm hříbky (90 ks) 395 Kč

Náhradní Hříbky
Sada různobarevných náhradních hříbků 
k mozaikám.
Věková kategorie: 3+

1. MI31847 - 2600 kusů - Ø 10 mm 920 Kč

2. MI31848 - 1300 kusů - Ø 15 mm 920 Kč

3. MI31849 - 650 kusů - Ø 20 mm 920 Kč

Náhradní podložky k mozaice
Sada náhradních podložek k mozaice. Každá 
sada obsahuje 6 plastových podložek.
Rozměr: 31 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

MI31825 - bílé 6 ks 528 Kč

MI31830 - průsvitné 6 ks 740 Kč
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MI31806 420 Kč

Mozaika s 20 mm hříbky - Zvířátka 
Mozaika obsahuje průhlednou pracovní desku 
(umožňuje dětem reprodukci barevných předloh 
vsunutých pod desku), 6 barevných předloh 
a 100 hřebíčků o Ø 20 mm. Vše je uložené 
v praktickém kufříku. Rozměr desky: 31 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MI31805 420 Kč

Mozaika s 15 mm hříbky 160 
Mozaika obsahuje průhlednou pracovní 
desku (umožňuje dětem reprodukci 
barevných předloh vsunutých pod deskou), 
6 barevných předloh a 160 ks hříbků 
o průměru 15 mm - to vše je uloženo 
v praktickém kufříku.
Věková kategorie: 3+ 

Mozaika - Vzorové karty
Vzorové karty k mozaice. Každá sada obsahuje 6 karet.
Rozměr: 31 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

1. MI31862 - Broučci - Ø 10 mm 92 Kč

2. MI31863 - Roboti - Ø 15 mm 92 Kč

3. MI31864 - Dinosauři - Ø 20 mm 92 Kč
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PP0953 419 Kč

Mozaika Fantacolor 150
Mozaika obsahuje 150 hříbků v různých barvách, s pomocí kterých 
děti ukládají na plastové mřížce obrázky dle vlastní fantazie nebo 
podle předloh. Hříbky jsou balené v praktickém kufříku. Průměr 
hříbků: 15 mm. Rozměry kufříku: 28 x 22 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

PP2101 585 Kč

Pixel Mandala Daisy 
Hrací deska ve tvaru kopretiny s přihrádkami 
na odkládání barevných kolíčků, to je vše, 
co potřebuje na tvoření nekonečného 
množství obrázků. Skládání mandaly pomáhá 
relaxovat, zlepšuje koncentraci a učí vnímat 
barvy.
Rozměr: 29 x 29 x 7 cm.
Věková kategorie: 5+ 

Mozaika Fantacolor 
Mozaika je zabalena v praktickém kufříku, jehož strana slouží 
jako mřížka. Hra rozvíjí u děti jemnou motoriku, tvořivost 
a fantazii. Rozměr: 28 x 20 cm. Věková kategorie: 4+

1. PP0952 - 10 mm - 270 ks 419 Kč

2. PP0950 - Mix - 280 ks (10, 15, 20 mm) 419 Kč

ED90087 1450 Kč

Korálková mozaika
Děti vytvářejí barevné vzory a obrazy podle předlohy 
nebo podle vlastní fantazie přičemž si zlepšují 
koordinaci ruky a oka. Obsahuje: průhlednou plastovou 
desku (20 x 20 cm), 3 dřevěné předlohy s 6 zadáními 
(19 x 19 cm), 400 korálků v 9 barvách a návod. 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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Desky pro korálky 
Desky z transparentního nebo bílého plastu, 
s kruhovým nebo čtvercovým základem pro práci 
s korálky. Na desku se ukládají korálky podle vlastní 
fantazie nebo podle předlohy.
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 4+

RO2202946 - čtverec - transparent 195 Kč

RO2202905 - kruh - transparent 195 Kč

RO2202910 510 Kč

Korálky k Deskám pro korálky
Balení obsahuje 1000 korálků v 9 barvách.
Věková kategorie: 4+ 

Předlohy k deskám pro korálky - sada
Děti pomocí předloh nebo vlastní fantazie vytvářejí z korálků různé tvary 
a obrazce. Tím si rozvíjí svou kreativitu, jemnou motoriku a počítání. Balení 
obsahuje 12 ks předloh.
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 5+

RO2209676 - kruhové předlohy 930 Kč

RO2209677 - čtvercové předlohy 930 Kč

ED522333 2355 Kč

Mozaika ve skříňce - malé hřebíčky
Obsah: 800 kusů hřebíčků o průměru 1 cm 
z elastického plastu, 1 mřížka o rozměru 
28 x 20 cm z elastického plastu, 10 karet se vzory 
z plastu, dřevěná skříňka o rozměrech
40 x 34 x 9 cm, s přihrádkami a víkem.
Věková kategorie: 3+

ED522337 120 Kč

Dodatečná mřížka
Mřížka je vhodná k ED522334 
a k ED522333.
Rozměr mřížky: 28 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+

BE21020 1665 Kč

LogiPic 
Magnetická hra, ve které děti skládají barevné motivy dle vzorových karet na 
hrací panel. Přenášejí barevné kuličky pomoci magnetického pera, čímž si 
procvičují jemnou motoriku. Balení obsahuje: dřevěný rám s magnetickým perem 
(30 x 19 x 3 cm), 8 vzorových karet (oboustranných). 
Rozměr balení: 32 x 22,5 x 4,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 
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V0401-6 490 Kč

Barevná mozaika 1 
Obsahuje 2016 dílků v různých barvách a tvarech, které se upevňují k podložce 
a vytvářejí tak barevné obrázky. Děti můžou vymyslet vlastní motivy a nebo skládat podle 
vzorových karet. Podložky si mohou děti spojovat a vytvářet tak velké barevné mozaiky. 
Rozměr balení: 35 x 28 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+ 

V0401-9 950 Kč

Barevná mozaika Jumbo 
Obsahuje 4200 dílků v různých barvách a tvarech, které se 
upevňují k podložce a vytvářejí tak barevné obrázky. Děti můžou 
vymyslet vlastní motivy a nebo skládat podle vzorových karet. 
Vše je balené v plastovém boxu.
Věková kategorie: 6+ 

V0402-2 430 Kč

Maxi mozaika - včela zdobí úl
Výborná didaktická pomůcka do mateřských 
škol. Obsahuje 60 šestiúhelníkových dílů 
v 6 barvách a podložku.
Rozměr podložky: 43 x 32 cm.
Věková kategorie: 3+

V0402-3  620 Kč

Maxi mozaika - Včela se učí 
počítat
Jednoduchá, ale názorná didaktická 
pomůcka pro děti k seznámení se 
s základními čísly a počítáním.
Balení obsahuje 110 dílků a podložku.
Rozměr podložky: 20 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 4+

Maxi mozaika - abeceda
Jednoduchá, ale názorná didaktická 
pomůcka pro děti k seznámení se s písmeny 
a základními znaménky. Je možné z ní 
sestavit slova a jednoduché věty.
Balení obsahuje 110 dílků a podložku. 
Rozměr podložky: 20 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 4+

V0402-4 - česká verze 620 Kč

V0402-9 - slovenská verze 620 Kč

i pro
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LR4112 1420 Kč

Mozaika ze šroubků Design & Drill
Hra poskytne nejen výborné základy motoriky, ale je vhodná také 
na rozeznávání barev a pro rozvoj představivosti. Balení obsahuje 
elektronický šroubovák se zpětným chodem (baterie nejsou součástí 
balení), ruční šroubovák, šroubky a 10 oboustranných karet s úkoly.
Balení dohromady obsahuje 136 částí.
Věková kategorie: 3+ 

LR4117EI 965 Kč

Šroubková mozaika v kufříku 
Design & Drill
Přenosná souprava obsahuje šroubovák 
na baterie s reverzní funkci, 60 barevných 
plastových šroubků, 10 návodů na aktivity.
Vše je uloženo v kufříku, který se po 
otevření mění na hrací plochu. 3 AA baterie 
nejsou součástí balení.
Rozměr: 23 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MI45310 302 Kč

Abacolor - Tvary MINI, 50 ks 
Jednoduchá, atraktivní, matematická hra na pochopení základních matematických 
operací, hodnoty čísel a učení se týmové spolupráci při řešení problémů. Balení 
obsahuje: 1 počítadlo, 50 ks barevných tvarů, 12 hracích karet a 1 brožura.
Délka počítadla: 21 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90107 575 Kč

Věž z kroužků
Hoďte kostkami a zaplňujte stojan kroužky podle čísla a barvy na 
kostkách. Hra pomáhá rozpoznávat barvy, čísla a základní počty. 
Obsahuje: dřevěný stojan (16,8 x 6,3 cm), 
30 dřevěných kroužků ve 3 barvách, kostku 
s barvami (2,5 cm) a kostku s čísly (2,5 cm).
Rozměr balení: 23 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

MI32166 505 Kč

Abacolor - Třídění a počítání
Toto průsvitné plastové počítadlo má 5 
sloupcovou základnu a 50 kusů v různých barvách 
a tvarech. Dodává se se 6 průhlednými listy aktivit 
se stále rozmanitější úrovní úloh, které je možné 
použít na světelné tabuli. Počítadlo pomáhá 
dětem získat základní matematické znalosti a 
zvýšit jejich schopnost soustředit se. 
Balení obsahuje: 50 tvarů, 1 počítadlo, 2 tkaničky, 
14 průhledných hracích karet a 1 brožuru. 
Rozměr počítadla: 21 cm. 
Věková kategorie: 3+

G - 2-Didakticke-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   435 6. 8. 2021   14:21:47



436
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

Lo
g

ic
ké

 v
ě

že
 /

 B
a

rv
y 

a
 t

va
ry

MI45309 485 Kč

Abacolor - Maxi 
Abakus vhodný i pro malé ručky procvičuje rozeznávání tvarů 
a barev, rozvíjí logické myšlení a schopnost soustředit se. Balení 
obsahuje 15 tvarů ve 3 barvách, 1 počítadlo, 20 karet s úkoly.
Šířka počítadla: 21 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RO2203810 2490 Kč

Mistr v třídění - barvy, tvary, počty 
Obsahuje dřevěný držák pro 36 geometrických tvarů (6 typů 
v 6 barvách), 24 karet pro třídění dle tvarů, barev a počtů, 3 typy 
kostek a manuál. Hra je určená k rozvoji matematických zručností 
a na rozeznávání tvarů a barev. Dítě používá tvary na třídění, 
počítání nebo k vytváření vzorů.
Rozměr držáku a karet: 40 x 6 cm.
Věková kategorie:4+ 

MI95270 400 Kč

Abacolor - Tvary 
Abakus procvičuje logické myšlení, koordinaci ruka-oko, 
seznamuje s základními tvary, barvami a počty. Balení obsahuje 
100 tvarů (10 různých typů v 5 barvách), 1 počítadlo, 24 karet 
s úkoly. Šířka počítadla: 21 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MI31785 1665 Kč

Hříbky aktivit - velká sada
Veselá matematická hra, jejichž úkolem je rozvíjet logické myšlení 
a schopnost soustředit se. Hříbky jsou ve 3 základních tvarech - kruh, 
čtverec a trojúhelník ve 3 základních barvách - červená, modrá, zelená. 
Balení obsahuje 4 pracovní desky, 18 předlohových karet (k procvičení 
čísel, třídění , posloupnosti a jemné motoriky), 144 hříbků, 10 šňůrek. Vše 
je zabaleno v praktickém kufříku.
Rozměr desky: 19 x 19 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

ED90105 720 Kč

Postav věž 
Děti si mohou postavit věž 
podle barevné předlohy nebo 
podle vlastní fantazie. Učí se 
rozpoznávat barvy, tvary a 
procvičují si jemné motorické 
schopnosti. Obsahuje: 
kalendář s předlohami, 
dřevěný stojan se 3 tyčkami a 
12 dřevěných tvarů.
Rozměr balení:
31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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MI31787 425 Kč

Hříbky aktivit
Veselá matematická hra, jejichž úkolem je rozvíjet 
logické myšlení, schopnost soustředit se a jemnou 
motoriku. Balení obsahuje 1 pracovní desku, 12 
předlohových karet, 18 hříbků, 3 šňůrky. Vše je 
zabalené v praktickém kufříku.
Rozměr desky: 19 x 19 cm.
Věková kategorie : 3+ 

ED522046    1750 Kč

Hra Šrouby
Je to fascinujíci hra s maticemi a šrouby, která rozvíjí dětské poznání 
tvarů a barev, motorické dovednosti a koordinaci rukou a očí. Dítě 
ukláda matice různých tvarů a barev podle předlohy na plastových 
kartách nebo podle vlastní fantazie. Hra obsahuje 8 karet, každá 
je se 4 možnostmi a 64 ks plastových kusů. Tato hra je vhodná pro 
jednotlivce, i jako skupinová hra. Je určená pro děti v předškolním 
věku. Hra je balena v dřevěném boxu s přihrádkami a víkem. 
Stojany na karty nejsou součástí balení. 
Rozměr dřevěného boxu: 40 x 34 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+

ED522763 105 Kč

Stojan ke hře Šrouby 
Věková kategorie: 3+

MD10582 600 Kč

Vrstvová vkládačka
Netradiční vkládačka pro nejmenší děti 
k rozvoji jemné motoriky a k rozeznávání 
barev a tvarů. Balení obsahuje 19 dřevěných 
dílků. Rozměr: 21 x 21 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+ 

LU05321 970 Kč
Učíme se barvy - magnetická hra
Obsahuje 1 magnetickou tabuli, 42 magnetických 
barevných kroužků, 10 oboustranných listů 
s předlohami, křídu.
Rozměr: 26,8 x 5 x 26,8 cm.
Věková kategorie: 2+

MI32156 650 Kč

Vkládačka - Špendlíky
Vyrobeno z ekologického materiálu. 
Vlákna: pěnový základ je vyroben z 
recyklovaných materiálů, šňůrky jsou 
vyrobeny z přírodní bavlny a herní 
dlaždice jsou vyrobeny z lepenky. 
Špendlíky jsou ve třech základních 
tvarech: kruh, čtverec a trojúhelník. 
Vynikající hra navržena hravým 
způsobem na podporu pozornosti a 
koncentrace. Dodává se s 1 metrem 
pletené bavlněné tkaničky a 8 návrhy 
aktivit. 
Obsah: 18 špendlíků, 1 podstavec z 
recyklované pěny, 3 pletené bavlněné 
šňůrky a 8 aktivit (4 listy). 
Věková kategorie: 3+
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DV25459 590 Kč

Vkládací puzzle - Čísla, barvy, tvary
Hra podporuje motoriku rukou, koordinaci očí, 
poznávání barev, tvarů a čísel od 1 - 5.
Rozměr: 38,5 x 22,5 x 5 cm.
Balení obsahuje 26 prvků.
Věková kategorie: 3+

LR7303 765 Kč

Smart Splash - Želvy s tvary
Vodní hry jsou pro děti nejen zábavné, ale i uklidňující. Barevné želvy prostřednictvím 
odnímatelného krunýře učí děti rozeznávat barvy a tvary jako je měsíc, hvězda, kříž, 
kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník a ovál. Balení v síťovaném sáčku obsahuje 8 želv 
s odnímatelným krunýřem.
Rozměr želvy: 6 x 8 cm. Věková kategorie: 2+

PX2034A 349 Kč

Hra školou - Barvičky
Naučná hra pomáhá dětem poznávat a pojmenovávat jednotlivé základní 
barvy. Úkolem dětí je najít 2 kartičky, na kterých jsou stejné barvy 
v kolečcích i na obázku a spojit je. Vlnité spojení obou polovin dětem 
napoví, zda obrázky přiřadily správně. Hra obsahuje 24 různých destiček 
(celkem 48 dílků).
Rozměr: 16 x 25,3 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58480 499 Kč

Barvy a tvary 
Obsahuje 69 dílů.
Rozměr: 12 x 12 x 2,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BN88212 465 Kč

Dětská edukativní hra 
Edukativní dřevěná hra na rozvoj jemných 
motorických schopností. Pomáhá rozpoznávat 
barvy, tvary a čísla.
Rozměr: 45 x 20 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+
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RO2995011 595 Kč

Zábavné kruhy 2 
Děti objevují, z jakých tvarů dokáží vytvořit kruh. Také se 
seznamují se zlomky a zrcadlovými obrázky. Tvary mohou 
skládat samostatně nebo pomocí vzorových karet. 
Balení obsahuje 8 vzorových karet, 42 plastových tvarů 
a 2 plastové podstavce.
Rozměr balení: 25 x 25 x 7 cm.
Věková kategorie: 5+

WD42220 365 Kč

Vkládací krabička - Barvy a tvary
Do otvorů v krabičce je možné vkládat 20 
barevných kostek 9 různých tvarů. Dítě se tak 
učí trpělivosti a rozvíjí jemnou motoriku.
Rozměr: 35,5 x 35,5 x 13 cm.
Věková kategorie: 1+

NA388446 1090 Kč

Magnetické kostky - Barvy a vzory 
Balení obsahuje 9 magnetických kostek (3,5 cm), 
12 oboustranných vzorových karet a stojan na karty. 
Věková kategorie: 3+

DH448 270 Kč

Šašek 
Ukládáním barevných tvarů se zjeví tvar šaška. Hra rozvíjí 
jemnou motoriku a rozeznávání barev a tvarů. Vyrobeno z plastu.
Rozměr: 35 x 33 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

MI95042 850 Kč

Logické bloky 
Souprava je vyrobena z odolného plastu. Obsahuje 
5 základních geometrických tvarů: kruh, čtverec, 
trojúhelník, obdélník a šestiúhelník, každý ve 2 
velikostech, 2 tloušťkách a 3 barvách. Hračka 
umožňuje dětem učit se o tvarech, velikostech, 
barvách a vzorech a uvádí je do světa geometrie. 
Balení obsahuje 16 plastových karet s předlohami 
se stoupající obtížností a příručku pro učitele s 
návody k použití v různých oblastech.
Rozměr balení: 31 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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RO2996004 1820 Kč

Zábavné kruhy
Děti objevují jaké různé rozmanité tvary dokážou vytvořit kruh. Také se seznamují 
se zlomky a zrcadlovými obrázky.Sada obsahuje: 6 plastových vzorových karet s 
rozměrem 15 x 7 cm, 4 plastové vkládací podložky, 168 plastových dílů v 6 různých 
tvarech a barvách a návod.
Věková kategorie: 5+

NA345168 1080 Kč

Doplň vzor - sada 1 
Děti rozpoznávají tvary a barvy a učí se je správně párovat. 
Balení obsahuje 24 karet s předlohami, 18 čtverců a 18 
válečků ve 3 barvách a 2 dřevěné stojany (30,5 x 7,6 cm).
Věková kategorie: 3+

NA345167 745 Kč

Doplň vzor - sada 1 - rozšiřující set 
Balení obsahuje 18 čtverců a 18 válečků ve 3 
barvách a 2 dřevěné stojany (30,5 x 7,6 cm).
Věková kategorie: 3+

NA345166 1180 Kč

Doplň vzor - sada 2 
Děti rozpoznávají tvary a barvy a 
učí se je správně párovat. Balení 
obsahuje 24 karet s předlohami, 
32 čtverečků ve 4 barvách, 32 
dřevěných tvarů (kostky a válečky) 
ve 2 barvách a 2 dřevěné stojany 
(18,5 x 18,5 cm).
Věková kategorie: 4+

NA345161 745 Kč

Doplň vzor - sada 2 - rozšiřující set 
Sada obsahuje 32 čtverečků ve 4 barvách, 32 
dřevěných tvarů (kostky a válečky) ve 2 barvách a 
2 dřevěné stojany (18,5 x 18,5 cm). 
Věková kategorie: 4+

DJ01629 435 Kč

Paměťová hra - Krokodýl
Dřevěný krokodýl, který se krmí barevnými žetony. Dítě položí kartu 
a skryje bříško krokodýla. Potom naslepo vloží barevné žetony podle 
pokynů na kartě. Dítě by mělo zůstat soustředěné a pamatovat si, 
které barvy jsou již umístěny. Hra obsahuje samokontrolné karty 
s odpovědí na obrázku na zadní straně. 
Rozměr: 21 x 10 x 2,5 cm. 
Věková kategorie: 3+
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Pěnové logické tabulky
Zábavné pěnové tabulky slouží k vkládání 
dílků do hrací desky. Děti si procvičují jemnou 
motoriku, učí se barvy, tvary, počty a trénují 
koncentraci a trpělivost.
Tloušťka dílku: 1,6 cm.
Věková kategorie: 3+

1. HK00448 - Barvy a tvary 1 370 Kč

2. HK00419 - Barvy a tvary 2 370 Kč

3. HK00420 - Barvy a množství 370 Kč

4. HK00418 - Rybičky 490 Kč

GO56705 555 Kč

Přiřaď správnou barvu 
Naučná a zajímavá hra k rozeznávání 
a přiřazování barev. Kdo jako první dokáže 
zaplnit svůj obrázek válečky ve správné barvě?
Rozměr desky: 21 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO56813 525 Kč

Přiřaď správnou barvu 2 
Naučná a zajímavá hra na rozpoznávání a 
přiřazování barev. Kdo jako první dokáže 
zaplnit obrázek válečky správné barvy? 
Obsahuje 95 dílů.
Rozměr desky: 20,5 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DJ08351 330 Kč

Coloformix - hra
Úkolem hráče je najít na předlohovém obrázku konkrétní tvary a určit jejich 
barvu. Navíc, tvar i barvu musí správně označit v tabulce. Hra učí děti 
rozeznávat barvy a tvary. Obsahuje hrací podložku, 13 dřevěných žetonů a 20 
předlohových obrázků. 
Rozměr: 20 x 20 cm. 
Věková kategorie: 3+

PI79322L 225 Kč

Motýlek - tvary a barvy
S veselým pestrým motýlkem si děti užijí 
spoustu zábavy. Geometrické tvary a mnoho 
druhů broučků jim pomůže rozvíjet logické 
myšlení, tvořivost a zručnost. 
Věková kategorie: 1+
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LR9590 940 Kč

Magnety na rozpoznávání barev
Úkolem hry je roztřídit předměty podle barvy a přiřadit je ke 
kyblíku se stejnou barvou. Pomůcka pro rozvoj rozeznávání 
barev, slovní zásoby a základních počtů.
Vhodné pro použití s jakýmkoli magnetickým povrchem.
Balení obsahuje 48 magnetů - 8 kbelíků s barvou,
40 magnetických, barevných předmětů na třídění.
Rozměr kbelíku: 20 x 25 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LU02693 500 Kč
Bingo Barvy
Hra pro děti na způsob Binga na učení barev a zároveň prvních 
herních pravidel. Vyhrává ten, kdo první vyplní svou kartičku barvami. 
Pro 2 - 6 hráčů. Balení obsahuje 6 velkých kartonových bingo karet, 
60 kartónových žetonů a 1 sáček.
Rozměr karty: 23 x 14 cm. Ø žetonů: 3,4 cm.
Věková kategorie: 2+

GO62907 655 Kč

Hříbky se 3 předlohami
Hra na procvičení barev, dovednosti a 
trpělivosti. Obsahuje tři předlohy: domek, 
kruh, čtverec (15 x 15 x 1,6 cm).
Věková kategorie: 5+

RO2403222 2935 Kč

Barvy a Tvary - Vytvoř obrázek
Objevte hravě základní tvary: kruh, čtverec, trojúhelník 
a přímku. Doplňte skryté části na obrázcích přidáním 
chybějících tvarů. Tato hra pomáhá dětem pochopit 
různé tvary a používat je ve vlastních kreativních 
kombinacích. Obsah: 18 oboustranných karet, 144 tvarů 
ve 4 barvách, návod. 
Věková kategorie: 3+
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TS1001 955 Kč

Gelové tvary
Děti si určitě oblíbí tyto krásné třpytivé pomůcky, se kterými se 
naučí rozeznávat tvary. Jsou naplněné barevným gelem, který 
se při manipulaci různě přelévá. Balení obsahuje 2 x 6 různých 
tvarů. Rozměr: průměr 15 cm.
Věková kategorie: 3+

Sada gelových polštářků
Gelem plněné, barevné polštářky jsou výborné na cvičení pozornosti, 
jemných motorických schopností, koordinace očí a rukou, či posílení 
prstů. Větší rozměry polštářků lze využít na cvičení chodidel. Každá 
sada obsahuje 2 ks polštářků různých rozměrů.
Rozměr: 10 x 4 cm, 10 x 5 cm. 
Průměr 9 cm a 19 cm.
Věková kategorie: 3+

MR592650 - malé polštářky 470 Kč
MR592651 - velké polštářky 750 Kč

LR1762 910 Kč

Geometrická hrací sada - Tvary
Děti doplňují obrázky na kartičkách správnými tvary a současně se seznamují 
s geometrickými tvary a barvami. Tvary jsou barevně průhledné, takže 
na výběr je několik způsobů jak vyplnit obrázek. 156 dílná sada obsahuje 
20 oboustranných karet s aktivitami, 136 tvarů v 7 barvách (trojúhelníky, 
čtverce, obdélníky, šestiúhelníky, lichoběžníky, kosočtverce, kruhy, půlkruhy 
a čtvrtkruhy). Největší tvar má 5 cm. Rozměr karty: 20 x 20 cm. Věková 
kategorie: 5+

NA337244 1050 Kč

Tactiloto - geometrické tvary 
Hrou se děti učí rozpoznávat tvary a správně 
je přiřadit. Hra obsahuje 12 dřevěných tvarů 
(3 - 4,5 cm), 2 desky s otvory (15,5 cm), 18 
pracovních karet a 2 látkové kapsy.
Věková kategorie: 4+

PP02006 300 Kč

Duha 
Tato hra je speciálně navržena pro trénink barev 
a zraku. Malé děti se s ní učí rozeznávat barvy, 
zvířátka a věci kolem sebe. Větší děti si zase 
procvičují paměť při hledání kapiček.
Rozměr: 27,3 x 18,9 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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VN81945 450 Kč

Sada 2 hracích podložek
- oboustranné. Věková kategorie: 8+

VN50599 355 Kč

Tvary s různými vlastnostmi
Sada 60 kusů v 5 tvarech (kruh, čtverec, šestiúhelník, trojúhelník, 
obdélník), 3 barvách (modrá, červená, žlutá), 2 velikostech 
a 2 tloušťkách. Je ideální pro rozvoj logiky a třídících 
a klasifikačních schopností. Rozměr největšího čtverce: 7,5 cm.
Věková kategorie: 4+

ED522227 525 Kč

Odstíny barev
Skládanka učí rozeznávat a seřazovat různé 
odstíny stejné barvy. Obsah: 36 tabulek 
z pevného plastu (6 x 6 cm), dřevěnou 
podložku 40 x 40 cm.
Věková kategorie: 3+

PX0457A 385 Kč

Tvary, barvy, paměť 
Zábavná a naučná hra, která učí barvy a tvary, rozvíjí 
paměť, postřeh a koncentraci. Na 55 kartách najdete vzory 
tvořené obrázky, které odpovídají tvarům plastových žetonů. 
Po chvilkovém prohlédnutí karty je třeba z žetonů složit 
zapamatovaný vzor. Ve druhé verzi hry musí její účastníci co 
nejrychleji navléct žetony na provázek. Balení obsahuje: 36 ks 
žetonů, 55 ks karet se vzory, 4 ks provázků, 4 ks podložek, 
český a slovenský návod. Rozměr: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

MI32160 400 Kč

STEM - Průhledné kroužky
Sada 16 průhledných kroužků a 12 kartiček 
s různými stupni obtížnosti. Děti se učí 
rozlišovat velikosti, barvy a textury.
Průměr největších kroužků: 9 cm.
Věková kategorie: 2+

MI32161 430 Kč

STEM - Průhledné
želvy
Sada 20 průhledných želv a 9 
karet s předlohami se dvěma 
úrovněmi obtížnosti. Identifikací 
a přiřazením čísel na kartách se 
děti učí rozlišovat barvy, rozvíjí 
prostorovou orientaci a učí se 
první pojmy topologie. V balení 20 
barevných želv, 9 průhledných karet 
s předlohami a 1 brožura.
Rozměr dílku: 7 cm.
Věková kategorie: 2+
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HK12115 2010 Kč

Koberec - Mřížka
Souřadnicová podložka, kde úkolem dětí je přiřadit 
správný barevný tvar do příslušné mřížky. Pomůcka 
na seznámení se s barvami a tvary. Obsah: 1 koberec, 
36 plastových tvarů různých barev, 2 hrací kostky. Spodní 
vrstva je protiskluzová. Materiál: polyester.
Rozměr: 100 x 100 cm.

AD5949 260 Kč

Edukační hra - Barvy
Hra, u které se děti zábavnou formou naučí správně určovat 
a rozeznávat barvy. Úkolem dětí je správně přiřadit kartičky k hracím 
deskám. Kartičky a hrací desky jsou vyrobené z tvrdého kartonu. Balení 
obsahuje: návod pro 4 různé hry, 4 oboustranné hrací desky o rozměru 
23,4 x 15,9 cm, 48 kartiček o rozměru 4,8 x 4,8 cm, 1 desku o rozměru 
15,6 x 15,6 s otočnou plastovou šipkou uprostřed. 
Rozměr balení: 18,3 x 27,7 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+

MI31788 815 Kč

STEM - Třídění oblečení
Naučná sada, se kterou se děti hravou 
formou naučí řešit každodenní situace, jako 
např. jaké oblečení je vhodné do jakého 
počasí. Sada obsahuje: stojan se 4 věšáky, 
4 barevné karty, 4 karty s počasím a 48 kusů 
oblečení.
Výška stojanu: 46 cm.
Věková kategorie: 3+

MI32164 569 Kč

Průsvitné geometrické tvary
Sada 40 geometrických tvarů vyrobených z průsvitného 
plastu povzbuzuje děti k experimentování a objevování 
tvarů, velikostí, barev a vzorů, což jim pomáhá poznávat 
svět geometrie již ve velmi mladém věku. Tvary lze použít 
na světelné tabuli a dodává se s 8 průhlednými listy aktivit 
se stále rozdílnými úrovněmi a příručkou 
s pokyny k hrám. 
Obsah balení: 40 základních geometrických tvarů: kruh, 
čtverec, trojúhelník, obdélník a šestiúhelník (všechny mají 
2 velikosti a 4 barvy) a 12 průhledných hracích karet. 
Věková kategorie: 3+
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RO2203019 795 Kč

Lov barev
Každé dítě dostane rám a vybere si 1 kartu s 
barvou. Karty předmětů jsou naskládané na 
hromádce a umístěny ve středu stolu. Postupně 
si děti vezmou z hromádky kartičku, pojmenují 
objekt a barvu objektu. Kartu dostane dítě, které 
tuto barvu sbírá. První, kdo nasbírá 8 karet 
stejné barvy, vyhrává hru. 1 variace: vítěz je ten 
kdo shromáždí 6 různých barev. 2 variace: stačí 
pojmenovat objekty a pokusit se zapamatovat si, 
jaké barvy jsou.
Hra je vhodná pro 1 - 6 hráčů. 
Obsah: 6 plastových rámů, 48 karet s předměty, 
6 barevných karet, návod. 
Věková kategorie: 3+

RO2203209 795 Kč

Objevuj tvary
Každé dítě dostane rám a vybere si 1 kartu 
s tvarem. Karty předmětů jsou naskládané 
na hromádce a umístěny ve středu stolu. 
Postupně si děti vezmou z hromádky kartičku, 
pojmenují objekt a tvar objektu. Kartu dostane 
dítě, které tento tvar sbírá. První, kdo nasbírá 
8 karet stejného tvaru, vyhrává hru. 1 variace: 
vítěz je ten kdo shromáždí 6 různých tvarů. 2 
variace: stačí pojmenovat objekty a pokusit se 
zapamatovat si, jakého tvaru jsou. 
Obsah: 6 plastových rámů, 48 karet 
s předměty, 6 tematických karet, návod. 
Věková kategorie: 4+

RO2990022 1090 Kč

Hra s barevnými puntíky
Zábavná hra na sladění barev. Hráč si vybere 
svou oblíbenou hrací plochu, hodí barevnou 
kostkou a vybere si správné místo, které chce 
na své desce zakrýt. První hráč, který zaplní 
všechny své místa, vyhrává hru. 
Hra je vhodná pro 1 - 6 hráčů. 
Balení obsahuje 6 dílků (18 x 18 cm), 
2 kostky, návod. 
Věková kategorie: 2+

NA379106 835 Kč

Hra Tvary a Rozměry 2
Sada 3 her s vyšší obtížností, které jsou zaměřeny na 
poznávání základních tvarů, rozměrů, barev, rozvoj řeči 
a logického myšlení. Každou hru mohou hrát 4 děti, dohromady 
12 dětí najednou. 
1. hra:  3D Objekty - přiřaďte tvar k objektu a zdůvodněte svůj 

výběr zformováním věty. 
2. hra:  Lotto tvarů 1, 2, 3 - dešifrujte instrukce, které zahrnují 

3 charakteristiky, množství, tvar a barvu. 
3. hra:  Kde jsem? - dešifrujte instrukce, které zahrnují 

3 charakteristiky, rozměr, tvar a barvu. 
Každá hra obsahuje herní plán, kartičky, panáčky, kostky 
a žetony podle druhu hry.
Rozměr hrací desky: 42 x 30 cm.
Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ
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MI32168 440 Kč

Třídění - Barvy a tvary
Sada 4 průhledných podnosů na třídění velikostí, barev a tvarů. Mohou být 
umístěny i na světelné tabuli. K dispozici je 5 přihrádek, takže současně 
může třídit několik dětí. Po skončení hry je možné podnosy využít i jako 
úložný prostor na školní pomůcky. Sada obsahuje 4 podnosy a 1 průsvitnou 
fólii pro aktivity s průměrem 26 cm. 
Věková kategorie: 2+

VN85746 730 Kč

Geometrické články
Soubor umožňuje skládat řetězy v posloupnosti podle vlastního výběru nebo je 
spojovat podle hotových vzorů. Spojování článků učí nejen rozeznávat tvary, 
používat myšlení, ale též manuální zručnost a zrakově - pohybovou koordinaci. 
Přiložené karty mohou stupňovat náročnost - vzory jsou zobrazené podle barev 
nebo symbolů.
Obsah: 120 článků ve 4 barvách( kolečka, čtverce a trojúhelníky), články jsou 
z pevné umělé hmoty, 16 oboustranných karet s návrhem aktivit 20 x 5 cm,
uzavíratelná krabice. Věková kategorie: 5+

NA345114 1100 Kč

Geocolor - magnetické tvary 
Balení obsahuje 12 oboustranných vzorových 
karet a 40 magnetických tvarů.
Rozměr karet: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

BE18015 695 Kč

Postav věž
S touto věží mohou děti nejen třídit, ale také 
rozeznávat tvary. Barevná zvířátka jsou skvělým 
pomocníkem při učení základních barev. 
Balení obsahuje 11 dílků.
Rozměr balení: 28 x 20 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+
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BN84079 250 Kč

Obrázková skládačka
Rozměr: 31 x 31 cm.
Rozměr kartiček: 4,5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

RO2990012 1030 Kč

Přiřazování - Nájdi správné lízátko!
Hra s dřevěnými lízátky nabízí různé možnosti hraní. Kombinace dvou tvarů a čtyř 
barev tvoří základ hry a nabízí možnosti vytvářet různé kombinace. Najděte správné 
lízátko a přiřaďte ho k lízátku na modelové kartě. Tato zábavná hra podporuje 
pozorovací a vizuální paměťové dovednosti. Může se hrát jako pojící hra s barvami 
nebo tvary. Je vhodná pro 2 hráče. Balení v kartónové krabici obsahuje 30 dřevěných 
lízátek (2 x 9 cm) a 4 modelové kartičky. Rozměr kartiček: 12 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90104 720 Kč

Třídění tvarů
Děti si hrou procvičí jemné 
motorické schopnosti, 
rozpoznávání barev a tvarů. 
Obsahuje:
dřevěný stojan (20,8 x 16,3 cm) 
a 12 dřevěných tvarů ve 3 
barvách.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm
Věková kategorie: 3+

ED90081 1240 Kč

Spoj tvar a barvu 
Rozpoznejte barvy a tvary a spojte se 
správnou destičkou. Obsahuje 25 destiček (9 
x 9 cm) v dřevěném boxu.
Rozměr boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

NA388093 740 Kč

Vissacorol - Uspořádej správně 
Balení obsahuje 9 barevných šroubů ve 3 velikostech 
(2,2 / 1,8 / 1,2 cm), které děti ukládají na dřevěnou 
základnu podle 12 vzorových karet různé úrovně 
obtížnosti.
Rozměr základny: 18 x 18 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+
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Přiřazování
Přiřazovací hra, kde děti vkládají vhodné 
obrázky do řádku, kde přísluší a tím si 
procvičují své asociální schopnosti. Balení 
obsahuje vkládací desku a 15 dílů (5 x 5 cm) 
na vkládaní.
Rozměr: 24,5 x 24,5 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 2+

1. BE11030 - 4 roční období 350 Kč

2. BE11040 - Doma 350 Kč

3. BE11050 - Kolem nás 350 Kč

HK11773 1320 Kč

Přiřazovací podložky, 5 ks
Pět naučných podložek na téma: počasí, profese, zvířátka, 
ovoce a sport. Hoďte kostkami a správně přiřaďte obrázek 
podle čísel na kostkách. Součástí balení jsou 2 dřevěné kostky. 
Vyrobeno ze 100% polyesteru. Rozměr: 50 x 50 cm.
Věková kategorie: 3+
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PX2214A 370 Kč

Destičky - Hlavičky 
Naučná skládačka, která rozvíjí základní dovednosti a znalosti dětí, 
logiku, hmat a rozpoznávání barev. Principem je přiřadit správnou 
hlavičku k postavě. Balení obsahuje 12 velkých barevných destiček 
s obrázky z pevného kartonu (celkem 24 dílků).
Rozměr destičky: 10 x 11 cm.
Rozměr balení: 28 x 19 x 5 cm.
Věková kategorie: 1+

PX2215A 370 Kč

Destičky - Poloviny
Naučná skládačka, která rozvíjí základní dovednosti a znalosti dětí, 
logiku, hmat a rozpoznávání zvířátek. Principem hry je spárovat 
správné poloviny. Balení obsahuje 20 destiček z pevného kartonu 
(celkem 40 dílků).
Rozměr destičky: 5 x 7 cm.
Rozměr balení: 28 x 19 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

PX2045A 370 Kč

Destičky - Barvičky
Děti se seznamují s novými slovy a rozšiřují si svou slovní 
zásobu. Balení obsahuje 16 obrázků na 8 barevných destičkách 
z pevného kartonu.
Rozměr destičky: 15 x 10 cm.
Rozměr balení: 27,5 x 18,7 x 5 cm.
Věková kategorie: 1+

PX2047A 370 Kč

Destičky - Malá a velká zvířátka 
Jednoduchá naučná hra rozvíjí základní dovednosti a znalosti dětí, logiku, 
hmat a rozpoznávání barev a zvířat. Principem hry je správně přiřadit dvojice 
zvířat a jejich mláďat. Balení obsahuje 6 velkých oboustranných destiček 
(celkem 12 dílků).
Rozměr: 27,5 x 18,7 x 5 cm. Věková kategorie: 2+

PX2046A 370 Kč

Destičky - Barvy a vzory 
Jednoduchá naučná hra, která rozvíjí logiku, hmat a rozpoznávání barev, 
vzorů a objektů. Principem hry je správně přiřadit vzory a barvy k obrázkům 
stejné barvy. Balení obsahuje 20 velkých dvoudílných destiček z pevného 
kartonu (celkem 40 dílků).
Rozměr: 27,5 x 18,7 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

NA337171 1000 Kč

Vytvoř portrét 
Hrou si děti zlepšují pozorování, komunikaci, 
třídění a logické myšlení. Obsahuje 16 
vzorových karet a 48 pásků tvořících portréty 
(13 x 3,5 / 4,5 / 5 cm). 
Věková kategorie: 4+ 
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ED522816 525 Kč

Podzim - Zima
Rozměr rámu: 40 x 28 cm. 
Počet kartiček: 16 ks.
Věková kategorie: 3+

ED522815 525 Kč

Jaro - Léto
Rozměr rámu: 40 x 28 cm. 
Počet kartiček: 16 ks.
Věková kategorie: 3+

Roční období

ED522110 525 Kč

Les - Farma 
Rozměr rámu: 40 x 28 cm. 
Počet kartiček: 16 ks.
Věková kategorie: 3+

RO2403315 525 Kč

Jaro a léto
Rozměr rámu: 40 x 28 cm. 
Počet kartiček: 16 ks.
Věková kategorie: 3+

RO2403316 525  Kč

Podzim a zima
Rozměr rámu: 40 x 28 cm. 
Počet kartiček: 16 ks.
Věková kategorie: 3+

Přiřazovací lotto
Hra je zaměřena na hledání, rozeznávání a klasifikování jednotlivých prvků a jejich přiřazování k příslušnému obrázku. 

Dítě může zároveň vyprávět příběhy o jednotlivých obrázcích podle vlastní fantazie. 
Hra rozvíjí orientační schopnosti dítěte a jeho logické myšlení. 

Každé lotto obsahuje 2 tematické obrázky o rozměrech 12 x 12 cm, kartičky 6 x 6 cm,
které se přiřazují k daným obrázkům a dřevěný rám.
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Pavoučí třídění
Roztřiďte předměty kolem pavouka podle logických kriterií 
- podle barvy, tvaru, množství nebo ročního období. Balení 
obsahuje 17 dřevěných puzzle dílků v dřevěném rámu. 
Rozměr: 40 x 28 cm.
Věková kategorie: 3+

1. ED523365 - Množství 535 Kč

2. ED523366 - Barvy 535 Kč

3. ED523367 - Tvar 535 Kč

4. ED523368 - Roční období 535 Kč

BE11110 580 Kč

Přiřaď správně - Zvířátka 
Dřevěná skládačka, kde děti ukládají 
zvířátka do dřevěného rámu dle 
typických znaků.
Rozměr: 37,5 x 16 x 1,6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BE11009 590 Kč

Přiřaď správně - Tvary 
Dřevěná skládačka, kde děti ukládají 
vagonky do dřevěného rámu dle 
geometrických tvarů.
Rozměr: 37,5 x 16 x 1,6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO56804 225 Kč

Kde žijí zvířátka? 
Přiřaďte správně zvířátka 
k jejich přirozenému 
prostředí.
Obsahuje 11 dílů.
Rozměr: 17,5 x 17,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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LOGIC - Zvířátka 
Logická hra založená na principu sudoku. 
V řádku i sloupci může být každý obrázek 
použit pouze jednou. Děti si procvičí 
logické myšlení a koncentraci.
Obsahuje: 3 dřevěné tabulky se 6 úkoly 
(22 x 22 cm), 24 dřevěných karet 
se zvířátky (4 x 4 cm), 60 dřevěných karet 
se zvířátky (3 x 3 cm) a návod. 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

ED90085 860 Kč

Najdi a spočítej
Vyhledejte položky, které jsou zobrazeny na přiřazovacím 
proužku podle dané tematické karty. Za každou nalezenou 
položku umístěte na stojan korálek. Pro správnou odpověď 
znázorněnou v tečkách a číslech, otočte přiřazovací kartu. 
Aktivita podporuje počítání a učení základních čísel do 10. 
Balení obsahuje 3 dřevěné karty se 6 tématy (24 x 18 cm), 
6 dřevěných přiřazovacích karet (24 x 6 cm), 40 plastových 
červených korálků, 6 plastových tyček a dřevěný stojan (24 x 
8 x 1 cm). Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90098 775 Kč

Doplň obrázek 
Spáruj průhledný obrázek s kartičkou, s níž nejvíce 
souvisí. Popisem kartiček a souvislostí si děti procvičí 
logické myšlení a slovní zásobu. Obsahuje: 4 dřevěné 
karty (24 x 12 cm), 32 průhledných obrázků (6 x 6 cm) 
a návod. Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

PX2213A 349 Kč

Hra školou - Co jedí zvířátka 
Správným spojováním kartiček k sobě děti 
procvičují své pozorovací schopnosti, logické 
myšlení a postřeh. Tvar spojení jim napoví, 
zda našli správnou dvojici. Hra obsahuje 
40 dvoudílných kartiček 
(20 zvířátek a 20 zvířecích dobrot).
Rozměr kartiček: 5,2 x 5,2 cm.
Rozměr: 16 x 25,3 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 4+
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ED90083 860 Kč

Třídění medvídků
Umístěte medvídky stejné barvy a velikosti před přiřazovací kartu. 
Použijte pinzetu a procvičujte si jemnou motoriku. Aktivita podporuje 
rozlišování barev a trénuje správný úchop pinzety. Balení obsahuje
5 karet s 10 přiřazeními (28 x 7 cm), 32 plastových medvídků 
v 4 barvách a 4 velikostech, dřevěnou pinzetu.
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90086 720 Kč

Třídění korálků 
Naučte se rozlišovat tvary, barvy, pořadí a vzory. Následujte vzory, 
které jsou zobrazeny na přiřazovací kartě a vyplňte šňůrku nebo 
tyčku. Pokud natrefíte na bílý a černý vzor, použijte libovolnou 
barvu. Balení obsahuje 2 bavlněné červené šňůrky (50 cm), 
8 dřevěných karet se 16 předlohami (24 x 6 cm), 40 plastových 
korálků v 5 barvách a 4 tvarech, plastovou tyčku, dřevěný stojan
(8,3 x 8,3 x 1,7 cm). Baleno v praktickém boxu.
Rozměr: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

ED90092 720 Kč

Poskládej kvítek
Nalep barevné tvary na stojan a vytvoř nádherné kytičky. Obsahuje: 
dřevěný stojan (29 x 9 x 0,6 cm), 8 dřevěných karet s inspiracemi (23,5 x 
4 cm), 14 různých dřevěných tvarů a návod. Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

ED90089 660 Kč

Počítáme od 1 do 10
Najděte a spárujte karty se stejnými hodnotami. Čísla od 1 do 
10 jsou znázorněny různými způsoby: čísly, symboly, kruhy a 
jejich částmi, hvězdami a obdélníky. Balení obsahuje: 
40 dřevěných karet (5 x 5 cm) a návod. 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 21 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

ED90094 720 Kč

Sestav obrázek
Poskládejte barevné tvary podle předlohy a vytvořte 
krásné obrazce. Pro zvýšení náročnosti můžete 
vyskládat jen čtvrtinu obrázku a zbytek vizuálně dotvořit 
pomocí zrcadel. Obsahuje: 48 tvarů (3 tvary a 4 barvy), 
6 dřevěných karet s 12 inspiracemi (16 x 16 cm), 
plastové bezpečné zrcadlo a návod. 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90106 719 Kč

Vytvoř si příběh 
Poskládejte obrázky podle předlohy nebo vlastní 
fantazie a vymyslete příběh. Hra zlepšuje slovní 
zásobu a podněcuje tvořivost. Obsahuje: dřevěný 
stojan (24,5 x 29,5 cm), 8 dřevěných obrázků 
a 9 karet s předlohami (13 x 11 cm).
Rozměr balení: 23 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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ED522326 950 Kč

Protiklady
Na zřetelných obrázcích se představují dva základní protichůdné pojmy. Komplet 
je složen z 25 karet, jedna z nich nejde do páru. Hledání odpovídající karty do 
dvojic zlepšuje postřeh a dětské soustředění. Obsah: 25 kartiček z plastu 10,5 x 
7,5 x 0,25 cm, dřevěná krabice. 
Věková kategorie: 3+

PX2209A 349 Kč

Hra školou - Protiklady
Pomocí dvoudílných kartiček se děti 
učí rozeznávat a chápat protiklady. 
Úkolem je správně spárovat 
protiklady, u čehož si děti procvičují 
a rozvíjejí pozorovací a kombinační 
schopnosti. Hra obsahuje 48 
dvoudílných kartiček z pevného 
kartonu.
Rozměr kartiček: 5 x 5 cm.
Rozměr: 16 x 25,3 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 3+

LL20805 395 Kč

Protiklady 
Při hře děti pozorují a srovnávají několik prvků a snaží se rozpoznat podobnosti a 
rozdíly. Děti spojují každý subjekt s jeho vlastním protikladem, čímž se seznamují s 
představou, co vlastně znamená protiklad. Hra podporuje rozvoj logického porovnávání 
a zrakové paměti. Rozměr balení: 18,8 x 18,8 x 6,1 cm.
Věková kategorie: 3+

RO2990027 1240 Kč

Naučná hra - Kombinuj obrázky
Cílem hry je aktivně používat jazyk a rozšířit slovní zásobu dětí. Témata jsou relevantní pro svět, ve 
kterém žijí. Pro účely hry se používají reálné fotografie, které usnadňují malým dětem rozpoznat obrázky. 
Hra je vhodná pro malé děti a pro děti, které se učí druhý jazyk. 
Obsah: 24 přiřazovacích kartiečiek, 6 témat (zvířata, jídlo, domov, tělo, voda, hračky), 24 hracích kartiček. 
Rozměr přiřazovací kartičky: 13 x 7 cm. Rozměr hrací kartičky: 6 x 6,5 cm. Věková kategorie: 2,5+

LL20768 320 Kč

Podobnosti 
Dobře si prohlédněte předměty na obrázcích a přiřaďte k sobě právě 3 
obrázky, které mají něco společného. Zajímavá hra na procvičení logického 
myšlení. 
Balení obsahuje 36 dílků.
Rozměr balení: 18 x 18 x 6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

LL20782 320 Kč

Souvislosti 
Co potřebuje malíř, aby namaloval obraz? Dobře si prohlédněte 
obrázky a vytvořte trojice podle logických souvislostí. Zajímavá hra 
na procvičení logického myšlení. Balení obsahuje 36 dílků.
Rozměr balení: 18 x 18 x 6 cm. Věková kategorie: 2+ 
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ED90096 460 Kč

Najdi protiklad 
Najdi protiklad ke každé z kartiček a vytvoř páry. 
Pojmenováním a popisem si děti zlepšují slovní zásobu. 
Obsahuje: 24 dřevěných kartiček (5 x 8 cm) a návod. 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 21 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90084 719 Kč

Slovní bingo 
Otočte obrázkovou kartu jednu po druhé a podívejte se, 
zda se daný obrázek nachází na vaši bingo kartě. Který 
z hráčů bude první a zaplní bingo kartu? Balení obsahuje 
6 dřevěných bingo kartiček (15 x 10 cm), 36 dřevěných 
obrázkových kartiček (5 x 5 cm). Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 23 x 21 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90111 375 Kč

Řekni příběh 
Ulož 4 kartičky v logické posloupnosti a vyprávěj příběh. 
Na zadní straně kartiček je samokontrolní systém, díky 
kterému zjistíte, zda jste kartičky uspořádali správně. 
Obsahuje: 20 dřevěných kartiček (5 x 5 cm).
Rozměr balení: 21 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90109 1005 Kč

Hledej a najdi
Vložte jednu z karet do hrací podložky a najděte 
související páry odkrýváním disků. 
Obsahuje: dřevěnou hrací podložku (20,5 x 16 cm), 
12 dřevěných disků a 4 karty s předlohami (8 předloh).
Rozměr balení: 23 x 21 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90090 460 Kč

Prázdné nebo plné? Co je víc? 
Uspořádejte kartičky podle toho, jaký objem znázorňují, 
od prázdné po plnou a naopak. Děti se během hry seznámí 
s pojmy "více a méně" a procvičují logické myšlení. 
Obsahuje 25 dřevěných kartiček (5 x 5 cm) a návod. Baleno 
v praktickém boxu.
Rozměr balení: 21 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90093 460 Kč

Od tmavého ke světlému
Uspořádejte kartičky od nejtmavšího 
obrázku po nejsvětlejší a naopak. Děti 
se naučí vnímat a pochopit stupňování 
odstínů barev. Obsahuje: 25 dřevěných 
kartiček (5 x 5 cm) a návod.
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 21 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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SC12070 705 Kč

Před, po a mezi?
Krabice obsahuje 24 jednoduchých sérií. Každá z nich obsahuje 3 obrázky určené 
k zjednodušení logického myšlení prohloubení jazykových zručností. První kartička každé 
série ukazuje na předmět, osobu nebo na každodenní vývoj událostí, které jsou znázorněny 
opakovaně na třetí kartičce - jmenovitě nástroj, domácí spotřebič, nebo stroj, který mohl 
změnu způsobit. Série obrázků je vhodná pro množství aktivit a her pro předškolní věk, 
mateřskou školu a speciální potřeby. V závislosti na věku a schopnosti dětí, mohou být 
používány všechny karty, nebo vybrané kartičky. Obsah: 24 barevných obrázkových sérií, 
dohromady 72 karet 9 x 9 cm. Každá obsahuje 3 kartičky, které jsou označeny na zadní 
straně písmeny A, B nebo C, návod. 
- pro děti předškolního věku, školního věku a na logopedické účely.
Věková kategorie: 3+ 

GO56881 200 Kč

Zvířátka a jejich domovy
Dohromady 9 dílků. Rozměr: 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 2+

GO56880 200 Kč

Zvířátka a jejich potrava
Dohromady 9 dílků. Rozměr: 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 2+

PX2036A 299 Kč

Hra školou - Najdi maminku
Hrou se děti učí rozeznávat zvířátka i barvy, 
rozvíjí pozorovací a kombinační schopnosti. 
Úkolem je správně přiřadit zvířátka a jejich 
mláďata. Tvar spojení dětem napoví, zda 
obrázky spojily správně. Hra obsahuje 
48 obrázkových destiček.
Rozměr: 16 x 25,3 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 2+

RO2804086 2380 Kč

Přiřazování - Co je správné a co ne?
Tato hra představuje několik situací a děti je mohou posoudit zda jsou 
v pořádku nebo ne. Některé situace mohou nastat různými způsoby. 
V takovém případě je užitečné věnovat se tématu a sledovat skupinu, 
ve které můžete dětem poskytnout tipy a rady, jak se chovat ve složité 
situaci. 
Obsah: 12 plastových proužků, každý se 4 obrázky, 12 plastových 
kontrolních proužků, 48 průhledných karet s palcem nahoru nebo dolů, 
návod. 
Věková kategorie: 4+

AK20839 465 Kč

Stejná pravidla - puzzle
Dvoudílné puzzle na podporu inkluzívního vývoje u malých 
dětí, přičemž dívky a chlapci se rovněž věnují různým 
činnostem. Balení obsahuje 18 dílků. 
Rozměr dílku: 8,5 x 8,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

POSLEDNÍ
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PP02139 255 Kč

Memino - Protiklady
Hra je založená na principu pexesa, ale místo stejných 
obrázků děti musí najít páry protikladů. Hra obsahuje 
24 kartiček (12 párů) a je určená pro 1 - 4 hráče. 
Rozměr balení: 19 x 19 x 3,6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

PP02140 255 Kč

Puzlino 
Děti spojují tématicky sladěné dvojice 
kartiček, s nimiž poznávají svět zvířat 
i předměty kolem sebe. Hra podporuje 
logické myšlení a rozvíjí jemnou motoriku.
Rozměr: 19 x 19 x 3,6 cm.
Věková kategorie: 2+

DUO Puzzle
Naučné puzzle, kde úkolem dětí je spojovat 2 obrázky podle 
logických pravidel. Puzzle jsou vyrobeny z pevného kartonu.
Rozměr balení: 18 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 2+

1. DJ08151 - Čísla (10 dvojic) 180 Kč

2. DJ08164 - Kde žijí? (10 dvojic) 180 Kč

3. DJ08162 - Protiklady (12 dvojic) 180 Kč

4. DJ08157 - Maminky a mláďátka (12 dvojic) 180 Kč

5. DJ08166 - Čím se živí? (10 dvojic) 180 Kč

AD6519 202 Kč

Zvířátka a jejich pochoutky
Cílem hry je přiřadit zvířátka k jejich 
lahůdkám. Balení obsahuje 24 puzzle 
(12 párů).
Rozměr balení: 24 x 15 x 0,42 cm.
Věková kategorie: 3+
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Čí je to byt?
Cílem hry je přiřadit obrázky bytu nebo 
přístřeší určeným obyvatelům. 
Balení obsahuje 24 puzzle (12 párů).
Rozměr balení: 24 x 15 x 0,42 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AD6670 202 Kč

Domečky a úkryty 
Umístěte zvířátka do jejich úkrytů a domů. 
Balení obsahuje 24 puzzle, z nichž můžete 
vytvořit 12 párů.
Rozměr balení: 24 x 15 cm.
Věková kategorie: 3+

AK20530 800 Kč

Párování
Hra se skládá ze 68 kartiček, tvořících 34 párů. Tato didaktická hra 
je založena na logickém spojování do dvojic předmětů znázorněných 
na jednotlivých fotografiích. Snadno se rozeznávají, pojmenovávají, 
sdružují, určuje se jejich použití a vytváří se povědomí funkčního 
vztahu obou předmětů, které tvoří dvojici. Zároveň je tato hra výborným 
prostředkem pro rozvoj řeči a používání sloves vyjadřujících činnosti, 
znázorněných předmětu tvořících jednotlivé dvojice. Na bočních 
stranách kartiček je pětibarevný pás, sloužící jako samokontrolní 
opravný systém. Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ 
SYSTÉM

AK30650 400 Kč

Jak se oblékat ve čtyřech ročních obdobích?
Hra je určena k naučení se postupu při oblékání pro každé ze čtyř 
ročních období. Hrát mohou až 4 děti. Vytvoří se posloupnost, jejíž 
správnost se zkontroluje podle zadních stran kartiček. Potom se přiřadí 
kousky oblečení, které nosí každé z dětí. Hra se skládá ze 48 kartiček. 
Na bočních stranách kartiček je pětibarevný pás, sloužící jako kontrolní 
opravný systém. 
Rozměr kartiček: 7 x 5,2 cm a 7 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ SYSTÉM
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AK20531 800 Kč

Rozdíly 
Hra se skládá ze 68 karet, tvořících 34 dvojíc. Vytváření dvojíc je založeno 
na vyhledávání fotografii, které znázorňují rozdíly, kontrast. Každá z karet 
odpovídá určitému opačnému stavu, opačnému tvaru nebo opačné velikosti 
(vysoký - nízký, špinavý - čistý; velký - malý...), tím se při vytváření dvojic 
nejenom rozvíjí řeč, ale i použití a osvojení přídavných jmen a předložek. 
Na bočních stranách kartiček je pětibarevný pás, sloužící jako samokontrolní 
opravný systém. Rozměr kartiček: 9 x 9 cm. Věková kategorie: 3+

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ 
SYSTÉM

ED90082 635 Kč

Přiřaď správný tvar
Zkombinujte barvy a tvary a přiřaďte správnou kartu 
použitím přísavky. Aktivita podporuje preciznost, 
rychlost, rozlišování barev a tvarů. Balení obsahuje 
36 dřevěných karet (5 x 5 cm) se 6 tvary v 6 barvách, 
2 plastové přísavky, dřevěnou kostku se 6 barvami 
(2,5 cm) a dřevěnou kostku se 6 tvary (2,5 cm). 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 48 x 44 x 32,5 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90091 719 Kč

Spočítej jablíčka 
Naplňte stromy tolika jablíčky, kolik znázorňuje 
číslo a tečky na kartičce. Děti si procvičují 
počítání od 1 do 10 a jemné motorické 
schopnosti. Obsahuje 10 dřevěných kartiček 
(12 x 9,5 x 0,8 cm), 30 červených kolíků, 
30 zelených kolíků a návod. 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90095 575 Kč

Najdi trojici
Uspořádejte kartičky do souvisejících trojic. 
Pojmenováním a popsáním každé z nich 
si děti rozvíjejí slovní zásobu. Obsahuje: 
36 dřevěných kartiček (5 x 5 cm) a návod. 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr: 21 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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ED90101 1160 Kč

Kroužky a paličky 
Vytvořte obrázky podle předlohy nebo podle vlastní fantazie. 
Kombinujte různé velikosti, barvy a tvary. Hra pomáhá 
zlepšovat jemné motorické schopnosti a představivost. 
Obsahuje: 6 dřevěných karet s 11 úkoly (21 x 15 cm), 
100 tvarů ve 4 barvách. Baleno v praktickém boxu.
Rozměr: 31 x 23 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

ED90108 1005 Kč

Matematický autobus 
Kolik cestujících dojde do cíle? Nechte cestující nastoupit nebo 
vystoupit z autobusu a procvičujte si sčítání a odčítání do 10. 
Obsahuje: dřevěný autobus (18 x 10 x 7 cm), 5 červených 
figurek, 5 bílých figurek, 22 kartiček (7,5 x 5 cm) a 3 dřevěné 
kostky (2,5 cm).
Rozměr balení: 21 x 12 x 9,5 cm.
Věková kategorie: 3+

BE11551 555 Kč

COGNITO - Kategorie 
Puzzle pomáhá rozpoznat předměty ze 
stejné kategorie. Obsahuje 30 dřevěných 
dílků v praktickém boxu.
Rozměr: 20,6 x 10 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

GO56779 260 Kč

Posloupnosti  
Hra pomáhá porozumět posloupnosti 
různých činností a jevů. Obsahuje 30 dílků 
se samokontrolním systémem.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

AK20513 755 Kč

Najdi chybu na obrázku!
Hra se skládá z 50 fotografií, na kterých jsou 
vyobrazené různé situace. Pokaždé je na 
nich ale jedna chybička - nesprávně použitý 
nástroj, nesprávný kus oblečení, nesprávný 
předmět. Úkolem dětí je určit jaká chyba je na 
daném obrázku a vysvětlit, proč je to chyba. 
Hra je proto vynikající pomůckou k procvičení 
pozorovacích schopností a koncentrace. 
Děti se také zábavnou formou naučí jak 
fungují běžné věci z jejich okolí. Hra rovněž 
obsahuje stojan k umístění fotografie. 
Rozměry fotografie: 19,5 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro
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RO2995001 575 Kč

Najdi rozdíl 
Hra podporuje rozvoj pozorovacích 
schopností, vnímání detailů a koncentraci. 
Dítě zjišťuje, co chybí na malé tématické 
kartě ve srovnání s velkou. Následně 
chybějící objekt najde mezi kartami s objekty. 
Balení obsahuje 6 velkých tematických karet, 
24 malých tematických karet a 24 obrázků 
s objekty.
Rozměr balení: 25 x 25 x 7 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AK20570 600 Kč

Autobus: Najdi a doplň! 
Asociační hra, jejíž podstata je v přiřazování 36 pasažérů 
do šestisedadlových autobusů. Účelem hry je zaplnit každý 
autobus šesti pasažéry v závislosti na jednotlivých prvcích 
charakteristických pro každý autobus: vlněná čepice, kniha, 
kšiltovka, zmrzlina, brýle a kytice květů. Děti rozdělují 
cestující na základě určité společně věci a určují místo 
cestujících v autobusech - před, za, nad atd. Najednou může 
hrát až 6 dětí.
Hra se skládá ze 6 autobusů + 36 obrázků pasažérů. 
Novinkou je kostka s obrázky, která určuje, kterou asociací 
má dítě začít a kterou pokračovat. Tímto získává tato 
didaktická hra širší rozměr. Rozměry autobusů: 15 x 22 cm.
Rozměry obrázků pasažérů: 4 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

tematická 
kostka v balení 

OT355 220 Kč

Mini hra - Loto Autobus 
Zábavné lotto. Hráči sbírají zvířecí 
pasažéry do svého zářivého 
autobusu. Hra rozvíjí soustředění 
a představivost. Rozměr: 15 x 14 
2,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AK20406 425 Kč
Maxi pexeso ve fotkách - Vynálezy
Vraťte se zpět v čase a hledáním neobvyklých 
dvojic sledujte změny a pokrok. Výborná hra na 
procvičení paměti a pozornosti s velkými, reálnými 
obrázky. Obsahuje 34 pexeso karet. 
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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DJ08120 255 Kč

Zvířecí lotto 
Vítězem se stává hráč, který jako první zaplní svou hrací 
kartu žetony se zvířátky. Balení obsahuje 30 žetonů se 
zvířátky a 5 hracích karet. Všechny části jsou vyrobeny 
z pevného kartonu.
Rozměr balení: 14,5 x 14,5 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

OT069 440 Kč

Lotto Zvířata světa 
Vzdělávací hra lotto, u které hráči rozvíjejí své 
vědomosti a poznání světa. Úkolem hráčů je 
přiřadit jednotlivá zvířata do správného biotopu.
Rozměr: 25,5 x 22,1 x 4,4 cm
Věková kategorie: 3+ 

NA387016 990 Kč

Maxilotto - Zvířátka 
Vítězem se stává hráč, který jako první zaplní 
svou hrací kartu. Balení obsahuje 4 hrací karty 
(33 x 23 cm) a 24 kartiček (10,5 x 10 cm).
Věková kategorie: 2+

Maxilotto
Balení obsahuje 6 bingo karet (33 x 23 cm) a 
36 kartiček.
Rozměr kartiček: 10 x 10 cm.
Věková kategorie: 2+

NA336556 - Oblečení 1120 Kč

NA336558 - Věci kolem nás 1120 Kč

NA336577 990 Kč

Maxilotto - Roční období 
Hra obsahuje 4 oboustranné karty (33 x 23 cm) a 
24 kartiček (10 x 10 cm).
Věková kategorie: 4+
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AD4645 230 Kč

Pán a kominík
Hra se skládá ze 48 kartiček, které jsou 
rozděleny do dvou skupin. Skupiny se odlišují 
barvou odvrácené časti kartičky. Červené 
zobrazují práci lidí a modré zobrazují 
předměty potřebné k jejich práci. Může se 
používat i jako tematická skládačka. Rozvíjí 
poznání, paměť a učí koncentraci.
Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 4+

AK20560 670 Kč

Povolání 
Asociační hra vhodná pro poznávání rozličných povolání a nástrojů 
využívaných při jejich vykonávaní. Hru může hrát až 12 dětí. Hra obsahuje 
60 kartiček: 12 hlavních karet s vyobrazením povolání + 48 kartiček, které 
se k povoláním vztahují (pro každé povolání 4 kartičky). Obsahuje systém 
samoopravy na opačných stranách kartiček.
Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.
Rozměr hlavních karet: 8 x 15 cm.
Věková kategorie: 3+

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ 
SYSTÉM

NA332018 405 Kč

Lotto - 1 až 10 
Hra obsahuje 5 hracích karet (16,8 x 11,5 cm) a 20 
ilustrovaných, oboustranných kartiček (7,5 x 4,9 cm).
Věková kategorie: 4+

NA336580 1280 Kč

Maxilotto - Barvy 
Hra obsahuje 6 barevných a 6 
černobílých bingo karet (33 x 23 cm), 
36 kartiček (8 x 0,3 cm).
Věková kategorie: 2+

NA336557 880 Kč

Maxilotto - Jídlo 
Hra obsahuje 6 bingo karet (33 x 22,7 cm) 
a 36 kartiček (10 x 10 cm).
Věková kategorie: 2+

POSLEDNÍ
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AK20580 490 Kč

Pracovní vozidla 
Děti hází kostkou, která jim ukáže, ke kterému vozidlu mají přiřadit 
předměty na kartičkách. Předměty souvisí s danou profesí, ke 
které patří i vozidlo. Balení obsahuje kostku s obrázky (3,5 cm), 
24 kartiček s obrázky (4,5 x 4 cm), 6 karet s vozidly (19 x 14 cm).
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AD6472 325 Kč

Povolání a služební auta, kufřík 
Hra procvičí paměť a koncentraci - děti spojují 
příslušné obrázky.
Balení obsahuje 24 ks kartiček (12 párů).
Věková kategorie: 3+ 

PP02206 279 Kč

Auta 
Při této hře se děti seznamují s různými zvířecími řidiči, kteří je 
uvádějí do úžasného světa aut jako jsou sanitky, policejní, hasičské 
či popelářské vozy a objevují povolání, které si s nimi spojují. Děti si 
trénují jemnou motoriku a koncentraci.
Rozměr: 27,3 x 18,9 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 2+

BE22840 695 Kč

Najdi správný ocas
Hra pro 2 - 4 hráčů má 2 varianty. Děti přiřazují zvířata 
k jejich ocasům nebo čísla k počtem zvířat. Hra 
procvičuje pozorovací schopnosti a seznamuje děti se 
základními počty (1 - 10).
Rozměr balení: 24 x 24 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

PX2035A 299 Kč

Hra školou - Zvířecí doprovod
Úkolem hry je složit zvířátka ze dvou částí tak, aby na sebe 
navazovala a vytvořila průvod. Skládání začíná dílkem s nápisem 
Start. Děti se učí rozeznávat zvířátka a rozšiřují si slovní zásobu, 
pozorovací a kombinační schopnosti. Balení obsahuje 16 destiček 
z pevného kartonu.
Rozměr destiček: 11 x 7,5 cm. Rozměr: 16 x 25,2 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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NA336198 1130 Kč

Hry o přírodě 
Naučná hra o přírodě. Na 6 barevných kartách najdete 6 různých 
přírodních prostředí. Děti se naučí, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jaké 
zvířátka kde žijí a zároveň si procvičí slovní zásobu a prostorovou 
orientaci. Na malých kartičkách jsou zobrazené různé zvířátka - děti je 
přiřazuji k správnému prostředí. Rozměr karet: 33 x 23 cm.
Rozměr malých kartiček: 7 x 7 cm. Věková kategorie: 4+

AK20562 600 Kč

Kde žijí zvířátka? 
U této hry se děti seznámí se zvířátky a jejich prostředím.
Balení obsahuje 5 šestiúhelníkových karet s různým 
prostředím (farma, džungle, poušť, moře, led), 30 kartiček se 
zvířátky (7,5 x 7,5 cm) a maxi kostku (strana 3,5 cm).
Věková kategorie: 3+ 

moře farma poušť

póldžungle

AK20564 589 Kč

Místnosti v bytě 
Ve hře se dětí dozvědí, co se dělá v jednotlivých místnostech 
v domě. Balení obsahuje 5 šestiúhelníkových karet s obrázkem 
místnosti (kuchyně, koupelna, jídelna, ložnice a zahrada), 
30 karet s různými činnostmi (7,5 x 7,5 cm) a maxi kostku (strana 
3,5 cm).
Věková kategorie: 3+ 

ložnicekoupelna

Kuchyňzahrada

POSLEDNÍ
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BE11560 555 Kč

NAWITO - Výroba
Hra umožňuje porozumět základním krokům, které jsou zahrnuty do procesu výroby přírodních 
materiálů. Jedno téma se skládá ze tří dílků. Celkový obsah dílků je 30 a skládají se z 10 oblastí 
výroby: sýra, chleba, hranolek, čaje, trička, čokolády, popcornu, papíru, vlněného klobouku 
a vajíčka. Podporuje jemné motorické dovednosti, rozvoj slovní zásoby a komunikace.
Baleno v praktické dřevěné krabičce.
Rozměr balení: 15 x 15 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

BE11570 555 Kč

NAWITO - Vývoj
Hra umožňuje porozumět základním krokům, které jsou zahrnuty do vývojového procesu života 
v přírodě. Jedno téma se skládá ze tří dílků. Celkový obsah dílků je 30 a skládají se z 10 oblastí 
vývoje: tulipánu, slepice, pampelišky, žabky, vlašského ořechu, včelky, třešně, berušky, motýla 
a dýně. Podporuje jemné motorické dovednosti, rozvoj slovní zásoby a komunikace.
Baleno v praktické dřevěné krabičce.
Rozměr balení: 15 x 15 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

NAWITO - Procesy v přírodě
Přirozené procesy výroby a vývoje jsou atraktivními tématy, která vybízí malé zvědavce k tomu, aby se o nich chtěli dozvědět více. 

Kulatý tvar byl navržen tak, aby cykly různých procesů v přírodě byly zobrazeny ve třech krocích. Kontura dílků pomůže dítěti zkontrolovat, 
zda založilo a pochopilo daný proces správně. Kromě toho správné pořadí cyklu tedy i dílků určují tečky, které jsou označeny barvou 

a umístěny ve směru hodinových ručiček. Dílky jsou uskladněny v praktické dřevěné krabičce.

BE11580 555 Kč

NAWITO - Kde žijí zvířátka?
Hra obsahuje 9 různých prostředí a 4 zvířátka žijící v každém z nich 
(celkem 45 dílů). Děti si pomocí samokontrolního systému snadno ověří 
správnost svého přiřazení. Baleno v praktickém dřevěném boxu.
Rozměr: 15 x 15 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

BE11581 555 Kč

NAWITO - Ovoce 
Hra pomáhá pochopit proces růstu různých druhů ovoce. Obsahuje 10 druhů 
ovoce (30 dřevěných dílů) se samokontrolním systémem. Baleno v praktickém 
dřevěném boxu.
Rozměr: 15 x 15 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+
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NA305171 1060 Kč

Třídicí sada 
Didaktická pomůcka, která učí děti rozlišovat 
a třídit různé objekty podle vícerých kritérií 
- podle barvy, tvaru, pořadí prvků a počtu 
prvků. Děti si tak procvičí i logické myšlení 
a koncentraci. Sada obsahuje 2 třídicí boxy 
s přihrádkami a místem pro umístění karet 
s aktivitami. Děti potom podle nich postupují při 
třídění jednotlivých žetonů s obrázky. 
Balení obsahuje: 34 karet s aktivitami 
o rozměru 25,5 x 8,5 cm, 50 kartonových 
obrázkových žetonu o rozměru 5,5 x 4,5 cm, 
2 plastové třídicí boxy o rozměru 27 x 12 cm.
Věková kategorie: 2+  

NA305162 375 Kč

Doplněk k třídicí sadě 
Balení obsahuje 2 plastové třídicí boxy 
o rozměru 27 x 12 cm, pomoci kterých se ke 
hře mohou přidat další dvě děti a zábava bude 
ještě větší.
Věková kategorie: 2+ 

PRO 4 DĚTI PRO 6 DĚTI

NA305180 1275 Kč

Třídicí sada - Zvířátka
Pozorováním ilustrovaných 
kartiček děti rozeznají různá 
zvířata, identifikují jejich 
společné charakteristiky a třídí je 
podle druhu. Pomůcka k rozvoji 
pozorovacích schopností, slovní 
zásoby a klasifikaci zvířat na 
základě zobrazených kategorií. 
Obsah: 20 karet s úkoly 
(25,5 x 8,5 cm), 50 kartonových 
obrázků zvířat (5,5 x 4,5 cm), 
4 plastové třídicí podnosy 
(27 x 12 cm).
Věková kategorie: 4+ 

NA342276 1030 Kč

Třídění - materiály
Hra naučí dítě rozeznávat a třídit jednotlivé materiály 
a substance. Dítě dostane box s přihrádkami 
na třídění a předlohu. Musí naplnit přihrádky 
kartičkami korespondujícími s předlohou. Obsahuje 
60 kartiček, 2 třídicí boxy, a 12 předloh. Možno rozšířit 
o NA305162 pro víc dětí. 
Rozměr: boxy: 27 x 12 cm, předlohy: 25,5 x 8,5 cm, 
kartičky: 4,5 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 4+
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BN84170 225 Kč

Přiřaď, co kam patří
Rozměr: 17 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+

AD5635 260 Kč

Čí je to stín?
Stín je nerozlučný kamarád - když se pohnete, jde za vámi, když stojíte, stojí 
také. Vše na naši zemi má svůj stín. A také v této hře hraje důležitou roli. Děti 
hledají dvojice obrázků, z čehož jeden je barevný a druhý je pouze černý stín. 
Procvičí si tak své pozorovací schopnosti a koncentraci. Kartičky jsou vyrobené 
z tvrdého kartonu. Balení obsahuje: návod pro 3 hry, 48 kartiček. 
Rozměr kartičky: 7,7 x 7,7 cm. Rozměr balení: 27,7 x 18,4 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

DJ08553 355 Kč

Asociace 
Zajíček žije v zeleninové zahrádce, kravička na louce a žabka v rybníku. Kam patří 
mrkvička? Přece do zeleninové zahrádky! Proto musí zajíc rychle skočit na kartu se 
zahrádkou. Balení obsahuje 3 plastové figurky a kartónové karty s obrázky.
Věková kategorie: 2,5+ 

LR5553 875 Kč

Farma - Třídící sada 
Veselá farma naučí každé dítě třídit zeleninu podle 
barev, druhu a množství. Sada obsahuje hrací desku, 
barevnou zeleninu a zahradnické pomůcky, spolu 46 
ks.
Rozměr hrací plochy: 28 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LE6494 790 Kč

Dřevěný box na třídění obrázků 2
Cílem hry je správně vhodit dílek s obrázkem do krabičky 
na místě s odpovídajícím obrázkem na základě předlohy. 
Balení obsahuje 5 předloh s různými motivy, které se napojí 
na box a 50 dílků.
Rozměr: 40 x 10 x 9,5 cm.
Rozměr dílku: 3 x 3 x 0,5 cm.
Věková kategorie: 3+

PX2210A 349 Kč

Hra školou - Stíny 
Hrou se děti učí rozeznávat 
tvary stínů a správně k nim 
přiřadit objekty. Tím si zlepšují 
postřeh a soustředění. Hra 
obsahuje 24 různých destiček 
(celkem 48 dílků). Jednu polovinu 
destiček tvoří obrázek a druhou 
tmavý stín.
Rozměr: 16 x 25,3 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 3+

LR6715 655 Kč

Ovocné tvary 
Děti se naučí rozpoznávat barvy a druhy ovoce a zlepší si jemné 
motorické schopnosti. Sada obsahuje 8 druhů ovoce (16 dílů).
Rozměr: 6 - 9 cm. Věková kategorie: 2+

DJ08552 425 Kč

Kdo chybí? 
Zvířátka se procházejí po zahradě, 
ale náhle se jedno z nich zatoulá. 
Které zvířátko chybí? Zajímavá hra 
na postřeh a paměť.
Balení obsahuje 9 plastových 
zvířátek a pohárek.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2,5+ 
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GOWG230 169 Kč 

Pexeso a puzzle v jednom 
Tato hra slouží jak k procvičování 
paměti, tak i jako puzzle. Každé zvířátko 
v balení se dá rozložit na 4 části. 
Rozměr jednoho dílku každé skládačky 
je 4 x 4 cm. Balení obsahuje 5 puzzle 
zobrazujících zvířátka.
Věková kategorie: 2+

GO56714 169 Kč

Dřevěná skládačka - Zvířátka 
Balení obsahuje 4 skládačky zvířátek, 
přičemž každé je poskládané ze 4 
dřevěných dílků.
Rozměr dílku: 4 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AD5765 260 Kč

Symetrie 
Naučná hra, která podporuje dětskou 
představivost a logické myšlení. Úkolem 
je najít dvě části jednoho obrázku, který je 
ve středu rozdělený. Získají tak představu 
o tom, co je symetrie. Kartičky jsou vyrobené 
z tvrdého kartonu. Balení obsahuje: návod 
pro 3 hry, 48 kartiček o rozměru 7,4 x 7,4 cm 
rozdělených na dvě poloviny (celkem 96 dílů). 
Rozměr balení: 18,5 x 27,7 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+

DV25509 305 Kč

Puzzle - Jaké vzory se nacházejí na zvířátkách?
Sada devíti zvířátek, kterou budou Vaše děti milovat. Každý kus je zářivě 
barevný s jiným zvířátkem a je stvořený pro malé dětské ručičky. Úkolem dítěte 
je přiřadit správný dílek se zvířátkem na správné místo na podložce.
Balení obsahuje 9 části a dřevěnou podložku. 
Rozměr balení: 27 x 27 cm. Věková kategorie: 1+

DJ01648 405 Kč

Memo obrázky - Zvířátka
Dřevěné obrázky se zvířátky. Najděte 
stejnou dvojici. Hra procvičuje paměť 
a pozornost dítěte. Balení obsahuje 
32 dílů.
Rozměr balení: 22,6 x 22,6 x 3 cm.
Věková kategorie: 2+

GO56698 199 Kč

Moje první pexeso 
Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

POSLEDNÍ
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GO56700 320 Kč

Pexeso - Zvířátka 
32 kusové dřevěné pexeso se zvířátky.
Rozměr kartičky: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

DE00100 245 Kč

Pexeso - Zvířátka
Dřevěné pexeso s obrázky zvířátek 
procvičuje paměť a soustředěnost.
Hra obsahuje 24 kusů
o velikosti 4 x 4 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

DE00105 245 Kč

Pexeso - ZOO 
Dřevěné pexeso s obrázky zvířátek ze ZOO 
procvičuje paměť a soustředěnost. 
Hra obsahuje 24 kusů o velikosti 4 x 4 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AD6441 315 Kč

ZOO, kufřík 
Balení obsahuje 40 kartiček s obrázky zvířat 
(20 párů) a návody ke 4 různým hrám. 
Kartičky jsou vyrobené z tvrdého kartonu.
Věková kategorie: 3+ 

GO56968 280 Kč

Doplňovací pexeso 
32 kusové dřevěné pexeso, při kterém 
je třeba doplnit chybějící části kartiček 
pouze pomocí hmatu ze sáčku.
Rozměr kartičky: 6 x 6 cm
Věková kategorie: 3+ 

DV21905 290 Kč

Pexeso - Ponožky 
Dřevěné pexeso, se kterým si procvičíte 
paměť. Obsahuje 32 dřevěných kartiček.
Rozměr kartičky: 4,5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 1,5+ 

AK20407 475 Kč

Stejná pravidla - maxi pexeso
Moderní pexeso na práci na hodnotách 
rovnosti tím, že spojuje páry povolání, které 
provádějí stejně muži i ženy. Zábavný způsob 
cvičení paměťových schopností a rozvíjení 
pozornosti při vštěpování hodnot.
Balení obsahuje 34 kartiček.
Rozměr kartičky: 9 x 9 cm. 
Věková kategorie: 3+
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GOWG080 209 Kč

Dřevěné pexeso 2
Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO56821 189 Kč

Mini pexeso 
Obsahuje 32 dílů.
Rozměr: 3,5 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO56807 199 Kč

Dřevěné pexeso - Farma
Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO56839 155 Kč

Pexeso - Mušličky 
32 - dílne dřevěné pexeso 
na procvičení paměti a 
koncentrace.
Rozměr: 5,1 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO56818 260 Kč

Dřevěné pexeso - Zvířátka a vzory 
Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 7,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO56037 315 Kč

Puzzle pexeso - Zvířátka 
Dřevěné pexeso, ve kterém pár tvoří jedno 
celé zvířátko. Obsahuje 32 dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO56805 185 Kč

Pexeso a puzzle v jednom 
Balení obsahuje 4 skládačky, přičemž každá 
je poskládaná ze 4 dřevěných dílků.
Rozměr: 4,5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO56873 209 Kč

Dřevěné pexeso 
Obsahuje 16 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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DE14048 360 Kč

Dřevěné pexeso
- Dopravní značky 
Balení obsahuje 36 ks dřevěných 
kartiček s obrázky dopravních 
značek.
Rozměr kartičky: 4 x 4 x 0,6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

AD7196 202 Kč

Pexeso - Vozidla 
Hra rozvíjí paměť a koncentraci. Úkolem hráčů je 
najít dvojice obrázků. Hráč, který najde nejvíce párů, 
vyhrává. Balení obsahuje 48 karet.
Rozměr balení: 31 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+

GO56689 425 Kč

Dřevěné pexeso - Dopravní prostředky 
Balení obsahuje oblíbené hry, 32 dřevěných dílů.
Zaměřené na procvičení paměti.
Rozměr dílku: 7,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AD6212 260 Kč

Pexeso - Povolání 
Verze klasické hry Pexeso - děti 
hledají dvojice obrázků a procvičují 
si paměť a koncentraci.
Balení obsahuje 48 kartiček 
(7 x 7 cm).
Rozměr balení: 31 x 22 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+ 

GO56775 275 Kč

Pexeso - Povolání 
Obsahuje 32 dřevěných dílů.
Rozměr: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO56761 300 Kč

Pexeso - Stavba 
Oblíbená hra na procvičení koncentrace a paměti. 
Obsahuje 32 dřevěných kartiček (16 párů).
Rozměr kartičky: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+
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AD5697 260 Kč

Memory - zvířátka 
Klasické pexeso s motivem milých zvířátek, u kterého si 
děti procvičí paměť a koncentraci. Všechny kartičky se 
otočí obrázkem dolů a úkolem hráčů je hledat dvojice 
stejných obrázků. Vítězem je ten hráč, který má na konci 
hry nejvíce dvojic. Kartičky jsou vyrobeny z tvrdého 
kartonu.
Balení obsahuje 80 kartiček (40 dvojic) o rozměru
5,5 x 5,5 cm. 
Rozměr balení: 31 x 22 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DTP21978 155 Kč

Pexeso - Značky aut 
Balení obsahuje 48 kulatých 
kartiček vyrobených z odolného 
kartonu.
Průměr kartičky: 4,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

GO56770 209 Kč

Pexeso - Les 
16 kusové dřevěné pexeso.
Průměr: 4,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Pexeso
Populární dětská hra, která procvičuje paměť, postřeh 
a motoriku. Hledejte dvojice stejných obrázků. Vítězí ten, 
kdo jich bude mít na konci hry nejvíc. 
Balení obsahuje 40 kartiček z pevného kartonu 
o rozměru cca 5,7 x 5,7 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

EF54676 - Příroda  119 Kč 
EF54678 - Rodina  119 Kč 
EF54677 - Dopravní prostředky  119 Kč

AK20408 475 Kč

Pexeso - Hygiena a zdraví
Kolik hygienických a zdravotních návyků znáte? S tímto pexesem zahrnujícím 
skutečné obrázky na velkých kartách se dozvíte a podpoříte návyky zdravé 
hygieny při procvičování paměti a práci na schopnostech pozornosti. Balení 
obsahuje 34 vysoce kvalitních kartonových obrázků (9 x 9 cm). 
Věková kategorie: 3+
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Pexetrio
Pexetrio jsou zábavné didaktické hry, při kterých se děti učí pojmenovat 
zvířata, rostliny, stromy, učí se písmena, různé profese a jednotlivé státy 
světa. Cílem hry je najít trojici kartiček, které k sobě významově patří. 
Rozměr kartičky: 3,8 x 3,8 cm. Rozměr balení: 20,5 x 3,8 x 20,5 cm.
Věková kategorie: 3+

A. EF08807 - Zvířátka na farmě 220 Kč

B. EF08808 - Abeceda 1 220 Kč

C. EF08810 - Stromy 220 Kč

D. EF08811 - Povolání 220 Kč

E. EF08812 - Státy Evropy 220 Kč

F. EF08821 - Abeceda 2 220 Kč

G. EF08822 - Savci 220 Kč

H. EF08823 - Ptáci 220 Kč

I. EF08824 - Státy Světa 220 Kč

J. EF08830 - Záchranáři 220 Kč

K. EF08836 - Dinosauři 220 Kč

L. EF08840 - Ovoce a zelenina 220 Kč

M. EF08851 - Baribal malý kutil 220 Kč

N. EF08854 - Baribal měsíce v roce 220 Kč

AK20411 719 Kč

Maxi hmatové pexeso - Příroda
Populární hra obohacena o obrázky z přírody 
a okolí kolem nás. Pomáhá procvičovat 
paměť, postřeh, hmat a motoriku. Cílem 
hry je najít stejné dvojice. Vyhrává ten, 
kdo má na konci nejvíce shodných dvojic. 
Inspirováno metodou Montessori. Sada 
obsahuje 34 kartiček.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+
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GO56828 480 Kč

Hmatové pexeso - Polštářky
Naučná hra obsahuje 20 polštářků 
s různým obsahem.
Rozměr polštářku: 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

AK20410 719 Kč

Maxi hmatové pexeso - Každodenní život
Populární hra obohacena o různé hmatové textury, 
z každodenního života. Pomáhá procvičovat paměť, postřeh, 
hmat a motoriku. Cílem hry je najít stejné dvojice. Vyhrává ten, 
kdo má na konci nejvíce shodných dvojic. Inspirováno metodou 
Montessori. Sada obsahuje 34 kartiček.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

MI31920 588 Kč

Přiřazovací hra Memory 
Úkolem je zapamatovat si správné dvojice pod plastovými kryty a pojmenovat je. Hra na 
rozvoj paměti, slovní zásoby a soustředění.
Balení obsahuje 1 hrací plochu, 12 tematickych vzorů.
Rozměr: 33 x 33 cm.
Věková kategorie: 3+

PX0364A 505 Kč

Pexeso pro uši 
První pexeso, při kterém se do hry zapojuje 
i sluch a procvičuje se sluchová paměť. Ůkolem 
dětí je hledat 2 stejné zvuky, ukrývající se ve 
zvukových kostkách. Děti si mohou zahrát 
i klasickou verzi "pexesa pro oči“ a taky 
náročnější verzi s použitím hrací desky a kostky. 
Hru mohou hrát i nevidomé děti nebo děti 
s poruchou zraku. 
Věková kategorie: 5+
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AK20405 449 Kč

Maxi pexeso ve fotkách - Vesmír 
Naučné pexeso obsahuje 34 kartiček 
(17 párů) o rozměru 9 x 9 cm. Vyrobeno 
z pevného polaminovaného kartonu.
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Maxi pexeso ve fotkách
Naučné pexeso obsahuje 34 kartiček (17 párů) o rozměru 
9 x 9 cm. Vyrobeno z pevného polaminovaného kartonu.
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm. Věková kategorie: 2+

1. AK20401 - Domácí mazlíčci 449 Kć

2. AK20402 - Zdravé jídlo 449 Kč

3. AK20403 - Národy 449 Kč

4. AK20404 - Světová města 449 Kć

Krásné, Velké,
reálné fotky
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Drevené domino
Balené v dřevěné krabičce. Balení obsahuje 28 prvků. 
Rozměr dílků: 8 x 4 x 0,5 cm.
Věková kategorie: 1+

DV25784 - Klasické 260 Kč

DV25737 - Safari 260 Kč

DV25738 - Doprava 260 Kč

DV25736 - Farma 260 Kč

NA337136 830 Kč

Dotekové domino
Klasická hra pro 2 - 6 dětí v provedení 
pro rozvoj hmatového vnímání. Balení 
obsahuje 24 dřevěných domin s 8 
různými povrchy.
Rozměr 1 domina: 7 x 3,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LU02771J 295 Kč

Oboustranné domino - Džungle
Domino kartičky jsou z jedné strany očíslovány a z opačné strany je 
obrázek zvířátek. Hra rozvíjí u dětí postřeh, paměť a rozvoj motoriky.
Obsahuje 28 dílků. Rozměr dílku: 13 x 6,5 cm.
Rozměr balení: 34,5 x 20 x 28,5 cm.
Věková kategorie: 3+

EF54922 99 Kč

Domino - Barvy a tvary
Dokážeš stejně jako Noe získat všechny zvířata světa v 
páru a dopravit je na loď pro jejich záchranu? Pokus se 
o to v co nejkratším čase a vyhraj tak nad svými soupeři. 
Obsahuje velkou dřevěnou figurku Noeho a dřevěnou 
kostku.
Rozměr: 31 x 7,5 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+

EF54923 99 Kč

Domino - Číslice
Zajímavá varianta populární hry Domino. 
Tečky nahradily roztomilé a veselé obrázky 
a čísla, takže je hra vhodná i pro menší děti.
Rozměr: 20,5 x 2,5 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

EF54921 99 Kč

Domino - Klasik
Jednoduchá, generacemi 
prověřena společenská hra, pro 
každého. 
Balení obsahuje 20 ks dílků. 
Rozměr balení: 20,5 x 2,5 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+
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LR0287 920 Kč

Velká sada domina 
Balení obsahuje šest sad barevného domina. Skvělá 
pomůcka k jednoduchým matematickým počtům - sčítání, 
odečítání, zlomky a taky ke třídění podle různých kriterií. 
Dílky jsou balené v praktickém plastovém kbelíku.
Věková kategorie: 5+ 

PP02068 225 Kč

Domino pro začátečníky 
Děti se u něj naučí poznávat barvy a zvířátka. Balení 
obsahuje 24 kartonových kartiček o rozměru 9 x 4,5 cm. 
Rozměr balení: 19 x 19 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 2+

EF54679 129 Kč

Domino - Veselé obrázky
Hra procvičuje jemnou motoriku 
a paměť.
Balení obsahuje 28 kartiček 
s rozměrem 5 x 9,3 cm.
Věková kategorie: 2+

DE14250 405 Kč

Dominová dráha zvonek 
Balení obsahuje 96 ks barevných dřevěných dominových 
kostek. Úkolem je postavit kreativní dráhu tak, aby spadly 
všechny kostky a zacinkal zvoneček. Výborná hra na 
zdokonalování zručnosti a trpělivosti.
Věková kategorie: 3+ 

GO56716 219 Kč

Domino berušky, 
28 ks
Balení obsahuje 
28 dílků.
Rozměr dílku: 3 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ08165 180 Kč

Zvířecí domino 
Klasické domino se zvířecí tématikou. 
U hry děti spojují části zvířátek. 
Balení obsahuje 28 dílů (10 x 5 cm).
Vyrobené z pevného kartonu.
Rozměr balení: 12 x 12 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD12542 605 Kč

Domino - Počty
Domino obsahuje 40 dřevěných kostek s čísly a obrázky. Domino má 
samokontrolní systém - nesprávný pár kostek do sebe nezapadne. Baleno 
v dřevěné krabičce s posuvným víkem.
Rozměr: 35 x 14,5 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

AK20529 465 Kč

Kreativní domino
Originální domino hra na různé spojování barev 
a vytváření úžasných obrazců. Hra rozvíjí 
kreativitu a vizuálně-prostorovou inteligenci. 
Balení obsahuje 35 dílků. 
Rozměr dílku: 9 x 9 cm. 
Věková kategorie: 3+
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WD01610 160 Kč

Domino - Zvířátka a jejich potrava 
Domino zajímavého tvaru naučí děti poznávat 
zvířátka a jejich potravu, kterou se živí.
Rozměr balení: 20 x 20 x 4,7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DJ01649 405 Kč

Dřevěné domino - Zvířátka
Zábavné oboustranné domino. Jedna strana 
znázorňuje tečky a druhá barevná zvířátka. 
Cílem je postupně přikládat stejné dílky vedle 
sebe a vytvořit zajímavý tvar. Je na vás, jaký tvar 
vytvoříte. Domino podporuje rozvoj kreativity, 
pomáhá procvičovat počítání a rozlišování 
zvířátek.
Sada obsahuje 28 destiček.
Rozměr balení: 22,6 x 22,6 x 3 cm.
Věková kategorie: 2+

GO56894 320 Kč

Trio domino 
76 dřevěných trojúhelníků musí být 
poskládaných tak, aby se vytvořil velký 
trojúhelník. Rozměr trojúhelníku: 3,4 cm.
Věková kategorie: 5+ 

ED90129 1250 Kč

Domino s příběhy 
Poskládejte libovolně domino kostky a vytvořte nové příběhy. 
Obsahuje 50 domino kostek v dřevěném boxu (33,5 x 22,5 x 7 cm).
Věková kategorie: 3+

DJ01641 490 Kč
Horizontální zvířecí domino 
Jedinečné drevené domino, se kterým si děti rozvíjejí 
motorické dovednosti i prostorové vnímání.
Rozměr: 4,7 x 5,8 x 1 cm.
Věková kategorie: 2+
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PX0410A 395 Kč

Slabikové domino 
Skládejte smysluplná slova, sbírejte žetony 
a vyhrajte! Skvělý způsob, jak lehce 
zvládnout čtení a psaní slabik a přitom se 
ještě i zabavit. Hra je určená pro děti od 
6 let. Balení obsahuje: 56 domino kostek 
se slabikami, tabulku s nápovědou slov, 
přesýpací hodiny. Věková kategorie: 6+ 

i pro

Časové domino
Pozice ručiček je porovnávána s digitálním 
časem a v případě, že je čas stejný, tak se 
domino dílky spojí. Balení obsahuje 
16 domino kartiček.
Věková kategorie: 6+

SC23928 - do oběda 480 Kč

SC23929 - po obědě 480 Kč

AK20615 610 Kč

Hmatové domino - Různé tvary
Výborná pomůcka na rozšíření zrakových 
a hmatových schopností. Jedna strana znázorňuje 
klasické domino a druhá různé tvary. Obě strany jsou 
pokryty tlustou texturou na rozlišení. Sada obsahuje 
28 kartiček. Rozměr: 13 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 3+

AD5673 329 Kč

Směšná skládačka - Lidé
Hodí se smutné oči k usměvavým ústům? Nebo dva copánky k zločinci? 
Zábava s touto hrou nikdy nekončí. Děti skládají z kartiček různé tváře 
- smutné, veselé, směšné, vážné - mají 5832 možností. Procvičují si u toho 
pozorovací a kombinační schopnosti a koncentraci. Kartičky jsou vyrobené 
z tvrdého kartonu. Balení obsahuje: 18 kartiček o rozměru 10,9 x 15,2 cm 
rozdělených na 3 díly (celkem 54 dílů). 
Rozměr balení: 18,3 x 27,7 x 3,6 cm. Věková kategorie: 3+
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HK11312 1350 Kč

Kobercové domino - Farma 
Materiál: polyester. Sada obsahuje 28 dílů.
Rozměr 1 dílu: 19 x 14,5 cm.

Kobercové domino
Balení obsahuje 25 dílů. Materiál: polyester.
Rozměr 1 dílu: 29 x 14,5 cm.

HK11318 - Klasik 1350 Kč

HK11398 - Zvířátka 1350 Kč

Najdi a správně přiřaď
Dřevěné puzzle pro nejmenší děti nabízí různé možnosti využití. 
Poskládejte puzzle jak má být, vytvořte nové spojení dle vlastní fantazie 
a nebo si zahrajte přiřazovací hru. Balení obsahuje 30 dílů.
Rozměr: 33,6 x 29 x 0,9 cm.
Věková kategorie : 2+

1. BE11006 - Zvířátka 470 Kč

2. BE11007 - Dopravní prostředky 470 Kč

G - 2-Didakticke-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   482 6. 8. 2021   14:26:47



483

1 2

KUSY

KUSY
w

w
w

.n
o

m
ila

nd
.c

z 
 /

  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0

DJ03112 385 Kč

Magnetické oblékání - Kostýmy 
Balení obsahuje 24 dřevěných magnetek, 
ze kterých se dají poskládat různé postavičky 
ve veselých kostýmech.
Rozměr balení: 21,8 x 18,8 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DJ03118 385 Kč

Magnetické figurky
- Zvířátka 
Balení obsahuje 24 
dřevěných magnetek, ze 
kterých se dají poskládat 
různá zvířátka.
Rozměr balení: 
21,8 x 18,8 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DJ03111 385 Kč

Magnetky Bláznivá zvířátka 
Dřevěné magnetky, které se dají vzájemně 
různě kombinovat a tím umožňují vytvářet 
mnoho bláznivých tvorů. Dohromady obsahuje 
24 dílů. Rozměr balení: 21,8 x 18,8 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

Oboustranně hůlkové puzzle
Balení obsahuje 3 oboustranné puzzle, každé 
složené z 8 hůlek. Podložka je součástí balení.
Rozměr balení: 19 x 23,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

1. BY54753 - Zvířata 595 Kč

2. BY54754 - Doprava 595 Kč

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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BE11130 470 Kč

Přiřazovací puzzle
- Děti různých koutů světa 
Zábavné přiřazovací puzzle obsahuje 30 dílků, 
pomocí kterých je možné dětem přiřadit různé 
oblečení a vytvořit tak veselé kombinace
nebo si zahrát hru, kdo má lepší paměť.
Rozměr balení: 28,9 x 33,6 x 0,9 cm.
Věková kategorie: 4+

AD5666 260 Kč

Skládačka - Top modelky
Zábavná hra k procvičení kombinačních 
a pozorovacích schopností a kreativity. Děti si 
zahrají na modní návrháře, skládají z kartiček 
různé modely oblečení - existuje 20 736 
možných kombinací. Kartičky jsou vyrobené 
z tvrdého kartonu. 
Balení obsahuje: 12 kartiček o rozměru 
10,9 x 23,5 cm rozdělených na 4 díly (celkem 
48 dílů). 
Rozměr balení: 27,5 x 18,4 x 3,6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RY15673 310 Kč

Zábavné postavičky 
Vytvořte si své vlastní zábavné postavy. Každá se skládá ze tří 
dílů - hlavy, těla a nohou, které se dají libovolně kombinovat. Hra 
podporuje představivost, kombinační schopnosti a kreativitu. Balení 
obsahuje 480 kartiček s rozměrem 6 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

HK00417 1020 Kč

Pěnová skládačka, sada 4 ks
Balení obsahuje 4 pěnové skládačky. Pomocí 
očíslovaných proužků skládejte obrázky 
dopravních prostředků.
Tloušťka: 16 mm. 

POSLEDNÍ

G - 2-Didakticke-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   484 6. 8. 2021   14:26:58



485

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.c
z 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0

Kobercová skládačka
Materiál: polyester.
Spodní vrstva je protiskluzová.
Sada obsahuje 10 zvířátek
v 3 částích.
Rozměr 1 části: 43,5 x 29 cm.

HK11401 - Zvířátka z lesa 1350 Kč

HK11400 - Zvířátka z farmy 1350 Kč

HK11315 1350 Kč

Kobercová skládačka Národy 
Materiál: polyester.
Sada obsahuje 15 dílů.
Rozměr 1 dílu: 29 x 29 cm.

AK20556 1290 Kč

Energetická rovnováha 
- Jídlo a pohyb
Zábavný způsob, jak děti naučit, kolik energie dodává jídlo a kolik 
energie spotřebují při různých činnostech. Pomocí vážení zjistí, zda 
existuje rovnováha mezi energií jídla, které konzumují, a energií, 
kterou vydávají během cvičení. Dozví se také, že ne veškerá energie 
poskytnutá z potravin je stejně kvalitní. Sada obsahuje: váhy, 36 
potravinových karet, 12 karet aktivit a 40 dřevěných žetonů. 
Věková kategorie: 4+
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Hrubý karton

AK20551 609 Kč

Odkud pochází potrava 
Asociační hra pro učení se, jak rozdělovat složky 
potravy v závislosti na jejich původu: z rostlinných 
kořenů (brambory), z rostlin a křovin (rajčata), 
ze stromů (jablka), z moře (ryby) a z živočichů 
(vejce, maso atd.). Hru může hrát až 5 dětí. Hra 
se skládá z pěti hexagonálních kartiček (které 
představují 5 druhů původu potravin) + 30 kartiček 
zobrazujících různé druhy potravin. Na zadní 
straně mají kartičky kontrolní opravný systém. 
Novinkou je kostka s obrázky, která určuje, kterou 
asociací má dítě začít a kterou pokračovat. Tímto 
získává tato didaktická hra širší rozměr. 
Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

tematická 
kostka v balení 

AK20553 785 Kč

Semafor pro zdravé jídlo 
Tuto hru může najednou hrát až 6 dětí. 
Balení obsahuje 54 karet s vyobrazením 
každodenních jídel a barvy semaforu, 
které určují, jak často by se tato jídla měla 
konzumovat. Zelená barva znamená často, 
oranžová občas a červená příležitostně. 
Dítě má za úkol rozhodnout, které jídlo je 
zdravé více a které méně. Zadní strana 
karet obsahuje kontrolní znaky. Balení také 
obsahuje barevnou pyramidu zdravého jídla 
a bezbarvou pyramidu k vlastnímu použití. 
Baleno v kufříku.
Věková kategorie: 3+

i pro

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ SYSTÉM

Stromy

Moře

Půda

Pole

Farma

AK20555 705 Kč

Poznávaní - Alergie a potravinová intolerance
Tato hra pomáhá objevovat běžná jídla a s nimi spojené alergie 
a intolerance, které mohou tato jídla způsobovat. Karty pomáhají vytvářet 
empatii vůči spolužákům s potravinovou nesnášenlivostí a zároveň 
pomáhají podporovat jejich přijetí a začlenění do třídy.
Rozměr: 8 kartiček Ø 9 cm, 57 kartiček Ø 7,5 cm.
Věková kategorie: 3+

ryba vajíčka lepek

ovoce mléko

ořechy

arašídy měkkýše
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RO2203017 510 Kč

Puzzle - Pyramida zdraví 
Pyramida zdraví učí děti o zdravém stravování - coby měly jíst 
a kolik. Je rozdělená do sedmi části. Spodní část je o cvičení, střed 
obsahuje různé skupiny zdravých jídel a navrchu v nejmenší části 
jsou sladkosti. Rozměr: 40 x 35 cm.
Věková kategorie:4+ 

AK20554  885 Kč

Pyramida zdravého jídla
Podle hozené barvy na kostce zařaďte jídlo na pyramidě. Do zelené části pyramidy 
patří jídlo, které by se mělo jíst často, do žluté jídlo, které by se mělo jíst občasně 
a do červené jídlo, které by se mělo jíst pouze příležitostně. Samokontrolní systém 
umožňuje okamžitou kontrolu - každé jídlo má na druhé straně barevný kroužek, 
který znázorňuje, do které skupiny patří. Balení obsahuje: barevnou kostku, velkou 
pyramidu složenou z dílků, 54 kartičkových tvarů se zobrazením jídel a černobílou 
pyramidu k vybarvení. Rozměr velké barevné pyramidy: 66 x 45 cm.
Vyrobeno z pevného kartónu. Věková kategorie: 3+

i pro

ES42489 5290 Kč

Dřevěná pyramida zdravého stravování
Hra obsahuje hrací desku a 51 ks příslušenství. Obsah: hrací deska, 
lízátko, kobliha, láhev olivového oleje, máslo, klobása, 2 plátky salámu, 1 
plátek sýra, jahodový jogurt, vejce se suchým zipem, sleď, láhev mléka, 
10 špaget, 3 brambory v síti, rýže, celozrnný chléb , 6 kusů žlutých 
těstovin farfalle, jahoda, zelená hruška, zelené jablko, mini banán, houba, 
okurka, mrkev, paprika, salát, 2 čajové sáčky, láhev jablečného džusu, 
5 lahví vody, sada pokynů. Pyramida učí děti v mateřských a základních 
školách důležitost zdravého stravování. 
Rozměr: 52,1 x 12,2 x 60 cm. 
Věková kategorie: 3+
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LR0497 1120 Kč

Magnetická zdravá strava 
Krásně ilustrované obrázky jídel zobrazují 5 
hlavních skupin potravin. Balení obsahuje 34 
magnetických jídel, 1 stíratelné magnetické 
prostírání a 1 menu.
Rozměr prostírání: 42 x 30,5 cm.
Věková kategorie: 3+

AK20005 730 Kč

Poznávaní - Vícenásobná inteligence
Zábavné výzvy zaměřeny na rozvoj různých druhů 
inteligence a silných stránek každého jednotlivce. Hra 
byla inspirována teorií Howarda Gardnera, zakladatele 
vícenásobné inteligence. Aktivita nabízí 8 druhů inteligence 
spolu se 64 kartičkami na výzvu. Na základě nejvíce 
zdolaných výzev v jednom druhu zjistíme, kterou inteligencí 
dítě disponuje. Rozměr: 9,2 x 9,2 cm.
Věková kategorie: 5+

Intrapersonální

Interpersonální

Jazykově-verbální

Logicko-matematická

Přírodovědná

Vizuálně-prostorová

Tělesně-pohybová

Zvukově-hudební

RO2996007 415 Kč

Naučná hra - Zdravý talíř
Skvělý způsob, jak pomoci dětem poznat zdravé stravování a zároveň se pobavit. 
Stravovací návyky jsou vštěpovány od mladého věku, takže je nutné mluvit o tom, proč a 
jaké zdravé jídlo je důležité. Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. 
Obsah: 3 kulaté talíře na třídění ovoce, zeleniny a sladkostí, 2 x 35 karet s obrázky ovoce, 
zeleniny a sladkostí, 3 kontrolní karty. 
Rozměr karty s obrázky: 22 x 22 cm. Rozměr kontrolní karty: 10 x 10 cm. 
Věková kategorie: 3+
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ED522293    569 Kč

Logický rámeček - Menší a větší 
zvířátka
Prezentuje různé úkoly pro zlepšení 
postřehu, analýzy a třídění, seřazování 
a logického myšlení. Při práci se skládankou 
hledá dítě logický princip a potom ukládá 
tabulky k sobě podle obrázku. Obsah každé 
skládanky: 16 kartiček s obrázky z plastu, 
rozměr kartičky 7,5 x 7,5 cm, rám 34 x 34 cm. 
Věková kategorie: 3+

ED523192    400 Kč

Diagram Objem
25 plastových karet 
v dřevěném rámu. 
Děti ukladají obrázky 
od prázdných po plné 
a naopak. Při hře se děti 
učí o pojmech, jako jsou 
plné, prázdné, plnější...
Rozměr rámu: 34 x 34 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ08358 425 Kč

Quantitix
Zábavná didaktická hra, jejímž úkolem je spočítat zvířátka stejného druhu a správně přiřadit 
do mřížky pod příslušející číslo. Správnou odpověď najdete na druhé straně kartičky. Hra 
podporuje logické myšlení. Balení obsahuje 1 dřevěnou hrací desku s mřížkou (20 x 20 cm), 
5 dřevěných žetonů a 20 karet s barevnými obrázky.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+

NA345130 830 Kč

Logické tabulky - Kolotoč 
Děti si hrou procvičí počty, čísla a logické 
myšlení. Balení obsahuje 12 oboustranných 
karet s úkoly, 2 identické puzzle (2 x 16 ks) a 
základnu (21 x 21 x 1 cm).
Věková kategorie: 4+

NA343021 945 Kč

Na správném místě 
Děti správně přiřazují zvířátka k vagónom podle 
vzorových karet, čímž si zlepšují logické myšlení a 
koncentraci. Hra obsahuje 12 oboustranných karet, 
1 magnetickou lokomotivu, 5 vozů, 5 dřevěných 
zvířátek.
Věková kategorie: 4+
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NA387170 290 Kč

Dřevěné logické tabulky - čísla
Souřadnicová, přiřazovací hra, která 
seznamuje děti s počítáním od 1 do 5. Balení 
obsahuje 25 dřevěných vkládacích dílků 
a 1 dřevěnou tabulku.
Rozměr tabulky: 23,5 x 23,5 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 3,7 x 3,7 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 2+

NA387161 290 Kč

Dřevěné logické tabulky - Velikosti
Souřadnicová, přiřazovací hra, která seznamuje děti 
s vnímáním velikosti. Balení obsahuje 12 dřevěných 
vkládacích dílků a 1 dřevěnou tabulku.
Rozměr tabulky: 21 x 21 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 4 x 5,3 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

NA387169 290 Kč

Dřevěné logické tabulky - Tvary 
Souřadnicová, přiřazovací hra, která seznamuje děti 
s rozpoznáváním základních tvarů a barev. Balení 
obsahuje 16 dřevěných vkládacích dílků a 1 dřevěnou 
tabulku.
Rozměr tabulky: 21 x 21 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 4 x 4 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

NA387162 290 Kč

Dřevěné logické tabulky - Prostor
Souřadnicová, přiřazovací hra, která seznamuje děti 
s prostorovým vnímáním předmětů - v předu, vzadu, 
pod, na. Balení obsahuje 16 dřevěných vkládacích 
dílků a 1 dřevěnou tabulku.
Rozměr tabulky: 21 x 21 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 4 x 4 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

NA343130 950 Kč

Logická hra - Barvy a Tvary 
Představuje dětem základní koncept rytmu a algoritmu. Dítě připíná 
tvary určité barvy na podstavec dle předlohy. Může si vybrat ze tří tvarů 
ve čtyřech barvách. Podstavce se mohou navzájem spojit k vytvoření 
složitějšího algoritmu. Možno rozšířit o NA343131 pro víc dětí. Hra 
obsahuje: 30 karet, 2 podstavce s 6 místy pro tvary, 36 tvarů, návod.
Rozměr: karta: 23 x 4 cm, podstavec: 23 x 4 cm, tvary: Ø 3,3 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

NA343131 330 Kč

Logická hra - Barvy a Tvary doplnění
Rozšíření k logické hře - Barvy a Tvary (NA343130).
Umožňuje zapojení dalším až 4 dětem.
Obsahuje: 12 tvarů a 4 podstavce.
Rozměr: podstavec: 23 x 4 cm, tvary: Ø 3,3 cm. 
Věková kategorie: 3+ 
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Geometrické tvary 1

Velikosti Ovoce

Předměty

AK52510 910 Kč

Logické přiřazování barev, tvarů, počtů 1
Sada 4 logických her s různou tématikou (tvary, předměty, 
velikosti, ovoce), každá je složená z 25 dílků. Hra je založená na 
systému souřadnic (dvojitý vstup), které probouzejí a podporují 
logicko-matematické myšlení.
Rozměr: 22,5 x 30 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Geometrické tvary 2 Pomůcky

Hračky Dopravní prostředky

AK52520 910 Kč

Logické přiřazování barev, tvarů, počtů 2
Sada 4 logických her s různou tématikou (tvary, pomůcky, hračky, 
dopravní prostředky), každá je složená z 25 dílků.Hra je založená 
na systému souřadnic (dvojitý vstup), které probouzejí a podporují 
logicko-matematické myšlení.
Rozměr: 22,5 x 30 cm.
Věková kategorie: 4+ 

ED522865 1420 Kč

Co není správně?
Nová hra, kterou se děti učí poznávat věci a porovnat co je správné 
a co ne. Co k sobě patří a co ne. Kartičky s červeným křížkem jsou 
na označení předmětu, který k ostatním nepatří. Vše je uloženo 
v bukové krabici o rozměru 34 x 20 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

NA387182 280 Kč

Puzzle posloupnosti 
Děti vkládají obrázky do řádku kam přísluší a tím si procvičují 
své asociační schopnosti. Balení obsahuje vkládací desku a 12 
dílků na vkládání. Vyrobené ze dřeva. Rozměr: 21 x 22 x 0,8 cm. 
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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BE11500 555 Kč

Cognito - poznávaní 
Děti musí najít tři kartičky, které znázorňují 
počáteční stav, děj a výsledek různých aktivit. 
Jen při správném pořadí do sebe kartičky 
zapadnou. Veselá hra obsahuje 30 dřevěných 
kartiček, rozšiřuje slovní zásobu, prostorovou 
orientaci, poznávací schopnosti jakož i řešení 
problémů.
Rozměr balení: 20,4 x 10 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

BE11510 555 Kč

Cognito - počítání 
Děti musí najít tři kartičky, které znázorňují stejný počet, číslo nebo součet tvarů. Jen 
správné kartičky do sebe zapadnou. Veselá hra obsahuje 30 dřevěných kartiček, rozšiřuje 
slovní zásobu, prostorovou orientaci, poznávací schopnosti jakož i řešení problémů.
Rozměr balení: 20,4 x 10 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

BE11520 500 Kč

Cognito - protiklady 
Děti musí najít dvě kartičky, které 
znázorňují protiklady. Jen při správném 
přiřazení do sebe kartičky zapadnou. 
Veselá hra obsahuje 20 dřevěných 
kartiček, rozšiřuje slovní zásobu, 
prostorovou orientaci, poznávací 
schopnosti jakož i řešení problémů.
Rozměr balení: 14,9 x 10 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

ZNAČKA KVALITY, DLOUHOVĚKOSTI 
A BEZPEČNOSTI ! 

Produkty Beleduc jsou vyráběny z přírodních 
materiálů. Inovativní designy jsou navrhovány 
s ohledem na dětské potřeby a nabízejí dětem 

důležité základy pro jejich rozvoj.

BE11540 500 Kč

Cognito - Geometrické tvary 
Děti musí najít dvě kartičky, které znázorňují 
stejný geometrický tvar. Pouze správné 
kartičky do sebe zapadnou. Veselá hra 
pomáhá rozlišovat 2D tvary a přiřadit je ke 
vhodnému 3D tvaru.
Balení obsahuje 20 dřevěných kartiček. 
Rozměr: 14,9 x 10 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

BE11530 500 Kč

Cognito - Protiklady 2
Děti musí najít dvě kartičky, které znázorňují 
protiklady. Pouze správné kartičky do sebe 
zapadnou. Veselá hra pomáhá k určení 
vhodných předložek pro správné umístění 
objektu a k zlepšení prostorového myšlení. 
Balení obsahuje 20 dřevěných kartiček. 
Rozměr: 14,9 x 10 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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BE11550 555 Kč

Cognito - Zvířátka a jejich biotopy
Děti musí najít tři kartičky, které znázorňují vhodné 
prostředí pro dané zvíře. Pouze správné kartičky do 
sebe zapadnou. Veselá hra pomáhá rozvíjet logické 
myšlení a to spojováním zvířat s jejich biotopy. 
Balení obsahuje 30 dřevěných kartiček.
Rozměr: 14,9 x 10 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

NA345127 1065 Kč

Logická tabulka - Akvárium 
Hra rozvíjí logiku a koncentraci. Úkolem je správně vyskládat obrázky 
podle vzorových karet. Hra obsahuje 12 oboustranných karet, 2 identické 
puzzle (2 x 12 dílků) a 1 dřevěnou hrací desku (24 x 21 x 0,9 cm).
Věková kategorie: 5+

Magické pero malého objevitele
Série zajímavých her, které podporují všeobecný rozvoj dítěte. Každá hra obsahuje 

100 otázek z různých oblastí, vhodných pro předškoláky - písmena a slova, čísla a počty, 
barvy a tvary, zvířata a rostliny, čas a logické otázky. V průběhu hry si dítě rozvíjí vnímání, 

představivost a logické myšlení. 
Elementy jsou vyrobeny z pevného odolného kartonu. Součástí každé hry je i elektronické 

pero, pomoci kterého děti řeší zadání. Barevné ilustrace zpříjemňují hru. 

Magické pero malého objevitele
Hra, ve které se děti seznamují s předměty a živočichy, které vidí doma, ve školce 
nebo ve svém okolí. Vzbuzuje u dětí chuť zkoumat a objevovat nové věci. Děti určují 
správné odpovědi pomoci elektronického pera. Balení obsahuje 16 karet s úkoly 
a deskovou hru. 
Rozměr: 33 x 23 x 5,8 cm.
Věková kategorie: 4+

WD01448 - Doma a ve školce 300 Kč

WD01447 - Zvířata světa 300 Kč
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PI64793L 159 Kč

Carotina - Baby Logic
Hra puzzle obsahuje 32 dílků z hrubého kartonu, které 
je třeba logicky a správně přiřadit. Dítě hledá k mláďátků 
maminku. Rozvíjí tak logické myšlení a poznává svět zvířat.
Věková kategorie: 1+

PI64847L 309 Kč

Carotina - Baby Tower
Zábavná "akční hra", kde úkolem dítěte je kombinovat 
dřevěné a kartonové tvary a postavit věž tak, aby nespadla. 
Hra rozvíjí zručnost, motoriku a poznání barev a tvarů. Hra 
obsahuje 16 geometrických kartonových tvarů, 16 dřevěných 
tvarů a 4 postavičky. Věková kategorie: 1+

PI64304L 315 Kč

Carotina - Soubor 10 her
10 rozličných her, které obsahují poutavé úlohy z městského 
prostředí. Na pomoc přichází i elektronická veselá mrkvička 
Carotino, která při správné odpovědi jásá a svítí.
Věková kategorie: 3+

Hra Carotina
Carotina je inteligentní mrkvička z Itálie, která má množství nápadů na hry. Kromě toho v některých hrách i vystupuje jako elektronická 

svítící tužka, pomocí které děti vyřeší řadu zajímavých úkolů.

PI64441L 265 Kč

Carotino - Vlak se zvířátky
Krásný puzzle vláček se zvířátky rozvíjí v dětech rozličné dovednosti: 
psaní, čtení, rozeznávání barev, tvarů, logické myšlení a poznávání 
zvířat.
Rozměr: 25,5 x 25,5 x 6,2 cm. Věková kategorie: 3+

PI64366L 159 Kč

Carotino - Dívej se pozorně!
Zábavná hra zaměřená na soustředěnost a paměť. Dívejte se pozorně 
a najděte všechny předměty. Z karet vytvoříme 6 hromádek. Hráči si tahají 
libovolnou kartu a pokusí se najít obrázek na hrací ploše. Když najdou, 
táhnou a hledají opět. Vyhrává hráč s největším počtem kartiček. Hra 
obsahuje hrací plán a 96 kartiček s různými obrázky.
Rozměr: 13,5 x 22,5 x 5 cm. Věková kategorie: 3+

PI64410L 265 Kč

Carotina - ABC domček
Veselá a kreativní hra s písmenky, přičemž příslušející písmenko 
pasuje pouze do domečku s příslušným zvířátkem. Jednotlivé domky 
se dají vzájemně skládat a děti si tak mohou vytvořit kompletní zvířecí 
městečko. Kromě písmen se děti seznámí i se zvířátky a naučí se také 
postřehnout rozdíly v barvách a tvarech, které jsou vyobrazeny na 
domcích.
Rozměr: 25,5 x 25,5 x 6,2 cm. 
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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PI64403L 159 Kč

Carotino - Zvířátka a jejich prostředí
Hra, která zobrazuje zvířátka v jejich přirozeném prostředí. Úkolem dítěte 
je přiřadit správné zvířátko do prostředí a potom i na příslušné místo, a to 
podle siluety nebo podle pojmenování zvířátka. Děti se naučí rozeznávat 
různé prostředí, zvířátka, ale i barvy, písmena či celá slova.
Rozměr: 13,5 x 22,5 x 5 cm. Věková kategorie: 3+

PI64359L 159 Kč

Carotina - Pexeso ABC / 123
Trénujte svou paměť a seznamte se s abecedou, prvními čísly a mnoha 
slovy. Hra na způsob oblíbeného pexesa. Otáčejte vždy dvě kartičky 
a snažte se najít stejné páry. Vyhrává hráč s největším počtem kartiček. 
Balení obsahuje 58 kartiček.
Rozměr: 13,5 x 22,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

WD01981 145 Kč

Malý objevitel / Abeceda
Veselá hra s přiřazováním písmenek k obrázkům. Rozvíjí slovní zásobu 
u nejmenších dětí, učí tvořit správné odpovědi, rozeznávat předměty 
a spojovat je s výrazy. Hra zároveň učí děti rozeznávat malá a velká 
písmena abecedy, čímž získají základy pro čtení a psaní. Balení 
obsahuje: 29 párů kartiček vyrobených z pevného kartonu. 
Rozměr balení: 28,8 x 19,3 x 4,1 cm. 
Věková kategorie: 3+

WD01983 145 Kč

Malý objevitel / Čísla
Vzdělávací skládačka, která dokonale uvádí děti do světa čísel. 
Cvičí základní matematické dovednosti, orientaci v prostoru, 
třídění, skládání a jednoduché součty. Skládačky jsou oboustranné, 
přičemž na jedné straně je číslo a k němu příslušný počet 
zvířátek a na straně druhé je číslo zobrazeno prsty na rukou. 
Balení obsahuje 10 dvoudílných a oboustranných puzzle dílků, 10 
barevných žetonů a 10 barevných žetónikov na rozlišování barev a 
počítání. Všechny elementy jsou vyrobeny z pevného kartonu. 
Rozměr balení: 28,8 x 19,3 x 4,1 cm. 
Věková kategorie: 3+

WD01987 145 Kč

Malý objevitel / Hodiny
Vzdělávací skládačka, která pomáhá příjemným způsobem pochopit dětem 
fungování hodin a učí přiřadit různé činnosti k příslušným částem dne. Balení 
obsahuje: 9 dvoudílných a oboustranných dílků puzzle, které zobrazují činnosti 
v jistou hodinu dne, velké výukové hodiny a další doplňkové elementy na 
výuku. Všechny elementy jsou vyrobeny z pevného kartonu.
Rozměr balení: 28,8 x 19,3 x 4,1 cm. Věková kategorie: 4+

WD101302 145 Kč

Souvislosti 
Veselé puzzle, které učí děti správné 
pojmenování jevů a předmětů a jak 
navzájem spolu souvisí.
Rozměr balení: 29 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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SC23986 385 Kč

Schubitrix - Porovnávání tvarů
Balení obsahuje 2 hry: 
1. Stejné tvary seřazené různými způsoby (počty 1 - 6 ). 
2. Stejné geometrické tvary seřazené různými způsoby (počty 1 - 10).

SC23987 385 Kč

Schubitrix - Porovnávání počtů
Balení obsahuje 2 hry: 
1. Skupiny tvarů a číslice. 
2. Podmnožiny tvarů a číslice. 

Schubitrix 
Schubitrix je skvělá hra a didaktická pomůcka zároveň. Pravidla jsou podobná jako u domina - úkolem je spojit strany se stejnými

vzory, počty nebo barvami. U této hry je ale nutné dávat pozor na to, aby byly správně spojené všechny tři strany
trojúhelníkových karet. Hra podporuje logické myšlení, prostorovou představivost a vizuální vnímání.

Věková kategorie: 5+

SC71486 385 Kč

Schubitrix - Zvířátka a tvary (24ks)
Balení obsahuje 2 hry: 
1. Najděte chybějící polovinu obrázku (zvířátka). 
2. Najděte chybějící polovinu obrázku (abstraktní tvary).

SC71487 385 Kč

Schubitrix - Kousky jídel a geometrické tvary
Balení obsahuje 2 hry: 
1. Čtyři části, které dohromady tvoří obrázek (jídlo). 
2. Čtyři části, které dohromady tvoří obrázek (geometrické tvary). 

SC71488 360 Kč

Schubitrix - Vozidla a tvary 
Balení obsahuje 2 hry se 
samokontrolním systémem:
1. Najděte odraz vozidla (18 dílů).
2. Najděte odraz tvarů (18 dílů).
Věková kategorie: 5+

SC71491 395 Kč

Schubitrix mini
- Rozdíly a kombinace 
Balení obsahuje 4 hry (každá má 13 dílů):
Hra 1: Přiřazování posunutých tvarů.
Hra 2: Přiřazování částečně nebo úplně obarvených předmětů.
Hra 3: Přiřazování obrázků s rozdíly (zabalený a rozbalený dárek).
Hra 4: Přiřazování obrázků podle počtu a tvaru.
Věková kategorie: 5+ 
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GO56894 320 Kč

Trio domino 
76 dřevěných trojúhelníků musí být poskládaných 
tak, aby se vytvořil velký trojúhelník.
Rozměr trojúhelníku: 3,4 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

Vkládací hlavolam
Neobyčejná vkládačka ze dřeva 
se skládá ze 7 kusů. Umísti 
jednotlivé části tak, aby vytvořily 
celistvý obrázek.
Rozměr: 28 x 28 cm.
Věková kategorie: 4+

RO2203532 - Žabky 510 Kč

RO2203533 -Tečky 510 Kč

MK358 510 Kč

Korálový útes 
Magnetická logická hra, ve které můžete řešit 48 úloh 
různé náročnosti. Úkolem je umístit 4 magnetické dílky 
na hrací plán tak, aby bylo vidět pouze rybičky zobrazeny 
v zadání. Baleno v praktické knížce na zapínání. 
Hra obsahuje: úkoly a řešení, magnetický hrací plán, 
4 magnetické hrací dílky.
Rozměr: 16,5 x 16,5 x 1,5 cm. Věková kategorie: 4+

SC71490 395 Kč

Schubitrix mini - Poznávání a porovnávání 
Balení obsahuje 4 hry (každá má 13 dílů):
Hra 1: Najdi druhou polovinu obrázku.
Hra 2: Najdi druhou polovinu obrázku (vyšší náročnost).
Hra 3: Spojte barevné tvary.
Hra 4: Spojte barevné tvary a siluety.
Věková kategorie: 5+

SC23964 395 Kč

Schubitrix - Kategorie 
Balení obsahuje 2 hry se samokontrolním 
systémem:
1. identifikace kategorie, např. vozidla, 
oblečení (18 dílů).
2. identifikace souvislosti mezi předměty, 
např. včela a med (18 dílů)
Věková kategorie: 5+
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Hlavolamy
Kapesní balení obsahuje 9 kartiček, které 
je nutné složit do čtverce tak, aby všechny 
kartičky k sobě navzájem pasovaly. Výborná 
hra na logické myšlení a rozvíjení trpělivosti.
Věková kategorie: 6+

PX0175A - Klaun 57 Kč

PX0176A - Medvědi 57 Kč

MK357 545 Kč

Barebný lov 
Logická hra pro jednoho hráče. Doplňte barvy a pochytejte mouchy. 
Umístěte dílky na hrací desku tak, aby se všechna zvířátka zabarvila 
stejně jako pozadí. Sledujte, jak se barva průsvitných zvířátek mění 
podle toho, kde právě jsou. K dispozici je 48 úloh různé náročnosti, 
přičemž každá úloha má jen 1 správné řešení. Hra obsahuje: hrací 
desku s barevnými čtverci, průhledný kryt, 5 dílků s průhlednými žábami, 
ještěrkami a mouchami, knihu s úkoly a řešeními.
Rozměr: 17,5 x 24,5 x 4,8 cm.
Věková kategorie: 7+ 

LR2863 765 Kč

Úvodní a pusť - Myší mánie
Zábavná aktivita Myší mánie vyžaduje rychlé myšlení a pozornost. Hráči 
házejí kostkou a protékají se s myškami po hrací desce, vybírají si karty, 
plánují strategii a snaží se nasbírat co nejvíce sýra pro své myšky. Aby se 
však ke sýrem dostali, musí se vyhnout překážkám a bludištím, které jim 
ztěžují cestu. Proto je důležité zapojit logické myšlení a naprogramovat 
myšku tak, aby se překážkám vyhnula. Hra nabízí různé obtížnosti, je 
vhodná pro 2 - 4 hráčů a podporuje kritické myšlení, seznamuje děti se 
základy analogového kódování, posloupnosti a pomáhá vyřešit úlohy. 
Balení obsahuje 80 kódovacích karet, 4 karty super myšky, 
4 bonusové kartičky, 4 překážkové stěny, 8 stojanů, 4 myšky, 
12 sýrů a 1 kostku.
Rozměr hrací desky: 46 x 46 cm.
Věková kategorie: 5+ 
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BE21005 1390 Kč

Logikit 
Logikit je skvělým společníkem dětí. Tato 
naučná hra nabízí 144 úloh z 5 různých oblastí. 
Má samo-kontrolní systém, takže děti samy 
dokáži zhodnotit výsledek. 
Obsah balení: 1 dřevěný rám s magnetickým 
perem, 16 karet s úkoly. 
Rozměr balení: 32 x 22,5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

PP02254 220 Kč

Malá velká myška
54 kartiček hry pro 1 - 4 hráčů, jejíž hlavní hrdinkou je myška. 
Na herních kartičkách je jednou malá, jindy velká, pak zase 
veselá nebo smutná. Myška učí děti rozeznávat protiklady, 
tím procvičuje jejich postřeh, paměť i pozorovací schopnosti 
a zároveň jim rozšiřuje slovní zásobu. 
Rozměr: 19 x 19 x 3,6 cm. Věková kategorie: 3+

BE21070 1390 Kč

Logiplay 
Samokontrolní hra, kde děti mají logicky vyřešit 
zadaný problém a přiřadit řešení barevnou 
kuličku. Hra obsahuje 18 úloh v 3 úrovních 
obtížnosti a řešením zadní straně.
Rozměr balení: 32 x 22,5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 4+

MK360 360 Kč

Chytré autíčko 
Hlavolamová hra, ve které musíte naložit jednotlivé dílky na 
podvozek auta podle zadání tak, aby autíčko mělo stále stejný 
tvar a aby byly využity všechny dílky. Hra obsahuje knížku 
s 24 zadáními a řešeními, podvozek auta, 4 dílky.
Rozměr: 9,4 x 14,3 x 2,7 cm.
Věková kategorie: 6+

DJ08451 440 Kč

Postav kostku 
Balení obsahuje 11 dřevěných dílů, z kterých je potřeba poskládat 
kostku. Taky obsahuje 30 karet, které znázorňují začáteční pozici 
a dílek, kterým je nutné začít při skládání kostky.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 7+ 

LR9283 345 Kč

Barevné dlaždice 
Hra pro 2 - 6 hráčů rozvíjí strategické a logické myšlení. 
Úkolem je spojovat příslušející barvy a zbavit se všech 
karet jako první. Balení obsahuje 40 karet.
Rozměr kartičky: 7,5 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 5+

POSLEDNÍ
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Pentomino
Hra zaměřená na rozvoj logického myšlení a prostorového 
vnímání. Stavební díly se skládají z 60 kusů v 5 různých 
barvách. Sada karet s úkoly obsahuje 15 oboustranně 
potištěných samo-kontrolních kartiček. Jednotlivé karty s úkoly 
mají různé stupně obtížností. Rozměr karty: 14 x 17 cm.
Věková kategorie: 5+

1. VN900346 - stavební díly 565 Kč

2. VN85584 - karty s úkoly 1  245 Kč

3. VN85585 - karty s úkoly 2 245 Kč

4. VN86928 - karty s úkoly 3 245 Kč

5. VN86929 - karty s úkoly 4 245 Kč

i pro

MI95219 775 Kč 

Pentomino, 5 sad
Hra zaměřena k rozvoji logického myšlení 
a prostorového vnímání. Balení obsahuje 
60 dílků v 5 různých barvách. Součásti je 
návod s úkoly a řešením. Rozměr: 15 cm.
Věková kategorie: 5+

SOMA kostka
Barevné stavební kostky k procvičení 
prostorového vnímání. Části se navzájem 
snadno spojují. Dodáváno v bavlněném 
sáčku.
Věková kategorie: 6+

VN86410 - délka hrany 2 cm 215 Kč

VN89190 - délka hrany 3 cm 405 Kč

i pro

LR9284 910 Kč

Prostorová představivost - skládačka 
Skládačka naučí děti logicky přemýšlet a zdokonalí jejich 
prostorovou představivost. Jejich úkolem bude skládat 
3D objekty dle karet. Balení obsahuje 40 oboustranných 
karet s úkoly (obsahují i správné řešení úkolů) 
a 15 barevných stavebních dílů.
Rozměr největšího dílu: 7,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 
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PX0007 77 Kč

IQ Test - Zábavný hlavolam 
IQ TEST je zábavný hlavolam, který vám provětrá 
mozkové závity a s trochou rezervy prověří vaše IQ. 
Vyzkoušejte sebe nebo své přátele. Kdo bude rychlejší? 
Při jeho luštění se určitě pobavíte a možná mezi sebou 
objevíte dalšího Einsteina.
Rozměr: 9 x 0,5 x 25 cm. 
Věková kategorie: 8+ 

MK249 385 Kč

IQ XOXO 
Hra obsahuje 10 barevných herních dílků, herní 
plán, knížku zadání s 120 rébusy a řešeními. Cíl 
hry: umístěte na herní plán 10 oboustranných 
herních dílků tak, aby se "X" a "O" ve všech 
směrech pravidelně střídaly.
Věková kategorie: 6+

i pro

i pro

MK091 869 Kč

Tučňáci na ledu 
Zábavná hra, která rozvíjí logické myšlení, 
koncentraci, plánování a prostorovou 
představivost. Pět tučňáků se klouže po 
ledových krách. Potřebují se dostat na 
správné místo a na správný tvar kry 
- dokážete jim pomoci? Úkoly mají různý 
stupeň obtížnosti.
Věková kategorie: 6+

MK355 440 Kč

IQ stars 
Víceúrovňová logická hra, ve které můžete řešit až 120 úloh, 
přičemž každá má jen jedno správné řešení. Hra obsahuje 
uzavíratelnou krabičku, která je zároveň hrací deskou, 7 dílků 
s barevnými hvězdičkami, knížku obsahující zadání a řešení úloh.
Rozměr: 9,4 x 14,3 x 2,7 cm.
Věková kategorie: 6+

MK354 860 Kč

Moudrý farmář
Postavte nové ohrady pro zvířátka. Zvířátka jsou všechny ve 
společné ohradě a dělají velký nepořádek. Pomozte farmáři rozdělit 
louku na samostatné ohrady. K dispozici jsou pouze tři díly plotu a je 
třeba zajistit, aby všechna zvířátka měla vodu na pití. Hra obsahuje: 
hrací desku, 8 zvířátek, 3 korýtka na vodu, 4 fixní ploty a 3 mobilní 
ploty, knížku s 60 úkoly a řešeními různé náročnosti.
Rozměr: 24 x 24 x 6 cm.
Věková kategorie: 5+

MK208 385 Kč

IQ Blox 
IQ Blox Vám nabízí 120 úloh v různých úrovních 
obtížnosti. Obsahuje: krabičku se 7 barevnými 
dílky a 4 překážkami, knížku se zadáními 
a řešeními. Věková kategorie: 6+

i pro

G - 2-Didakticke-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   501 6. 8. 2021   14:28:36



502
POŠTOVNÉ ZDARMA

KUSY

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

Lo
g

ic
ké

 m
yš

le
n

í -
 L

o
g

ic
ké

 h
ry

 /
 K

ó
d

o
vá

n
í

MK207 915 Kč

Tři malá prasátka 
Logická hra obsahuje 48 rébusů ve 4 úrovních obtížnosti. 
Úkolem je rozmístit dílky tak, aby si prasátka hrály venku. 
Pokud je na obzoru vlk, je nutné je naopak schovat do 
domečku. Balení obsahuje herní plán, 3 herní dílky, 4 figurky, 
knihu s příběhem, knihu s úkoly a řešením.
Věková kategorie: 3+ 

MK245 920 Kč

Červená Karkulka
Hra obsahuje 5 dílků cestičky, 2 figurky, 3 stromy, 
1 chaloupku, knihu zadání a obrázkovou knihu 
s příběhem. Umístěte Červenou Karkulku, stromy 
a chaloupku na hrací desku a lesní cestičky ji 
přivedou k babiččině chaloupce.
Věková kategorie: 4+

RO2990019 1870 Kč

Koncepty +
Úkolem dětí je vytvořit logické spojení. Šest různých koordinačních 
úkolů je barevně odlišených pro snadné hraní. Každá úloha se skládá 
z 2 koordinačních pruhů a 16 výsledkových kartiček. Balení obsahuje 2 
podložky, 8 koordinačních pruhů, 
64 výsledkových kartiček, návod. 
Věková kategorie: 4+

AK20521 580 Kč

Kódování s robotem
Kódujete bez počítače? Je to nejlepší způsob, jak začít! Roztočte 
ruletu a postavte robota na desku. Dozvíte se více o souřadnicích a 
prvních koncepcích brzkého kódování. Objevte, jak lze každou výzvu 
rozdělit do posloupnosti menších kroků. Vytvořte tyto sekvence pohybů 
s přáteli kooperativním způsobem a zjistíte, že existují různé způsoby, 
jak dosáhnout stejného výsledku. Balení obsahuje: desku (31,5 cm), 57 
čtverečních karet (4,6 cm), 12 karet se šipkami, 
2 rulety (průměr 10,5 cm), 4 roboty s podstavcem. 
Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ
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MK106 705 Kč

Barevný kód 
Zajímavá hra pro jednoho hráče, která procvičí logické 
myšlení. V přiložené knize naleznete 100 různých zadání, 
podle kterých ukládáte destičky do stojanu. Při ukládání 
musíte brát v úvahu barvu, tvar, ale taky pořadí destiček. 
Správná řešení jsou v zadní části knihy. Hra nabízí 
100 zadání ve 4 stupních obtížnosti.
Věková kategorie: 5+

NA342817 1180 Kč

Kódovaná magnetická cesta - hra 
Skupinová hra, jejichž úkolem je pohybovat se po mřížce 
určitým směrem s magnetickými dílky. Balení obsahuje 
4 sady různé obtížnosti po 6 karet s úkoly, 2 oboustranné 
magnetické hrací plochy, 46 magnetických dílků (23 ks 
s červenými šipkami, 23 ks s bordó šipkami).
Rozměr balení: 39 x 5,8 x 28 cm.
Věková kategorie: 4+

NA342819 660 Kč

Kódovaná magnetická cesta - doplnění 
Doplnění ke hře Kódování magnetická cesta (NA342817) 
umožňuje hru 2 dalších hráčů. Balení obsahuje 2 
oboustranné magnetické hrací plochy, 46 magnetických dílků 
(23 ks s červenými šipkami, 23 ks s bordó šipkami).
Rozměr balení: 32 x 4 x 22,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

NA343162  1180 Kč

Kódovaná cesta - hra 
Samokontrolní hra pro 2 hráče učí základy kódování, 
dekódování a pohybu po mřížce. Balení obsahuje 
24 oboustranných kartiček s úkoly ve 2 stupních 
obtížnosti, 2 transparentní, plastové mřížky, 
6 oboustranných hracích ploch, 14 plastových žetonů 
s ilustracemi, 12 plastových žetonů ve 2 barvách.
Rozměr balení: 39 x 5,8 x 28 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NA343163  740 Kč

Kódovaná cesta - doplnění 
Doplnění ke hře Kódování cesta (NA343162) umožňuje hru 
2 dalších hráčů. Balení obsahuje 2 transparentní plastové 
mřížky, 14 plastových žetonů ve 2 barvách a 12 ilustrovaných 
plastových žetonů.
Rozměr balení: 32 x 4 x 22,5 cm.
Věková kategorie: 3+

PP02372 725 Kč

Pixblocks 
Řešte logické úkoly a 
zároveň se tím naučte 
základy kódování programů. 
"Naprogramujte" cestu pro 
králíka tak, aby snědl všechny 
mrkvičky. Hra obsahuje 72 
úloh ve 3 úrovních obtížnosti. 
Vhodné pro 1 - 4 hráče.
Věková kategorie: 7+
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Chytré blešky
Hra s jednoduchou zpětnou kontrolou učí děti hravou formou logicky myslet a umět se koncentrovat. 

Pomáhá jim poznat souvislosti, perspektivy a barvy, hledat protiklady, přiřazovat k sobě poloviny obrázků. 
Řešení označují děti magnetickými tvary. Když otočí kartu s úkolem, zjistí sami, zda tvar umístili správně.

Ke hře potřebujete základní box a sadu s předlohami. Různorodým sortimentem můžete přispět 
k rozvoji zručnosti dětí, ale především k rozvoji kreativity.

Příprava hry
 Dřevěné tvary jsou umístěny 

na svých místech a karty 
s předlohami a úkoly jsou 

uloženy v boxe.

Při hře
Děti přemisťují po logické úvaze tvary ke kartě s úkoly.

Kontrola
Po přemístění všech tvarů 

zkontrolujeme správnost řešení 
otočením karty s úkoly. 

MS8001 515 Kč

Základní box - Chytré blešky
12 magnetických tvarů ze dřeva ve 
čtyřech barvách.
Rozměr kovového boxu: 32 x 18 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RO2990010 1460 Kč

Základy kódování ve 4 krocích 
Děti se učí kódovat a odhalovat význam jednotlivých šipek, což jim 
umožňuje správně nasměrovat šipky až do cíle a to pouze čtyřmi kroky. 
Hráč si vybere zvířátko a na hrací desku položí 4 šipky a sleduje, na kterém 
zvířátku zastavil. Vezme si kartu a ukryje ji. Zakóduje své kroky a kód 
posune dalšímu hráči, který promění kódy na šipky, až dojde k nějakému 
zvířátku. Pokud hráč šifru odhalí, zůstane na stejném zvířátku jako první 
hráč. Balení obsahuje 1 plastovou hrací desku, 25 plastových kartiček se 
zvířátky (3,5 x 3,5 cm), 10 plastových kartiček se šipkami (3,5 x 3,5 cm), 2 
dřevěné stojany na karty a 2 dřevěné figurky. 
Rozměr hrací desky: 26 x 26 cm.
Věková kategorie: 5+

RO2990011 1590 Kč

Kódování s puntíky
Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. Vytvořte kód, kterým dostanete míč přímo 
do branky nebo zvířátko do pasti. Aktivita podporuje logické myšlení, 
při kterém je třeba použít šipku a následně kartičku s puntíky, která 
zobrazuje, kolikrát se daný směr šipek použije na hrací desce. Tato 
aktivita z vás udělá profesionály v kódování. Balení obsahuje 2 hrací 
desky, 1 plastovou bariéru na oddělení hráčů, 16 obrázkových karet 
(3,5 x 3,5 cm), 20 karet se šipkami (3,5 x 3,5 cm), 16 karet s tečkami 
(2 x 3 , 5 cm) a 1 dřevěný držák na kartičky. 
Rozměr hrací desky: 19 x 19 cm.
Věková kategorie: 5+
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MS8505 350 Kč

Sada předloh 5 - chytré blešky
Set 5, školka od 3 let.
- Rozeznávání stejných zvířat
- Která zvířata žijí v hospodářství?
-  Rozeznávání předmětů v různých perspektivách
- Stromy, květy a jejich stíny
- Skládání polovic obrázků (domy)
- Kde si hrají děti?
- Co patří dohromady?
- Matematické pojmy: za, před, zezadu,...
- Kdo nosí klobouk?
- Barvy a jejich odstíny
- Jakou barvu má obrázek?
- Kde jsou zvířata?
Věková kategorie: 3+

MS8506 350 Kč

Sada předloh 6  - chytré blešky
Set 6, školka od 6 let.
- Staví se sněhulák
- Která zvířata žijí v našem regionu 
(Evropě).
- Rozeznávání předmětů stejné velikosti
- Ze kterých figurek vzniká vkládaná část?
- Kdo co se pohybuje směrem vpravo?
- Matematické pojmy: vpravo, vlevo, víc, 
méně,...
- Hledej stejné sněhuláky
- Co chybí v hradu z písku
- Který šálek patří k talíři
- Doplň figurky
Věková kategorie: 4+

MS8509 350 Kč

Sada předloh 9 - chytré blešky
Set 9, školka od 3 let.
- Hledání motýla stejné barvy
- Hledání stejné dvojice medvědů
- Hledání stavebního vozidla ve stejné poloze
- Hledání stejné květiny
- Které zvíře je shodné s obrysem?
- Co prodal pekař?
- Co prodal řezník?
- Dvě cihly se přestavují
- Tančící trpaslíci
- Co patří k sobě?
- Svetr ve 3 barvách
- Jednoduché puzzle
Věková kategorie: 3+

MS8510 350 Kč

Sada předloh 10 - chytré blešky
Set 10, školka od 4 let.
- Do kterých krabic patří tento díl?
- 2 puzzle
- Červeno-žluté kulaté figurky
- Prolínající se barevné kruhy
- Razítka a jejich obrázky
- Která sladkost chybí?
- Žebřík na stromě
- Co se doopravdy stane?
- Odkud pocházejí potraviny?
- Vytvoř pořadí
- Kdo je za plotem z desek?
Věková kategorie: 4+

MS8502 350 Kč

Sada předloh 2 - chytré blešky
Set 2, školka od 4 let.
- Rozdíly ve výškách
- Rozdíly v délkách
- Co je větší?
- Co je menší?
- Jaká zvířata se pohybují vpravo?
- Jak se to stalo?
- Jaké stíny mají zvířata?
- V jakém prostředí žijí zvířata?
- Rozeznávání jednoho předmětu ze dvou
- Rozeznávání jednoho předmětu ze tří
- Co patří dohromady?
- Hledání obrázků
Věková kategorie: 4+

MS8501 350 Kč

Sada předloh 1 - chytré blešky
Set 1, školka od 3 let. 
- Rozeznávání obrázků stejné velikosti
- Rozeznávání zmenšených obrázků
- Rozeznávání zvětšených obrázků
- Rozeznávání zrcadlových obrázků
- Složení polovičních obrázků
- Co patři k sobě?
- S čím si hraje malý astronaut?
- Smí se s tím hrát?
- Co dělá malý astronaut správně?
- Rozeznávání stejných kostek
- Jakou barvou byl nakreslený obrázek?
Věková kategorie: 3+

Sada předloh
Sady jsou určeny pro děti od 3 do 6 let. Karty z předlohami jsou z pevného 

papíru. Sada obsahuje 24 karet. Cena za sadu.
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Témata:
- V dětském pokoji
- Ve vaně
- Estetika
- Vaření a pečení
- Při oblékaní
- Domácí zvířataV

Příprava hry
Dřevěné tvary jsou umístěny 

na svých místech a karty s předlohami 
a úkoly jsou vložené v boxu.

Při hře
Děti přemisťují po logické úvaze 

tvary ke kartě s úkoly.

MS8101 820 Kč

Chytré blešky Junior s boxem
a předlohami
Vyvinuto speciálně pro děti od 2 let. 
Vhodné k rozvoji pozorovacích schopností, 
myšlení a koncentrace.
Sada se skládá z hracího pole a 6 párů 
zasouvacích karet. Na každé z karet je 
zobrazeno 5 úkolů na dané téma.
12 magnetických tvarů ze dřeva 
ve 4 barvách.
Rozměr: 32 x 12 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+

Kontrola
Po přemístění všech tvarů 

zkontrolujeme správnost řešení 
otočením karty s úkoly. 
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A. MS8504 350 Kč

Sada předloh 4 - chytré blešky 
Set 4, přípravka od 6 let
- Sestavení kruhů
- Z jakých prvků se skládají figury?
- Rozpoznání stejných květů a kytic
- Skládání domu z hůlek
- Kde je víc prvků?
- Kde je méně prvků?
- Přiřazení prvků a bodů
- Přiřazení prvků a číslic
- Přiřazení bodů a číslic
- Připočítávání jedné
- Které číslo je větší?
- Které číslo je menší?
Věková kategorie: 6+ 

B. MS8404 350 Kč

Sada předloh SK4 - chytré blešky 
Set SK4, školka od 5 let
- Stejná zelenina
- Odkud pocházejí rostlinné potraviny?
- Co roste v zemi?
- Co k čemu patří?
- Z kterého zvířátka to pochází? 
- Co má zvíře na sobě?
- Která zvířata jsou podobná?
- Zvířata a jejich mláďata
- Co je správně?
- Co potřebuje elektřinu?
- Co je teplejší nebo kde je tepleji?
- Kdo nebo co je rychlejší?
Věková kategorie: 5+

C. MS8406 350 Kč

Sada předloh SK6 - chytré blešky 
Set SK6, školka od 5 let
- Jaké druhy chybí?
- Z čeho byly postavené domy?
- Budovy a jejich stíny
- Co je správně?
- Co se nevyskytuje v přírodě?
- Co je lepší pro mláďata?
- Hledej stejné díly v šestiúhelníku
- Co je nutné k pozorování?
- Hodnota peněz
- Který nástroj je nejvhodnější?
- Který nástroj je k tomu nutný?
- Kde se pohybují vozidla?
Věková kategorie: 5+

D. MS8407 350 Kč

Sada předloh SK7 - chytré blešky
Set SK7, školka od 5 let
- Kdo se chová správně? (část 1)
- Kdo se chová správně? (část 2)
- Kdo se chová správně? (část 3)
- Kdy se smí procházet?
- Co jde kam?
- Která značka patří k dopravní situaci?
- Světla ve tmě
- Kdo co přepravuje?
- Kdo na čem jezdí?
- Ke kterému prostředku patří díl?
- Která postava patří ke kterému obrázku?
- Kdo smí jít první?
Věková kategorie: 5+ 

E. MS8408 350 Kč

Sada předloh SK8 - chytré blešky
Set SK8, školka od 5 let
- Odkud pochází potraviny?
- Co se dá jíst také neuvařené?
- Jaké přísady jsou nutné pro tyto jídla?
- Kuchyňské pomůcky
- Smažení volského oka / Vaření špaget
- Smažení karbanátek / Vaření jablkového pyré
- Vaření bramborové kaše
- Pyramida výživy
- Co smíš jíst častěji?
- Co má více kalorii?
- Odhadnutí spalovacích hodnot pomocí kostko-
vého cukru
- Odhadnutí spalovacích hodnot na základě kru-
hových diagramů
Věková kategorie: 5+ 

MS8201 350 Kč

Sada předloh 1 - chytré blešky 
Junior 
Doplňující sada karet pro děti od 2 let. 
Obrázkové příběhy v této sadě ukazují 
dětem, co se děje kolem domu:
- Hračky
- Venku v létě
- Užiteční pomocníci
- Zvířata
- Práci na zahradě
- Oslavy a prázdniny
Věková kategorie: 2+

MS8202 350 Kč

Sada předloh 2 - chytré blešky 
Junior 
Doplňující sada karet pro děti od 2 let. 
Obrázkové příběhy v této sadě ukazují 
dětem, co se dá objevit a dělat na cestě:
- Na farmě
- V provozu
- Na jezeře
- Na procházce
- Při nakupování
- v ZOO
Věková kategorie: 2+

G - 2-Didakticke-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   507 6. 8. 2021   14:29:07



508
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

ZŠ

ZŠ ZŠ

ZŠ ZŠ

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

Lo
g

ic
ké

 m
yš

le
n

í -
 B

e
e

-B
o

t 
e

le
kt

ro
n

ic
ká

 v
č

e
lk

a

TSBOT 2445 Kč

Bee-Bot 
Nová vylepšená včelka Bee-Bot dokáže odhalit jinou Bee-Bot v blízkosti 
a pozdraví ji. Přehráva předvolený zvuk nebo si deti mohou nahrát své vlastní 
pokyny. Ty je možné nahrát při každém stlačení tlačítka a včelka nahrávku 
přehráva, když pokyn vykonáva. Děti pomoci tlačítek zadávají jednoduché 
příkazy - směry, kterými se má robot ve tvaru včelky pohybovat. Pohybem očí 
a zvukem signalizuje, že dostal příkaz. Umí si zapamatovat až 40 příkazů. 
Stačí ho pouze položit na hladký povrch a sledovat, jak se pohybuje. Balení 
obsahuje USB kabel, kterým se tato robotická hračka nabíjí např. v PC. 
Po nabití vydrží cca 2 hod, což však závisí na tom, jak často se používá. 
Toto vylepšení vzešlo z nápadu uživatelů a zároveň kvůli šetření životního 
prostředí. Rozměr: 13 x 10 x 7 cm. Věková kategorie: 3+

TS10125IT 1020 Kč

Podložka Bee-Bot Prázdná 
Podložka na hru s Bee-Bot včelkami. 
Je průhledná, díky čemuž je možné 
jí položit na jiné podložky a do kapes 
vložit vlastní kartičky nebo obrázky, 
což obohatí hru. Podložka je z PVC, 
může se používat také v exteriéru. 
Robotická hračka Bee-Bot (kód: 
TSBOT) není součástí balení, 
objednává se samostatně. 
Rozměr: 100 x 60 cm. 
Rozměr kapsičky: 15 x 15 cm.

TSMAT3 869 Kč

Podložka Bee-Bot Abeceda 
Podložka na hru s Bee-Bot včelkami. 
Pomoci ní si děti procvičí abecedu a své 
programovací schopnosti. Spojujte 
písmena do slov nebo se snažte dostat 
včelku na předem určené písmeno. 
Podložka je vyrobená z vinylu a PVC, 
může se používat také v exteriéru. 
Robotická hračka Bee-Bot (kód: TSBOT) 
není součástí balení, objednává se 
samostatně.
Rozměr: 75 x 90 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Seznamte děti s elektronickými hračkami
vysoké kvality !!!

Moderní dětský svět si vyžaduje
moderní hračky !!!

TS00854 920 Kč 

Podložka Bee-Bot 
Barvy a tvary
Podložka ke hře s Bee-Bot včelkami. 
Pomoci ní si děti procvičí rozeznávání 
barev, tvarů, velikostí a také své 
programovací schopností. Snažte se 
včelku dostat na dopředu určený tvar. 
Podložka je vyrobena z vinylu a PVC, 
může se používat také v exteriéru. 
Robotická hračka Bee-Bot (kód: TSBOT) 
není součástí balení, objednává se 
samostatně. 
Rozměr: 60 x 60 cm. 
Věková kategorie: 3+

napájení
přes USB kabel

nové 
funkce

TS01075IT 1080 Kč

Podložka Bee-Bot 
Tělesa a barvy 
Podložka ke hře s včelkami 
Bee-Bot je vynikající 
pomůckou při výuce 
rozeznávání 3D tvarů, 
barev a polohy.
Robotická včelka Bee-Bot 
(TSBOT) není součástí 
balení.
Rozměr: 75 x 75 cm.
Věková kategorie: 1+ 

TSITSGRID 635 Kč

Podložka Bee-Bot - Mřížka 
Podložka na hru s Bee-Bot včelkami 
obsahuje mřížku 4 x 4 čtverce. 
Podložka je průhledná, díky čemuž ji 
můžete umístit na jakýkoliv podklad - 
koberec, obrázek nebo si navrhněte 
vlastní podklad.
Rozměr: 60 x 60 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro i pro

i pro i pro
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Bee Bot - sada 6 ks
Sada 6 ks oblíbené včelky Bee Bot.
Rozměr: 13 x 10 x 7 cm. 
Věková kategorie: 3+

TS00399EL 6250 Kč

Bee Bot - startovací sada
Sada obsahuje vše, co potřebujete, aby 
ste naplno využili možnosti, co Bee Bot 
nabízí. Obsahuje: Bee Bot s přípojkou - 1 ks, 
podložku Ostrov pokladů - 1 ks, podložku 
Ulice - 1 ks, průhlednou podložku - 2 ks, 
sekvenční karty - 49 ks, nasazovací kryty - 
10 ks.
Věková kategorie: 3+

TS10213EL 1590 Kč

Dobíjecí odkládací stanice pro 
BeeBot a Blue Bot 
Dobíjecí odkládací stanice až pro 6 kusů Bee 
Bot nebo Blue Bot. Stanice nejen usnadňuje 
manipulaci, ale je také výborným odkládacím 
místem pro třídní sadu robotů. Lze ji připevnit 
na stěnu.
Věková kategorie: 3+

TS10113 3490 Kč

Překážková dráha Bee-Bot
Vytvořte robotovi bludiště plné překážek 
a naprogramujte mu správnou cestu. Balení 
obsahuje 10 stěn, 6 dveří a 2 oblouky, což 
umožňuje vytvořit překážkové dráhy různé 
obtížnosti. Věková kategorie: 3+

Základy kódování s Bee Botem
V naší nabídce jste se už s Bee Botem setkali. Přinášíme vám další příslušenství a různé doplňky, se kterými se děti hravě naučí 

základy kódování a jednoduchého programování, které jim pomohou při rozvoji logického a prostorového myšlení.
Na těchto strankách najdete například výhodné balení 6 včelek - Bee Botů,

také praktickou dobíjecí stanici na 6 Bee Botů najednou.
Stačí robota dobít a učení hrou může pokračovat!
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Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč
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TS10114 590 Kč

Držáky na tužky Bee-Bot
Bee-Bot dokáže i kreslit! Stačí připevnit 
kryt, umístit tužku nebo barvičku do držáku 
a můžete začít. Sada obsahuje 6 krytů 
z vysoce odolného plastu.
Věková kategorie: 3+

TSFWALKN 1120 Kč

Podložka Bee-Bot Číselná řada
Odolná vinylová podložka pro hru 
s Bee-boty a Blue-boty, po které je možné 
chodit. Obsahuje číslice 1 - 20 a zábavné 
ilustrace.
Rozměr: 15 x 305 x 0,2 cm.
Věková kategorie: 1+

TS10150 1990 Kč

Cesty pro Bee-bot a Blue-Bot 
Stavebnice poskytuje nekonečné možnosti vytváření tras pro 
Bee-Boty a Blue-Boty. Pomocí 25 dílů cesty můžete vytvořit 
trasu a naprogramovat robota tak, aby po ní prošel. Obsahuje 4 
koncové díly, díky kterým lze zvýšit obtížnost.
Věková kategorie: 3+

TS10121IT 1000 Kč

Podložka Bee-Bot Pohádka 
Podložka na hru s Bee-Bot včelkami. Navštivte 
s včelkou příbytky známých pohádkových postav. 
Podložka je vyrobená z vinylu a PVC, může se 
používat také v exteriéru.Robotická hračka Bee-Bot 
(kód: TSBOT) není součástí balení, objednává se 
samostatně. 
Rozměr: 120 x 45 cm. Věková kategorie: 3+ 

TS10131IT 1000 Kč

Podložka Bee-Bot Ulice 
Podložka na hru s Bee-Bot včelkami 
s motivem ulice. Navštěvujte různé 
budovy, obchody a jiná místa, která 
děti znají ze svého okolí. Při hře si 
procvičí orientaci a také slovní zásobu. 
Podložka je vyrobená z vinylu a PVC, 
může se používat také v exteriéru. Ro-
botická hračka Bee-Bot (kód: TSBOT) 
není součástí balení, objednává se 
samostatně.
Rozměr: 120 x 45 cm. 

G - 2-Didakticke-2021-2022 - 34 Da PRINT.indd   510 6. 8. 2021   14:29:28



511

Klub NomilandKlub Nomiland
1. 2.

3. 4.

ZDARMAPOŠTOVNÉ

U  N Á S

M Á T E

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.c
z 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  8

00
 6

0 
60

 5
0

ODMĚŇUJEME
V Ě R N É

Z Á K A Z N Í K Y

Členové Klubu NOMILAND
získávají zdarma pomůcky po

dobu celého roku.

Při každém nákupu zboží z našeho 
katalogu získáváte za každou 

1 Kč s DPH zakoupeného zboží
1 bod na Váš osobní účet

v Klubu NOMIland.

Všechny potřebné informace ohledně KLUBU NOMILAND jsou zveřejněny na naší internetové stránce www.nomiland.cz. Více info na str. 1215.

Každá mateřská, základní nebo speciální škola se automaticky stává členem klubu již při prvním nákupu!

Vyměňte si Vaše nasbírané body za:

za množství 
produktů 
z našeho 
katalogu

Vyberte si 
z více než 9000 

produktů.

za Lidl
poukázky

za spotřební 
elektroniku 

a příslušenství

Vyberte si 
dárek v podobě 

kvalitní spotřební 
elektroniky.

za poštovné

Platí při objednávce 

nad 2990 Kč u produktů ze sekcí:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDEBNÍ VÝCHOVA

● POHYB

S NOMILANDEM
výhodněj i !

* (Neplatí pro nábytek, interiérové   vybavení, molitanové sestavy a dětská hřiště).
Více info na str. 1215.
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Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč
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Naučná podložka
Cena je za 1 ks.
Rozměr: 92 x 62 cm.
Věková kategorie: 3+

1. HYSKUHP01 - Slovensko 925 Kč

2. HYCZUHP01 - Česko 925 Kč

3. HYSKUHP08 - Malovaná abeceda SK 925 Kč

4. HYCZUHP08 - Malovaná abeceda CZ 925 Kč

5. HYCZUHP09 - Čísla 925 Kč

6. HYCZUHP03 - Barvy 925 Kč

7. HYCZUHP07 - Rovinné tvary 925 Kč

8. HYCZUHP04 - Rostliny 925 Kč

9. HYCZUHP05 - Živočichové 1 925 Kč

10. HYCZUHP12 - Živočichové 2 925 Kč

11. HYCZUHP06 - Vesmír 925 Kč

12. HYCZUHP02 - Environmentální výchova 925 Kč

13. HYCZUHP11 - Podpora zdraví dětí 925 Kč

14. HYCZUHP10 - Řemesla 925 Kč

15. HYSKUHP00 - Mřížka 925 Kč

Naučné podložky
 Nabízíme Vám kvalitní učební pomůcku pro každodenní použití. 

Naučné podložky jsou zaměřeny na témata, které děti zajímají a rozvíjejí jejich všeobecné poznávací schopnosti.
Součástí každé podložky jsou tištěné metodické doporučení s úkoly a také přístupový kód na stránku s dalšími aktivitami. 

Podložky jsou vhodné na práci s robotickou včelkou Bee-Bot z naší nabídky (TSBOT), kde je úkolem dětí dostat 
včelku Bee-Bot na určené místo nebo i samostatně - pomocí řetízku je lze zavěsit na stěnu a mohou tak sloužit jako nástěnné vzdělávací 

obrazy, díky kterým se děti dovědí zajímavé informace o světě, ve kterém žijí. 
Jsou vyrobeny z kvalitního a odolného plastu s potiskem, který je odolný vůči otíraní i při každodenním používání. 

Podložky se objednávají samostatně po 1 ks, lze si objednat i sadu, která obsahuje 12 podložek s tištěnými metodickými doporučeními 
a úkoly, přístupový kód na stránku a 3 řetízky na zavěšení. 

najdete pouze 
v NOMILANDu
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HYRET100 63 Kč

Řetízek s háčky 
Kovový řetízek slouží k zavěšení 
Naučných podložek z naší nabídky 
na stěnu. K podložce se připevňují 
pomocí 2 háčků, které jsou součástí 
balení. 
Cena je za 1 řetízek.

HYSKSETHP12 10 890 Kč

Naučné podložky - SK, sada 12 ks 
Balení obsahuje 12 Naučných podložek (Slovensko, 
Malovaná abeceda SK, Čísla, Barvy, Rovinné tvary, 
Rostliny, Živočichové 1, Živočichové 2, Vesmír, 
Environmentální výchova, Podpora zdraví dětí 
a Řemesla), tištěné metodické doporučení s úkoly 
ke každé podložce, 3 kovové řetízky na zavěšení 
a přístupový kód na stránku s aktivitami.

HYCZSETHP12 10 890 Kč

Naučné podložky - CZ, sada 12 ks 
Balení obsahuje 12 Naučných podložek (Česko, 
Malovaná abeceda CZ, Čísla, Barvy, Rovinné tvary, 
Rostliny, Živočichové 1, Živočichové 2, Vesmír, 
Environmentální výchova, Podpora zdraví dětí 
a Řemesla), tištěné metodické doporučení s úkoly 
ke každé podložce, 3 kovové řetízky na zavěšení 
a přístupový kód na stránku s aktivitami.
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Robotická myš s aktivitami
Postavte si bludiště podle karet, naprogramujte myšce 
pohyby a pak jí sledujte, jak přechází přes bludiště 
a hledá sýr. Balení obsahuje 30 oboustranných karet 
s úkoly, kousek sýru, 16 čtverců, 22 překážek a 3 tunely, 
díky čemuž můžete poskládat nespočetné množství 
kombinací. Myška vydává zvuky, svítí a pohybuje se 
2 rychlostmi. Pomocí barevných tlačítek naprogramujete 
kroky, jak se má pohybovat. Baterie (3 x AAA) nejsou 
součástí balení. Po dokoupení další myšky z naší 
nabídky (LR2841) můžete zkusit hru pro více hráčů 
najednou. Rozměr myšky: 10 cm. Myš je dodávaná 
v barevnosti v závislosti od skladových zásob.
Rozměr čtverce: 12,5 x 12,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

LR2841 980 Kč

Robotická myš
Naprogramujte myšce pohyby podle karet a pak jí sledujte, jak se pohybuje. 
Balení obsahuje 30 oboustranných karet s úkoly. Myška vydává zvuky, svítí 
a pohybuje se 2 rychlostmi. Pomocí barevných tlačítek naprogramujete kroky, 
jak se má pohybovat. Baterie (3 x AAA) nejsou součástí balení. Je vhodná 
i do sady z naší nabídky (LR2831), po jejím dokoupení můžete zkusit hru pro 
víc hráčů najednou. 
Rozměr myšky: 10 cm.
Dodávaná v barevnosti v závislosti od skladových zásob.
Věková kategorie: 5+ 

LR2935 2915 Kč

Robot Botley
- sada s aktivitami 
Robotická hračka, která seznámí děti se 
základy programování. Děti pomocí tlačítek 
na ovladači zadávají jednoduché příkazy 
- směry, kterými se má robot pohybovat. 
Umí si zapamatovat až 80 příkazů. Pak ho 
stačí položit na hladký povrch a sledovat, 
jak se pohybuje. Balení obsahuje robota, 
dálkový ovladač, odnímatelné ruce robota, 
40 kódovacích kartiček, 6 oboustranných 
dlaždic, 27 různých překážek. Jsou potřeba 
baterky (5xAAA), které nejsou součástí 
balení.
Rozměr robota: 13 x 7 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 5+LR2936 2200 Kč

Robot Botley 
Robotická hračka, která seznámí 
děti se základy programování. Děti 
pomocí tlačítek na ovladači zadávají 
jednoduché příkazy - směry, kterými 
se má robot pohybovat. Umí si 
zapamatovat až 80 příkazů. Pak 
ho stačí položit na hladký povrch 
a sledovat, jak se pohybuje. Balení 
obsahuje robota, dálkový ovladač, 
odnímatelné ruce robota, 40 kódovacích 
kartiček. Jsou potřeba baterky (5xAAA), 
které nejsou součástí balení.
Rozměr robota: 13 x 7 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 5+
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TS10082 3250 Kč

Blue-Bot 
Nový vylepšený Blue-Bot je skvělý pro výuku ovládání, je možné jej řídit 
bezdrátově pomocí tabletu nebo počítače. Dokáže rozpoznat jiného 
Blue-Bot nebo Bee-Bot v blízkosti a pozdravit ho. Při setkání přehraje 
výchozí zvuk nebo si do něj mohou něco nahrát samotné děti. Žáci 
mohou také nahrávat zvuky, které se přehrávají při stlačení každého 
tlačítka nebo při plnění příkazů. Pamatuje si až 200 kroků. Blue-Bot je 
nabíjecí, aby šetřil životní prostředí.
Rozměr: 13 x 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

TS00546EL 1420 Kč

Rozšířená sada pokynů pro Blue-bot 
Tactile čtečku 
Rozšířená nabídka pokynů pro Tactile čtečku přidává 
k základnímu balíčku další funkce včetně 45 ° otoček 
a opakování. Děti mohou pomocí ní naprogramovat Blue-
Bota, prozkoumat zákoutí geometrie a vytvářet efektivní 
algoritmy. Balení obsahuje 25 destiček s pokyny.
Věková kategorie: 3+

TS01118 3600 Kč

Blue-Bot Tactile čtečka
Jedinečný a velmi zábavný způsob programování Blue-
Bota. Umístěte pokyny na čtečku, spusťte pomocí tlačítka 
a sledujte, jak Blue-Bot vykoná pokyn. Pokyny je možné 
umisťovat na šířku nebo na výšku podle toho, jak chce dítě 
program provést. Při ladění jednoduše přehodíte některé 
z pokynů a znovu spustíte. Připojování Blue-Bota k čtečce 
je jednoduché, pomocí jediného tlačítka. Čtečka je připojena 
přes bluetooth, dobíjecí, má 10 pozic pro pokyny, reproduktor 
pro zvukovou zpětnou vazbu. Balení obsahuje 1 čtečku, 
25 destiček s pokyny, 1 napájecí kabel.
Věková kategorie: 3+

TS01172 1380 Kč

Standardní sada pokynů pro 
Blue-Bot Tactile čtečku
Sada na rozšíření pokynů pro čtečku 
obsahuje 25 destiček s pokyny: předem 
- 8 ks, dozadu - 8 ks, doleva (90 °) - 4 ks, 
doprava (90 °) - 4 ks, pozastavit - 1 ks.
Věková kategorie: 3+

Blue Bot
Oblíbená včelka Bee Bot má kamaráda - Blue Bota. Naučí děti základy ovládání a jednoduchého kódování,
dokáže rozpoznat jiného Blue Bota nebo Bee Bota, který se nachází v jeho blízkosti a slušně ho pozdraví.

Děti dokonce mohou nahrávat vlastní zvuky, které se přehrají po stisknutí tlačítka. 
Ještě více zábavy s malými roboty!
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