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BZ5442 2750 Kč

Závěsné počítadlo na tabuli 
Počítadlo může být položené na stole a nebo zavěšené 
na tabuli. Dřevěné kuličky mají průměr 3,3 cm.
Rozměr: 75 x 13 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

i pro

VN85037 165 Kč

Počítadlo 
Počítadlo je skvělou pomůckou při výuce 
matematiky. Má dřevěný stabilní rám, kuličky 
jsou vyrobené z plastu (průměr 11 mm).
Délka: 24 cm. Věková kategorie: 6+ 

GO58529 215 Kč

Dřevěné počítadlo
Počítadlo obsahuje 100 
dřevěných kuliček na počítání 
ve 2 barvách.
Rozměr: 17 x 5 x 16,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LR6368 870 Kč

Magnetická sčítací pomůcka
Zaujměte malé zvědavce a vtáhněte je do matematického světa sčítání. Na 
magnetickou tabuli umístěte magnetické nádobky, trychtýř a zásobník na kuličky. 
Jednoduché a zábavné sčítání může začít! Do nádobek vložte kuličky a nakloňte 
je tak, aby spadly do sčítací nálevky, přejděte na očíslováný zásobník a spočítejte 
výsledek. 26 dílná sada obsahuje 20 kuliček ve 2 barvách, magnetický trychtýř, 
magnetický číselný pás, 2 magnetické nádobky, magnetický zásobník a znaménko 
rovná se. Délka zásobníku: 28 cm. Věková kategorie: 4+

i pro

DV21083 3750 Kč

Velké počítadlo
Obsahuje 10 řádků s deseti barevnými korálky na každém 
řádku. Ideální pro třídu nebo hernu.
Rozměr: 91 x 70 x 30 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58518 175 Kč

Počítadlo 
Počítadlo obsahuje 60 
kuliček na počítaní. 
Rozmer: 16 x 4,5 x 18 cm.
Věková kategorie: 4+

GO58926 485 Kč

Počítadlo 
Dřevěné počítadlo obsahuje 100 kuliček 
na počítání.
Rozměr: 25,8 x 10,4 x 29,5 cm.
Věková kategorie: 4+

DJ08348 1800 Kč

Dřevěné počítadlo
Balení obsahuje 20 předlohových karet. 
Rozměr: 20 x 10,5 cm. 
Věková kategorie: 4+
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LE2138 519 Kč

Barevný Abakus 
Dřevěné počítadlo pro malé počtáře. Na 10 obloucích jsou 
navlečené barevné dřevěné korálky. Na dřevěné desce je 
z jedné strany uvedeno 55 příkladů na sčítání a na druhé 
straně 55 příkladů na odčítání, které děti mohou pomoci 
tohoto počítadla snadno a rychle vypočítat. 
Rozměr: 30 x 18 cm. Věková kategorie: 6+ 

LR3311 1180 Kč

Tučňáci na ledě - matematická sada
Sada uči děti základní matematické postupy hrou. Plastové 
podstavce se používají jako počítadla, na které se postaví 
barevní tučňáci, kterí vizuálně napomáhají dětem představit 
si desítkové soustavy, odečítání a sčítání. Hra také rozvíjí 
jemnou motoriku a rozeznávání barev. Balení obsahuje 10 
plastových ledových kryh (30 x 2,5 cm), 100 plastových 
tučňáků v 10 barvách, průvodce aktivitami s kopírovatelnými 
pracovními listy.
Věková kategorie: 5+ 

LE10525 640 Kč

Válečkové puzzle
Tato pestrobarevná logická dřevěná hra založená 
na principu Montessori, povzbuzuje děti, aby samy 
porovnávaly, organizovaly, měřily a vykládávaly. Hra 
pomáhá rozvíjet logické myšlení, vnímání tvarů, barev 
a jemnou motoriku. Rozměr: 15 x 16 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO58626 1315 Kč

Sada na počítání
Naučná hra, při které se děti naučí 
základy počítání a logického myšlení.
Balení obsahuje 100 dílů.
Rozměr: 27,5 x 27,5 x 11 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

VN50987 280 Kč

Magnetické číslice
Sada 32 magnetických číslic a 5 znamének 
v dřevěné krabici s průsvitným víkem.
Rozměr: 5 cm.
Rozměry krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

VN50986 330 Kč

Magnetická písmena
Sada 52 magnetických písmen - 26 
malých a 26 velkých v dřevěné krabici 
s průsvitným víkem.
Rozměr: 5 cm.
Rozměry krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

i pro
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VN50858 240 Kč

Magnetická tabule
Magnetická tabule s barevným okrajem, 
na kterou se dá zároveň psát speciálními fixy. 
Rozměr: 40 x 28 cm.

Magnetické písmena a číslice 
Plastové magnetické číslice a písmena.
Věková kategorie: 4+

PP5461 Velká abeceda 199 Kč

PP5463 Číslice   199 Kč

Plastové

LR8551 765 Kč

Magnetická stavebnice 
- Písmena 
Balení obsahuje 100 pěnových 
magnetických částí, ze kterých se dají 
poskládat písmena malé i velké abecedy 
a rovněž číslice.
Rozměr největšího dílu: 5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

PX0811A 340 Kč

Magnetická písmena, 100 ks 
Balení obsahuje 100 magnetických písmen. Lze je připevnit na 
všechny kovové plochy. Děti se učí poznávat písmena abecedy 
a barev. Obsahuje znaky slovenské i české abecedy. 
Rozměr balení: 19 x 20 x 6 cm. Věková kategorie: 4+

PX1132A 365 Kč

Magnetické číslice, 100 ks 
Balení obsahuje 100 magnetických 
číslic a znaků. Lze je připevnit na 
všechny kovové plochy. Děti se 
pomocí nich učí a hrají zároveň. 
Rozměr balení: 19 x 20 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

i pro

LR4113EI 965 Kč

Stavebnice písmena a čísla  
Ideální pomůcka pro děti v předškolním věku. Děti si osvojí 
rozpoznávání písmen a číslic. Obsahuje: desku, vrtačku, 
šroubovák, 50 šroubů, 10 karet s čísly a 26 karet s písmeny. 
Vrtačka vyžaduje 3 baterie AAA (nejsou součástí balení).
Rozměr: 20 x 22 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+
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BN88109 149 Kč

Puzzle Číslice 
se zvířaty
Rozměr: 30 x 22 cm. 
Věková kategorie: 3+

DJ01801 335 Kč

Vkládací puzzle Počítání 1 - 10 
Dřevěná naučná vkládačka, která děti seznámí 
s čísly 1 - 10 a naučí je, jak čísla ukázat na 
prstech.
Rozměr: 30 x 30 x 1 cm.
Věková kategorie: 2+ 

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+

i pro

i pro

LU02706 490 Kč

Podélné puzzle - Barevná čísla
Dřevěné podélně puzzle s čísly. Spočítejte, 
kolik zvířátek je v jednom dílku a seřaďte je ve 
správném pořadí. Nakonec přidejte správné číslo. 
Hra podporuje výuku dětí s čísly a rozvoj jemné 
motoriky. Sada obsahuje 10 kartónových puzzle 
dílků a 10 dřevěných čísel.
Rozměr: 100 x 12 x 1,1 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57467 209 Kč

Montessori vkládací puzzle ABC 
26 dílné vkládací puzzle ve stylu montessori 
seznamuje děti s abecedou. Vyrobeno ze 
dřeva. Rozměr: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

LR5214 630 Kč

Velké magnetické počítání 
Pomůcka pro názorné ukázky základních počtů 
(sčítání, odčítání) na magnetické tabuli. Balení 
obsahuje 3 magnetické kruhy, 3 magnetické čtverce, 
4 magnetické spojovací čáry a 45 magnetických žetonů.
Průměr žetonu: 3 cm.Průměr kruhu: 20 cm.
Věková kategorie: 5+

ED90055 2750 Kč

Zatloukačka Čísla 
Balení obsahuje 60 dřevěných čísel (6 x čísla 
0-9), 30 matematických znaků, 2 kladiva, 2 
nádobky s hřebíčkem a 2 korkové desky.
Věková kategorie: 4+

i pro

Pěnová vkládačka
Vkládací pěnové puzzle.
Tloušťka: 16 mm.

HK00453 - Abeceda 510 Kč

HK00452 - Čísla 470 Kč
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GO58941 269 Kč

Magická kolečka a počty 
Děti se učí počítat s kruhy
a třídí je podle barev.
Rozměr: 27 x 5 x 9 cm.
Věková kategorie: 4+

LE3405 565 Kč

Pyramida s čísly 
Hravé seznámení se s matematikou. Dřevěné 
kroužky se ukládají na kolíky, ke kterým se 
uloží destička s příslušným číslem.
Rozměr: 41 x 10 x 11 cm. 
Věková kategorie: 5+

DV22107 459 Kč

Věž s čísly
Dítě se u stavby učí jak napočítat od 1 - 10, 
rozeznat barvy a tvary. Každá kostka má 
speciální tvar, proto do sebe zapadají pouze 
tak, jak jsou očíslované. Věž je bez tyče.
Balení obsahuje 11 prvků.
Rozměr: 10 x 10 x 23 cm.
Věková kategorie: 1+

NS2635DN 445 Kč

Razítka - Čísla 
Balení obsahuje 10 razítek.
Rozměr: 5 x 4,5 cm.

i pro

MD19275 945 Kč

Věž tvarů
66 dílná dřevěná sada svou barevností a tvary 
láká děti, aby objevovaly základy počtů, rozvíjely 
jemnou motoriku a trénovaly představivost.
Rozměr: 46,5 x 14 x 12 cm.
Věková kategorie: 2+

MD19274 520 Kč

Počítejme s housenkou
10 dílná barevná housenka svými veselými barvami povzbuzuje 
děti k základům počtů, rozlišování barev a zároveň si procvičují 
jemnou motoriku a rozvíjejí představivost.
Rozměr: 27,5 x 9 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+

LR7742 855 Kč

Vláček s čísly
Vláček pomáhá dětem učit se čísla, barvy a tvary. Součástí balení je 
lokomotiva s řidičem, 4 vozy a 14 kostek různých barev a tvarů.
Délka vláčku: 40 cm.
Věková kategorie: 2+

NA330157 945 Kč

Kostky na počítání 
Balení obsahuje dřevěné kostky označené 
ze 2 stran - na jedné straně jsou čísla a na 
druhé tečky. Tečky a čísla stejné hodnoty 
jsou stejné barvy.
Rozměr kostek: 4 x 2,5 x 1 - 10 cm.
Věková kategorie: 3+

MD19398 480 Kč

Matematický autobus
Součástí autobusu je 10 čísel, 3 matematická znaménka a 5 
oboustranných kartiček s úkoly. Čísla se vkládají do okének 
autobusu. Při řešení úlohy vyberete zvolená čísla, zvolíte správné 
znaménko a už jen spočítáte výsledek. 
Rozměr balení: 30,5 x 14 x 19 cm.
Věková kategorie: 3+
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OT219  315 Kč

Najdi správný počet
Učí základní počty od 1 do 20. Úkolem je najít 
a spárovat správný počet na obrázku s číslem - 
pouze správné části budou k sobě pasovat.
Balení obsahuje: 20 ks již spojených dílů.
Rozměr spojeného dílu: 18 x 15 cm.
Vyrobeno z kartonu. Věková kategorie: 3+

GO57594 395 Kč

Přiřaď správné číslo 
Zábavné seznamování s čísly a množstvím. Tvořte trojice - 
přiřaďte k obrázkům správná čísla podle množství a zároveň 
příslušné obrázky. Hra má samo-kontrolní systém - k sobě 
pasují pouze správné dílky. 
Rozměr jedné trojice: 18 x 7,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

i pro

Další domina naleznete 
na str. 478 - 482.

Další puzzle s čísly a písmeny 
naleznete v sekci 
Puzzle - Čísla a písmena
na str. 677 - 679.

DV21535 185 Kč

Vkládací puzzle - Množství 
Dřevřná naučná vkládačka seznamuje děti s čísly a množstvím.
Rozměr: 30 x 22,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 1+ 

NA387232 730 Kč

Puzzle - Množství 1 - 6 
Puzzle na procvičování počtů od 1 do 6. 
Balení obsahuje 2 puzzle (2 x 15 dílků). 
Každé puzzle je oboustranné - má barevnou 
a černo - bílou stranu se stejným motivem.
Rozměr: 30 x 21 x 1 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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TS1002 920 Kč

Gelové číslice
Ohebné číslice jsou naplněné barevným 
gelem, který se při manipulaci různě 
přelévá. Zajímavá didaktická pomůcka. 
Balení obsahuje číslice 0 - 9.
Výška: 15 cm. Věková kategorie: 3+

ED342900    1435 Kč

Počítaní - Jabloň
Každé z čísel od jedné až do deseti je zobrazeno jako tečky a číslo vytištěné 
na dřevěných destičkách s jabloní. Úkolem dítěte je pomocí dřevěných kolíků 
znázornit určený počet. Balení obsahuje: dřevěný box (15 x 14 x 5 cm), 
10 dřevěných destiček (12 x 9,5 cm) s jabloní, na kterých v rohu je tečkami 
znázorněno číslo, 60 zelených a 60 červených dřevěných kolíku, návod.
Věková kategorie: 3+

i pro

EI1918 485 Kč

Pěnová číselná sada 
Sada obsahuje osm barevných pěnových kvádrů 
a 13 oboustranných karet na procvičování počtů, 
posloupnosti a tvorby čísel.
Rozměr 1 barva: 6 x 5 x 2,5 cm.
Rozměr karta: 13 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Formičky
Plastové formičky na písek k procvičení 
rozeznávání čísel a písmen.
Rozměr: 6 x 9,5 x 2,5 cm.

EPL160179 - Písmena (A-Z) 230 Kč

EPL160180 - Čísla (0-9) 105 Kč

i pro

NA333365 1020 Kč

Maxi počty 1 - 6 
Děti si procvičují motorické 
schopnosti, počty a čísla 1 - 6 a 
posloupnosti. Balení obsahuje 
24 oboustranných vzorových 
karet, 18 maxi kostek (3,5 cm) a 
2 plastové tyče.
Věková kategorie: 3+

WY90898 225 Kč

Krabička na sčítání a odčítání
Balení obsahuje 81 ks. Na jedné straně kartičky 
je zobrazen příklad a na druhé straně výsledek. 
Rozměr: 19 x 12 cm. 
Věková kategorie: 4+
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LR6315 735 Kč

Matematické zmrzliny
Zábavná matematická sada určená na třídění, počítání a první seznámení 
se s počty. Sada obsahuje 4 misky, 4 kornouty,  20 kopečků zmrzliny, 
naběračku, 23 hracích karet a hrací růžici. 
Rozměr: 14 x 10 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RO2309023 2375 Kč

Počítání s ptáčky
Hra učí děti napočítat do 10. Každé 
množství je možné zobrazit 3 
různými způsoby: jako množství 
dílků s ptáčky, číslem nebo 
množstvím teček. 
Balení obsahuje 30 dílků. 
Věková kategorie: 3+

LR6704 645 Kč

Krokodýlí abeceda 
Děti spojují části krokodýlů dle písmenek 
napsaných na boku. Spojují velké písmenko 
s malým. Balení obsahuje 13 hlav a ocasů 
s písmenky v různých barvách.
Délka: 10 cm.
Věková kategorie: 2+ 

i pro

LR6710 650 Kč

Sloni s abecedou 
26 slonů s písmeny v 5 barvách. Děti 
rozpoznávají písmena a učí se skládat slova. 
Rozměr: 7 cm.
Věková kategorie: 2+

MD15149 895 Kč

Rybaření s počty 
Zábava a učení se v jednom. Chytejte dřevěné magnetické rybky 
podle čísel, které určí ruletka nebo je roztřiďte podle barvy. Vymyslet si 
můžete i vlastní pravidla. Balení obsahuje 10 rybiček, 2 udice a ruletku, 
všechno je zabaleno v praktické síťce.
Rozměr balení: 46 x 18,5 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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RY35043 1450 Kč

Světelná výuka - Čísla 
Pestré, průsvitné, měkké čísla jsou výbornou pomůckou 
k seznámení se s počty. Sada obsahuje 30 číslic, 
14 třpytivých matematických značek. Výška: 9 cm.
Věková kategorie: 3+

LE10713 255 Kč

Natural kostky s písmenky 
Balení obsahuje 300 ks dřevěných kostek s písmenky.
Rozměr: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PB2470690 165 Kč

Dřevěné kostky s písmeny
Obsahuje 300 ks dřevěných kostek.
Rozměr kostky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 5+

EPL120699 330 Kč

Transparentní písmena 
Barevné transparentní písmenka jsou skvělým pomocníkem na 
učení jednotlivých písmenek a rozlišování barev. Vyvýšená hrana 
umožňuje obkreslování jednotlivých písmen. Vyrobeny jsou z vysoce 
kvalitního plastu. Obsahuje 26 písmen.
Rozměr písmenka: 5 x 0,6 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL120700 245 Kč

Transparentní číslice 
Barevné transparentní číslice jsou skvělým 
pomocníkem na učení jednotlivých čísel a 
rozlišování barev. Vyvýšená hrana umožňuje 
obkreslování jednotlivých číslic. Vyrobeny jsou z 
vysoce kvalitního plastu. Balení obsahuje 30 číslic.
Rozměr číslice: 3,6 x 5 x 0,6 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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RY2185 609 Kč

Korálky - číslice 
Pomocí těchto naučných korálků se děti 
seznámí s číslicemi a matematickými 
znaménky. Balení obsahuje 264 ks.
Velikost číslic: 2 cm.
Věková kategorie: 4+

RY2186 609 Kč

Korálky - malá abeceda 
U navlékání si dítě procvičí abecedu. Písmenka 
mají velké dírky pro snadnější navlékání. Balení 
obsahuje 288 písmen malé abecedy. Šňůrky 
nejsou součástí balení.
Rozměr: 1,5 x 2,5 cm. Věková kategorie: 4+

RY2184 609 Kč

Korálky - velká abeceda
Pomocí těchto naučných korálků se děti 
seznámí se základními písmeny velké 
abecedy. Balení obsahuje 288 ks.
Velikost písmen: 2 cm.
Věková kategorie: 4+

GO58908 250 Kč

Barevné písmena na provlékání
Balení obsahuje 325 ks kostiček v 11 barvách a šňůrky na 
vytvoření jmen nebo různých slov.
Rozměr písmenkové kostičky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 5+

PB2471279 150 Kč

Plastové korálky - Kostky s písmenky, černé 
300 ks plastových korálků na navlékání, různé barvy. 
Věková kategorie: 5+

PB2471173 140 Kč

Plastové korálky
- Kostky s písmenky
300 ks plastových korálků k navlékání.
Rozměr: 6,5 mm.
Věková kategorie: 5+ 

PB2471174 158 Kč

Plastové korálky
- Disky s písmenky
500 ks plastových korálků k navlékání.
Rozměr: 7,5 mm.
Věková kategorie: 5+ 

LU302161 690 Kč

Navlékací housenka s čísly
Tato zábavná housenka pomáhá dětem naučit se základní čísla. Každý dílek 
obsahuje jedno číslo. Komu se podaří uspořádat čísla podle správného pořadí? 
Zvolit můžete i opačné pořadí od nejvyššího po nejnižší. Hra obsahuje housenku 
na šňůrce a 10 dílků. Délka polyesterové šňůrky je 38 cm.
Věková kategorie: 2+
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MI31867 430 Kč

Provlékání - 123 ABC s úkoly
Didaktická pomůcka k rozeznávání čísel a písmen, 
přičemž se procvičuje jemná motorika. Balení 
obsahuje 10 čísel (0 - 9), 27 písmen velké 
abecedy, 10 barevných šňůrek k provlékání 
a 2 brožury s úkoly. Vše je zabalené v praktickém 
kufříku. Výška: 7 cm. Věková kategorie: 3+ 

MI95268 395 Kč

Provlékačky - Čísla
Didaktická pomůcka na rozeznávání čísel, 
přičemž se procvičuje jemná motorika. Balení 
obsahuje 40 čísel a 20 barevných tkaniček na 
provlékání.
Rozměr čísla: 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Razítka s písmenky
Sada razítek s písmenky, se kterými děti 
můžou skládat první slova. 
Každé balení obsahuje 34 ks.
Rozměr: 2,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LR0597 - velká abeceda 425 Kč

LR0598 - malá abeceda 425 Kč

i pro

EI1917 465 Kč

Play Foam - Písmena 
Sada obsahuje osm barevných pěnových 
kvádrů a 13 oboustranných karet na 
procvičování tvaru písmen.
Rozměr 1 barva: 6 x 5 x 2,5 cm.
Rozměr karty: 13 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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GO57672 219 Kč 

Abeceda A - Z
Puzzle obsahuje 26 písmen abecedy. 
Každé z nich má jiný barevný povrch.
Celkový rozměr puzzle: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

WY91842 475 Kč

Kostky s písmenky a čísly v pastelových barvách
Sada 60 dřevěných kostek v pastelových barvách.
Kostky můžou sloužit jako didaktická pomůcka při výuce čísel a písmen.
Rozměr: 3 cm. Věková kategorie: 2+ 

LE2841 375 Kč

Zvířátka v číslech
Na jedné straně zvířátek jsou čísla od 1 - 26 cm 
a na druhé písmena abecedy. Rozměr celého 
puzzle vytvořeného ze zvířátek: 58 cm.
Věková kategorie: 6+

BE11008 590 Kč

Číselná stonožka 
Počítání bude s touto stonožkou zábava. Při hře s různými tvary, 
barvami a čísly se děti seznámí s čísly 1 - 10 a se základními 
matematickými operacemi. Tečky na spodní straně každého dílku 
slouží jako pomůcka k správnému uložení. 
Balení obsahuje 10 dílků.
Rozměr: 37,5 x 16 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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LR0394 1250 Kč

Najdi správné písmeno 
Skvělá pohybová a zároveň naučná hra. Děti zábavnou 
formou poznávají písmenka, skládají první slova 
a mnoho dalších aktivit. Balení obsahuje vinylovou 
podložku, 5 nafukovacích kostek, 28 žetonů a instrukce 
k 8 zajímavým hrám. Rozměr: 137 x 137 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN52426 2490 Kč

Velká látková písmena
Tato měkká písmena uvádějí hravou formou 
děti do světa abecedy. Písmena jsou tvarem, 
velikosti a materiálem přitažlivá, děti se jich 
chtějí dotýkat, a tak si lehce zapamatují tvar 
jednotlivých písmen.
Způsoby možného využití:
-  Děti mohou napodobovat písmena pomocí 

jiných materiálů
- Děti vytvářejí obecnou řadu
- Děti hledají ve třídě věci, které začínají na „M“
- Děti vytvářejí krátká slova
Obsah: 26 látkových písmen (výška 25 cm) 
v tašce. Věková kategorie: 4+

DE14143 405 Kč

Magnetická abeceda 
Součástí je 69 ks magnetických kostek s písmenky, 
7 kostek s diakritickými znamínky a 1 magnetická 
tabulka s podstavcem.
Věková kategorie: 3+ 

i pro
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GO57875 255 Kč

Dlaně 
14 dílů. 
Rozměr: 37,8 x 20,6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

ED522969 635 Kč

Skládačka chodidla a dlaně
Rozměr: 37 x 37 cm.
Věková kategorie: 3+ 

ED523001 1220 Kč

Počítání na prstech
Používání prstů je přirozenou aktivitou dětí, které se učí 
počítat. Tato sada obsahuje 2 dlaně, které udělají počty jed-
noduššími. Děti se učí postupně rozeznávat čísla a množství, 
až do té doby, kdy už nebudou prsty potřebovat. Dlaně jsou 
vyrobeny z hrubé překližky a mohou se položit na stůl nebo 
před tabuli. Prsty na dlaních jsou ohebné.
Věková kategorie: 3+

i pro

RY49145 360 Kč

Knížečka - počítání s prsty 
Pomůcka při výuce základních počtů. 
Každá knížka je tvořena 10 listy. 
Sada obsahuje 15 kusů.
Rozměr: 11,5 x 10 cm.
Věková kategorie: 4+

Číselný kruh
Děti hledají čísla ve 4 různýh formách: 
číslice, ukazování na prstech, počet na hrací 
kostce, množství objektů. Každý kruh tvoří 4 
díly a má samokontrolní systém.
Průměr kruhu: 13 cm.
Věková kategorie: 3+

NA343020 - 0 až 10 545 Kč

NA343019 - 10 až 20 545 Kč
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ED522102 600 Kč

Počítání s beruškou
Hra na učení a rozeznávání čísel. Děti přiřazují k sobě 
křídla berušek se stejnou číselnou hodnotou: k číslu 
- počet teček. Uloženo v bukovém rámu s rozměrem 
40 x 40 cm. Věková kategorie: 3+

ED522053 890 Kč

Kruh s čísly
30 dřevěných dílů.
Rozměr: 33,5 x 33,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LR1764 430 Kč

Počítání s beruškami do 10 
Zajímavá hra, u které si děti procvičí sčítání do 10. Cílem 
hry je zaplnit svou hrací kartu správnými žetony jako 
první. Nehledejte však stejné dvojice, ale čísla, která po 
sečtení dají výsledek 10. Hra je vhodná pro 2 -6 hráčů.
Rozměr hracích karet: 20 x 15 cm.
Věková kategorie: 5+ 

DJ08312 305 Kč

Počítání se zvířátky 
Velmi jednoduchá matematická hra 
pro nejmenší, která učí děti počítat. 
Spočítejte, kolik zvířátek je na rybníku. 
Balení obsahuje 1 hrací desku, 
39 kartiček a 40 žetonů, vyrobeno 
z pevného kartonu.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AK32020 710 Kč

Laminované kartičky - počty
Tato skvěla pomůcka k procvičení počítání se skládá z 216 
kartiček o velikosti 4,8 x 4,8 cm. Kartičky jsou vyrobené 
z hrubého a odolného laminovaného kartonu. Z jedné strany 
je potisk v černé barvě a z druhé strany v barvě červené. 
Sada obsahuje 101 kartiček s čísly od 0 - 100, 40 kartiček 
s čísly od 0 -9 (4x), 11 kartiček s čísly od 0 - 10, 6 kartiček 
s čísly od 10 - 15, 22 kartiček s čísly od 10 - 20 (2x), 36 
kartiček s matematickými symboly. 
Věková kategorie: 5+ 

AK32010 730 Kč

Velká a malá abeceda
Balení obsahuje 216 karet s velkými 
písmeny na jedné straně a malými písmeny 
na druhé straně. Zahrnuje také písmena z 
abecedy jiných jazyků. 
Rozměr kartičky: 4,8 x 4,8 cm. 
Věková kategorie: 4+
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ED522177 415 Kč

Počty 6 - 10 
Věková kategorie: 3+

ED522176 415 Kč

Počty 1 - 5 
Věková kategorie: 3+

Vypočetní diagram
 Hra na pochopení čísel od 1 do 10. Každé číslo představuje 

4 symboly, které jsou zařazeny vedle čísla do tabulky. 
Kartičky jsou ze silné umělé hmoty tloušťka je 2,5 mm 
a všechny jsou uloženy v bukovém rámu 34 x 34 cm.

i pro

BZ1369 800 Kč 
Věže na počítání 
Možné použití u různých matematických 
cvičeních a k procvičení desítkové soustavy.
Obsah: 5 stojanů (dají se navzájem spojit), 
5 tyčinek, 72 kostek (různé barvy, 2 x 2 cm), 
54 kartiček s čísly.
Rozměr stojanu: 6 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 7+ 

i pro

i pro

NA388299 1140 Kč

Umím počítat - 4 až 6 
Hra na procvičování čísel a počtů pomáhá 
zlepšovat koncentraci a logické myšlení. 
Balení obsahuje 6 karet (22 x 22 cm), 54 
oboustranných kartiček, hrací kostku s čísly 
4-6 (2,5 cm).
Věková kategorie: 4+

SC26010 365 Kč

Počítání od 1 do 20 
Kartičky v praktickém boxu. Box obsahuje 
20 karet s čísly a 20 s množstvími - tečky, 
prsty apod, ze kterých děti vytvářejí dvojice a 
procvičují si tak počítání.
Rozměr: 94 x 90 x 74 cm.
Věková kategorie: 6+

H - 3A-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   531 9. 8. 2021   10:00:31



532
POŠTOVNÉ ZDARMA

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

P
o

č
ty

, a
b

e
c

e
d

a

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+ 

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 zabaleno v praktickém kufříku. 
Rozměr desky: 19 x 19 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+ 

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+

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+

H - 3A-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   532 9. 8. 2021   10:00:37



533

ZŠ

ZŠ

ZŠ

ZŠ ZŠ

ZŠ

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

VN1698 645 Kč

Maxi kostka - žlutá
Hrací kostka velkých rozměrů má 
12 hran - čísla od 0 do 10 a žolíka. 
Vyrobena je z pěny, pokrytá 
netoxickou plastovou vrstvou. 
Vhodná pro různé aktivity jak 
v interiéru tak v exteriéru. Dodávané 
v barevnosti v závislosti dle 
skladových zásob. 
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

LR7699 395 Kč

Kostka v kostce Jumbo - 12 ks 
Kostka v kostce vysvětluje koncept 
pravděpodobnosti dvojnásobně proti klasické 
kostce. Dobrá pomůcka při výuce statistiky, 
předpovědí, čísel a jiných matematických operací. 
Balení obsahuje 12 ks v 6 barvách, velikostně 
vhodné i pro malé ruce. Délka hrany: 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

VN35469 142 Kč

Velká pěnová kostka s čísly
Kostka má odolný měkký pěnový povrch. Může 
se použít při různých hrách nebo didaktických 
aktivitách nebo také jako míč. Má měkký a tichý 
dopad. Číslice od 1 do 12 jsou na kostce napsané 
velmi zřetelně. Délka hrany: 10 cm.
Věková kategorie: 6+

VN35491 129 Kč

Velká plastová kostka s čísly 
Kostka má odolný povrch. Může se použít 
při různých hrách nebo didaktických 
aktivitách. Číslice od 1 do 6 jsou na kostce 
napsané velmi zřetelně. 
Délka hrany: 10 cm.
Věková kategorie: 5+

VN35460 133 Kč

Velká plastová kostka s tečkami 
Kostka má odolný povrch. Může se použít při 
různých hrách nebo didaktických aktivitách. 
Má měkký a tichý dopad. Tečky jsou na 
kostce zřetelně zvýrazněné. 
Délka hrany: 10 cm.
Věková kategorie: 5+

VN85107 315 Kč

Sada matematických kostek 
Kostky na procvičování matematiky. Děti si 
házením kostek vytvářejí různé příklady na 
sčítání, odčítání, násobení, dělení a porovnávají 
čísla (>, <). Obsah balení: 
- 4 kostky s čísly 1 - 5
- 4 kostky s čísly 6 - 10
- 4 kostky s čísly 11 - 15
- 4 kostky s čísly 16 - 20
- 4 kostky se znaménky +, -, x, :, <, >.
Věková kategorie: 8+

VN82054 1420 Kč

Sada matematických kostek 
Prakticky kufřík umožňuje pohodlný přenos kostek 
na vyučování. Obsahuje 162 barevných kostek 
s čísly, tečkami a matematickými znaménky, 
které mohou být použity jako pomůcka na hodině 
matematiky, ale i při hře.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

i pro i pro

i pro

AK33103 305 Kč

Stíratelné hrací kostky 
Sada obsahuje 3 velké kostky, na které lze psát stíratelnou 
fixou (je součástí balení). Děti si tak můžou vymýšlet stále nové 
a nové aktivity a úkoly.
Rozměr kostky: 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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Hrací kostky rozličných velikostí, barev 
a tvarů najdete na str. 708 - 709.

EF54544 48 Kč

Barevné hrací kostky
Balení obsahuje 6 ks barevných 
dřevěných kostek a návod.
Věková kategorie: 3+

LR0949LSP 745 Kč

MathLink - Veselé kostky 
Veselé kostky pomáhají dětem učit se počítat 
a řešit základní matematické operace. Hra 
obsahuje 100 kostek s čísly, 59 hracích 
desek, 54 nálepek a hrací karty.
Rozměr: 30 x 23 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

Matematické kartičky
Samokontrolné kartičky, které procvičují sčítání nebo odčítání do 20. 
Příklad je vytlačený zeleně a výsledek červeně, vidět ho lze až po 
odkrytí průsvitné, červené kartičky. Balení obsahuje 10 karet s úkoly, 
3 červené, průsvitné karty a krabička. Vše vyrobeno z plastu.
Rozměr: 8 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 6+

JE1352 - Sčítání 295 Kč

JE1353 - Odčítání 295 Kč

PX0466A 430 Kč

Supermatematik
Vzdělávací hra, která učí počítat a přemýšlet. Skládej se soupeři 
početní příklad, abys došel k výsledku, který je na vylosované 
kartě. Ze sáčku se postupně losují čísla a matematická 
znaménka. Úkolem je co nejrychleji složit matematický příklad, 
jehož výsledkem je jedno z čísel, které je zobrazeno na obrácené 
kartě. Vítězem je ten, kdo složí nejvíce správných příkladů.
Rozměr: 28,5 x 4 x 19 cm.
Věková kategorie: 7+ 

i pro
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Tvoříme čísla 1
Skládáním puzzle se děti učí počítat od 1 do 5. 
Poznávají čísla a jejich součty. Sada obsahuje 66 
dílků (32 kostek s puntíky, 22 počátečních a 12 
ukončovacích).
Věková kategorie: 3+

1.  NA345164 - Sada 1 990 Kč

2.  NA345163 - Sada 1 - rozšiřujíci set 475 Kč

Tvoříme čísla 2
Skládáním puzzle se děti učí počítat od 5 do 15. 
Poznávají čísla a jejich součty. Sada obsahuje 66 
dílků (32 kostek s tečkami, 22 počátečních a 12 
ukončovacích). 
Věková kategorie: 4+

1.  NA345162 - Sada 2 1020 Kč

2.  NA345165 - Sada 2 - rozšiřujíci set 475 Kč

i pro

Počítání s klíči
Základy aritmetiky mohou být pro děti zábavou, pomocí sady klíčů 
s příklady a zpětnou kontrolou se naučí základní počty každé dítě. Každá 
sada obsahuje 10 klíčů. Pomocí kontrolní šňůrky je možné si výsledky 
zkontrolovat na zadní straně klíče. Začněte vždy z levé strany směrem 
dolů. Rozměr: 5 x 15 x 2,5 cm. Věková kategorie: 3+

EPL120478 - Sčítání 410 Kč

EPL120479 - Odčítání 410 Kč

EPL120480 - Násobení 410 Kč

EPL120481 - Dělení 410 Kč

AK30676 465 Kč

Kamarádi čísla 10
Najděte páry příšer, kterých je celkem 10! Zábavný 
způsob, jak se naučit vazby čísel na 10, základ pro vývoj 
mentální aritmetiky pomocí metody číselného algoritmu. 
Dynamická hra na usnadnění rychlého výpočtu 
základních operací. Balení obsahuje 44 kartónových 
siluetových karet (7,6 x 8 cm) a 15 kartonových 
kruhových karet (4,5 cm). 
Věková kategorie: 4+
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VN86700 75 Kč

Strom na počítání 
Procvičte si počítání hravou 
formou. Zatřeste stromem a 10 
kuliček se rozdělí do dvou 
oddělených přihrádek. Z jedné 
strany vidíte jen obsah jedné 
přihrádky, zkuste vypočítat, 
kolik kuliček je v druhé, 
zakryté přihrádce. Otočte 
strom a na zadní straně uvidíte 
obě přihrádky, čímž si sami 
zkontrolujete svou odpověď. 
Výška stromu: 12 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

VN87226 235 Kč

Strom na počítání - pracovní karty
Balení obsahuje 44 karet k procvičení počítání 
v plastové krabičce. Na jedné straně karty je 
zobrazený strom s jednou přihrádkou. Úkolem 
dětí je vypočítat, kolik kuliček je v druhé, ukryté 
přihrádce. Když otočí kartu na druhou stranu, 
najdou správnou odpověď.
Rozměr: 6 x 8 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

VN40384 92 Kč

Strom na počítání - razítko 
Skvělý doplněk ke Stromu na počítání 
z naší nabídky (VN86700). Otiskněte si 
razítko na papír. Zatřeste Stromem na 
počítání. Viditelné kuličky nakreslete na 
jednu polovinu otisku a zkuste dokreslit 
chybějící kuličky do druhé poloviny.
Rozměr: 6,8 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

CD140038 689 Kč

Bingo stolní hra - sčítání a odčítání 
Dvě zábavně - naučné hry se sčítáním a odčítáním 
v jednom! Oboustranná karta matematických odpovědí 
představuje různé dovednosti. Bingo je výbornou hrou 
pro celou třídu nebo malou skupinku žáků. Balení 
obsahuje 36 oboustranných hracích karet, 720 žetonů,
100 karet s úkoly, oboustranné odpovědi, návod.
Rozměr: 25,5 x 21 x 4 cm.
Věková kategorie: 6+

CD734056 360 Kč

Balíček Flash karet - násobení 
Balení obsahuje 100 karet na klíčová téma ze základů 
matematiky:  násobení. Vybudujte si znalosti a strategii 
z matematiky a získejte základy i pro pokročilejší 
matematické pojmy. Flash karty jsou skvělým 
startem pro používání jednoduchých čísel už od čtyř 
let a náročnější karty se mohou dětem předkládat 
postupně.
Rozměr: 8 x 16 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

i pro

PX2212A 349 Kč

Hra školou - Hravé zlomky 
Naučná hra, při které se děti učí porozumět 
zlomkům. Cílem hry je správně spárovat 
zlomky v číselném tvaru s obrázky, které 
znázorňují hodnotu zlomku. Děti tak rozvíjejí 
paměť, pozorovací a kombinační schopnosti. 
Hra obsahuje 48 pevných kartonových 
destiček s obrázky.
Rozměr: 16 x 25,3 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 5+
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KS1011M 2650 Kč

Koberec s čísly 
Na koberci najdete na barevných čtvercích číslice od 1 - 100. Může se využít 
k různým didaktickým aktivitám nebo pouze pro zpestření místností. Koberec je 
vyrobený smyčkovou technikou, obšitý okraj zabrání páráni. Snadno se udržuje. 
Spodní vrstva je protiskluzová. Materiál: nylon.
Rozměr: 200 x 150 cm.

SB0009PQ 1840 Kč

Kobercové čtverce z filcu - Čísla 
Sada obsahuje 24 ks kobercových čtverců s čísly, 
ideálních při výuce základů matematiky, třídění barev 
a čísel. (Vhodné jako dplněk ke Koberci z filcu - Čísla 
SB000014 - prodává se samostatně.)
Rozměr: 25 x 25 cm. HK13009 2250 Kč

Koberec Písmenkový vláček
Koberec velkých rozměrů. Vhodná pomůcka k seznámení se 
s čísly. Zadní vrstva je protiskluzová. Materiál: polyamid.
Rozměr: 200 x 200 cm.

HK13024 2250 Kč

Písmenkový koberec - oranžový
Velká, barevná písmena naučí děti rozeznávat jejich 
tvar. Děti si na koberci užijí kopec zábavy při vymýšlení 
různých slov a příběhů. Na zadní straně má koberec 
protiskluzovou vrstvu. 
Materiál: polyamid.
Rozměr: 200 x 200 cm.

KS1005M 7400 Kč

Koberec Berušky 02
Barevný koberec s milým motivem. Může se využívat k různým didaktickým 
aktivitám zaměřeným na počítání nebo čtení. Koberec je vyrobený speciální 
technikou, díky které je extra měkký a jemný. Spodní vrstva je protiskluzová.
Materiál: nylon. Rozměr: 300 x 200 cm.
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LR7731 605 Kč

Matematické aktivity s autíčky
Nastartujte své autíčko a naučte se počítat 
do 20, sčítat, odčítat, třídit a mnoho dalších 
užitečných věcí. Balení obsahuje 25 mini 
autíček v 5 barvách, 2 dráhy a hrací kostky. 
Délka dráhy: 30,5 cm.
Délka autíčka: 2,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LR7732 765 Kč

Matematické aktivity se sovičkami 
Naučná hra se sovičkami vás naučí počítat do 
10, třídit, určovat množství a rozeznávat barvy. 
Balení obsahuje 25 barevných soviček, větev, 
ruletku a 10 karet s úkoly. Délka větve: 33,5 cm.
Výška sovičky: 4,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro
EDF18001 5250 Kč

Kostky s čísly v obalu 
Set 20 kostek s čísly (2 sady čísel 0-9), 
doplněný o 4 kostky se znaménky +, -, 
x,:, =, ≠. Celkem 24 kostek zabalených 
v praktickém obalu, představuje skvělou 
pomůcku při prvním seznamování 
se s čísly, při motorických aktivitách 
a různých jiných didaktických hrách. 
Kostky josu vyrobeny z odolného 
molitanu, potažené trvácní koženkou. 
Obal je z odolné textilie.
Rozměr kostky: 15 x 15 x 15 cm.
Rozměr balení: 60 x 45 x 30 cm.

Další koberce s čísly a písmeny
naleznete v Katalogu 2021/2022 Nábytek

na str. 439 - 441.

l Spolehlivý partner vaší mateřské školy l

jesle ● mateřské školy ● družiny ● mateřská centra ● základní školy
Nábytek

Katalog

2021/2022
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AK33110 680 Kč

Počítání s žetony 
Sada 300 žetonů v 6 různých barvách pomáhá dětem u procvičování 
základních počtů a u třídění. Různé typy kostek nabízí různé aktivity 
- kostka s barvami slouží na třídění žetonů, kostky s čísly, tečkami 
a matematickými znaménky na základní matematické počty. 
Balení obsahuje: 300 kulatých žetonů (50 červených, 50 modrých, 
50 zelených, 50 žlutých, 50 růžových a 50 oranžových), 1 kostku 
s barvami, 1 kostku s tečkami, 1 kostku s čísly, 1 kostku 
s matematickými znaménky + a -. 
Baleno v praktickém kufříku.
Věková kategorie: 3+

Plastové žetony
100 ks žetonů. Pomůcka 
při tříděni a počítání.
Průměr: 2 cm

JE2061001 - modré 99 Kč

JE2061002 - žluté 99 Kč

JE2061003 - zelené 99 Kč

JE2061004 - červené 99 Kč

i pro

LR6712 650 Kč

Ovečky na počítání 
Ovečky očíslované od 1 - 10 pomáhají 
dětem procvičovat počítání
a rozpoznávání číslic.
Rozměr: 9 cm.
Věková kategorie: 2+

LR6703 650 Kč

Sloníci na počítání 
Balení obsahuje 10 slůňat s číslicemi 1-10. 
Obsahuje 5 malých a 5 velkých (11 cm) 
slůňat.
Věková kategorie: 2+

VN86528 1720 Kč

Desítková soustava - třídní sada
Pomůcka, která názorně učí desítkovou soustavu a prostorové 
vnímání vhodná pro práci ve skupinách. Obsah: 100 kostek, 
50 obdélníků, 30 tabulek, 4 velké kostky.
Rozměr červené kostky: 1 x 1 cm.
Věková kategorie: 7+

i pro

LE1136 670 Kč

Barevné tyčinky 2 v 1 
Tyto barevné dřevěné tyčinky můžete využít 
při matematických úkolech nebo i jako 
stavebnici. Jsou balené v dřevěné krabičce.
Rozměr: 32 x 4 x 18 cm. 
Věková kategorie: 5+

VN81940 540 Kč

Desítková soustava 
Pomůcka, která názorně 
učí desítkovou soustavu 
a prostorové vnímání.
Obsah: 100 kostek, 10 
obdélníků, 10 tabulek,
1 velkou kostku. 
Rozměr červené kostky:
1 x 1 cm.
Věková kategorie: 7+ 

i pro
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LR4286-UK 605 Kč

Matematické kostky - aktivity 
Barevná matematická sada obsahuje 15 oboustranných karet a spolu 
100 barevných, stohovatelných plastových kostek v 10 barvách. Tato hra 
učí vzory, třídění, seskupování, základy aritmetiky, měření, rozpoznávání 
velikostí a tvarů.
Součástí balení je manuál s množstvím nápadů. Rozměr kostky: 2 x 2 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

MI95203 809 Kč

Matematické kostky 
s aktivitami
Matematická hra, která seznamuje děti 
se základy matematiky a geometrie, 
20 karet s úkoly napomáhajícími při rozvoji 
logického a prostorového myšlení. Balení 
obsahuje 100 stavebních kostek, 20 karet 
s úkoly. Hrana kostky: 2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

VN35838 190 Kč

Stavební kostky 2 cm
Tato sada obsahuje
100 kostek o velikosti
2 cm v 10 barvách. 
Je ideální pomůckou při 
prvních matematických
objevech, srovnávání
množství, třídění, 
přiřazování, počítání.
Věková kategorie: 5+ i pro

NS3583W 305 Kč

Pracovní karty ke Stavebním 
kostkám 2 cm 
Balení obsahuje 24 karet s různými úkoly, které 
procvičí prostorovou představivost a logické 
myšlení. Jsou určené k používání s kostkami 
z naší nabídky (VN35838).
Rozměr karet: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 5+ 

VN87566 2050 Kč

Tabulka na převod jednotek 
Pomůcka na výuku převodu jednotek 
délky, objemu i obsahu. Balení obsahuje 1 
magnetickou tabuli (105 x 33 cm), 40 kartiček 
s jednotkami (cm, g, dm atd. 
- 8 x 4 cm), 46 kartiček s čísly (8 x 4 cm), 
1 magnetickou čáru a otazník.
Věková kategorie: 8+ i pro
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RT10007 700 Kč

Tabule - Násobení 
Pomoci této tabule děti snadno porozumí násobení. 
Jednoduše umístěte žluté pásky na konkrétní sloupec a řádek 
a v místě, kde se pásky protínají najdete správný výsledek. 
Tabule je vyrobená z kvalitního plastu. K upevnění pásků je 
použitý suchý zip.
Rozměr: 49,5 x 69 cm. 
Věková kategorie: 6+ 

LE3459 625 Kč

Násobení s válečky 
Závěsný dřevěný rám s malou násobilkou. Děti ho mohou 
mít stále před očima. Otočné dřevěné válečky zobrazují úkol 
a řešení. Děti si tak mohou procvičit násobilku vyřešením úkolu 
a nebo opačně zjistit, jak jsme se k výsledku dopracovali.
Rozměr: 29 x 29 x 3 cm.
Věková kategorie: 7+ 

i pro

Číselná osa
Osa je vyrobená z pevného tenkého plastu. 
Balení obsahuje aj 10 modrých 
a 10 červených označovacích kolíčků.
Věková kategorie: 6+

VN81902 - od 0 - 100 (délka 1 m) 120 Kč

VN81903 - od 0 - 1000 (délka 1 m) 120 Kč

CD155000 410 Kč

Číselná řada od -20 do 20
Číselná řada od -20 do 20 usnadňuje žákům rozpoznat sudá a lichá 
čísla. Každý set obsahuje 30 číselných řad s délkou 55 x 3,8 cm. 
Jsou vybaveny povrchem na psaní a mazání, čili je možné je 
opětovně využít. Číselná řada je výborným nástrojem pro zlepšení 
matematických aktivit jako počítání, identifikování čísel, dělení čísel, 
či porovnávání čísel.
Rozměr proužku: 55 x 3,8 cm.
Věková kategorie: 4+

CD4409  380 Kč

Číselná lepící páska 0 - 20
Každé balení této číselné lepící pásky 
zahrnuje 36 proužků v roli, které jsou výbornou 
pomůckou pro žáky. Pomocí pásků dokáží 
jednoduše rozeznat čísla a vzájemné vztahy 
mezi nimi. Rozměr proužku: 50 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

i pro

i pro

NA388099 1060 Kč

Přilnavé pásy - Počty 
Pásy s čísly jsou ideální pro výuku čísel 
a počtů 1 - 10. Snadno přilnou na hladký 
povrch. Přilnavou stranu lze čistit vodou a 
mýdlem. Obsahuje 3 pásy (80 x 145 cm).
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VN85738 385 Kč

Cvičební šablony na magnetické žetony 
Magnetické šablony pro práci se žetony na hodinách matematiky.
Balení obsahuje 4 šablony s prázdnými kruhy (30 x 8 cm), 1 šablonu 
s kruhy označenými čísly 1 - 10 (60 x 8 cm) a šablonu s kruhy 
označenými čísly 11 - 20 (60 x 8 cm).
Magnetické žetony se objednávají samostatně (VN1756).
Věková kategorie: 6+ 

VN1756 1210 Kč

Magnetické žetony a znaménka 
Balení obsahuje 100 ks žetonů ve dvou barvách 
a 20 žetonů s matematickými znaménky. Slouží jako 
pomůcka na hodinách matematiky.
Průměr žetonů: 5 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

VN86234 175 Kč

Dvoubarevné magnetické žetony 
Sada obsahuje 20 žetonů (červeně / modré).
Průměr: 5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

GO58535 479 Kč

Číselné kvádry 
Svět čísel je hravý. S těmito dřevěnými 
kvádry získá dítě hravou formou základy 
matematiky. Balení obsahuje 36 kusů.
Rozměr kvádr č.10: 24 x 1,2 x 2,3 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

TS02677MA 1830 Kč

Matematické zlomky 
- magnetické 
Názorná pomůcka, se kterou děti snadno 
pochopí zlomky a dělení. Barevné části svým 
rozměrem padnou dobře do rukou.
Balení obsahuje dohromady 123 částí.
Průměr největšího dílu: 9 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

LR2089 1020 Kč

Centimetrové kostky - 1000 ks 
Balení obsahuje 1000 ks plastových 
kostek o rozměru 1 x 1 x 1 cm v 10 
různých barvách. Mohou sloužit jako 
pomůcka při matematických úkolech nebo 
při jiných aktivitách. Věková kategorie: 6+ 
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VN85031 335 Kč

Sada zlomků 
Praktický způsob, jak pochopit zlomky. Ideální pomůcka pro 
samostatné učení se zlomků. Snadná manipulace.
Sada obsahuje 1/2,, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.
Tloušťka dílků je 3 mm. Jednotlivé zlomky jsou vtištěné do plastu.
Balení obsahuje 51 kusů. Průměr celého kruhu: 10 cm.

i pro

VN86403 1220 Kč

Magnetické zlomky 
Pomůcka pro lepší vysvětlení a pochopení zlomků. 
Sada obsahuje 9 kruhů rozdělených na 1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 a 1/1, které se dají uložit 
roztříděné v pevném obalu.
Průměr celého kruhu: 20 cm. 

i pro

VN87595 265 Kč

Razítka - zlomky 
Razítka napomáhají při řešení příkladů se zlomky.
Obsah: 9 razítek s kruhy rozdělenými od 1/1 do 
1/12. Balení neobsahuje barvičky.
Průměr: 2,5 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

LR93399 890 Kč

Duhové odměrné zlomky 
Odměrky pomohou dětem pochopit zlomky, 
objem a obsah. Obsahuje 9 odměrek: 1, 1/2, 
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.
Rozměr: 10 x 21 x 28 cm.
Věková kategorie: 3+

LS061 555 Kč

Matematické představy 
a přiřazování 
Sada barevných obrázků pomůže 
dětem naučit se čísla a počítání.
Balení obsahuje 36 magnetických 
obrázků vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

i pro
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VN86668  405 Kč

Soubor ovoce - počítání a třídění
Podpora počítání, třídění a měření prostřednictvím 
gumového ovoce. Balení obsahuje: 108 ks 3D ovoce 
v plastovém boxu. Délka od 3 do 5,5 cm.
Věková kategorie: 4+

VN87257 615 Kč

Soubor zeleniny 
Balení obsahuje 144 ks gumových prvků 
ve tvaru zeleniny v 6 různých barvách.
Rozměr: cca 6 cm. Věková kategorie: 4+

Figurky
Nabízíme velký výběr krásných figurek, vyrobených z estetické a pevné umělé hmoty. 

Děti budou s radostí rozdělovat a třídit barevná zvířátka, dopravní prostředky, nebo broučky. Figurky se liší barvou a tvarem 
a některé z nich i velikostí. Můžete je využívat ke hrám, při kterých se skládají do logických řad. Správné nasměrování figurek 

(vlevo - vpravo, dopředu - dozadu) umožňuje formovat směrovou orientaci. 
Figurky, mohou též sloužit při cvičeních počtů a při znázorňování základních aritmetických činností. 

LR6216 869 Kč

Ovocný koláč na třídění 
Tento barevný koláč naučí děti základy třídění 
a počítání. Zároveň si při hře procvičí jemnou 
motoriku. Na dno koláče položte třídicí kartu 
a děti pak pomoci velkých pinzet třídí ovoce dle 
určených kritérií. Balení obsahuje 60 ks ovoce 
(7 druhů v 5 různých barvách), plastový koláč 
s vyjímatelnými přihrádkami, 3 oboustranné 
třídicí karty a 2 maxi pinzety.
Věková kategorie: 3+ 

NS0002WTY 315 Kč

Karty k Souboru zeleniny 
Sada obsahuje 24 karet s návody na třídění 
a počítání s různým stupněm obtížnosti. 
Vhodné k Souboru zeleniny z naší nabídky 
(VN87257). Karty jsou zabalené v kartonové 
krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NS0014WTY 315 Kč

Karty k Souboru ovoce 
Sada obsahuje 24 karet s návody na třídění 
a počítání s různým stupněm obtížnosti. 
Vhodné k Souboru ovoce z naší nabídky 
(VN86668). Karty jsou zabalené v kartonové 
krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LR5554 809 Kč

Barevné hnízda 
Sada obsahuje 36 ks plastových dílků určených na třídění 
a rozlišování - 6 hnízd, 4 ptáčátka a 6 ptáčků v šesti barvách.
Kdo najde ztracené ptáčátko?
Průměr hnízda: 8,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro i pro

MI31786 1700 Kč

Barevní medvídci
Hra zaměřena na zvýšení pozornosti a motorických 
dovedností s cílem seznámit děti se základními 
matematickými úlohami. Aktivita naučí děti rozeznat čísla, 
třídit a počítat medvídky dle barev. Výška medvídka je 
6,5 cm. Praktický kufřík obsahuje 6 pěnových desek, 
108 medvídků a 18 kartiček. Rozměr: 19 x 19 cm.
Věková kategorie: 3+

LR5070 650 Kč

Ovocná lavina 
Úkolem je sbírat pinzetou ovoce na 
základě rulety a nespustit přitom 
lavinu. Balení obsahuje 2 pinzety, 
40 ks ovoce, 1 stojan na ovoce, 
1 ruleta. Výška stojanu: 34 cm.
Věková kategorie: 3+
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Počítací figurky
Balení obsahuje 72 figurek v 6 různých 
barvách a tvarech. Figurky jsou vhodné na 
počítání nebo třídění. 
Rozměr: 6 cm (domácí mazlíčci 3 cm).
Věková kategorie: 3+

1. LR3341 - Vodní zvířátka 705 Kč

2. LR3381 - Broučci 705 Kč

3. LR3361 - Zvířátka z džungle 705 Kč

4. LR4481 - Dinosauři 705 Kč

LR3660 220 Kč

Moje rodina - figurky 
Díky těmto figurkám se děti naučí 
vyprávět o sobě a své rodině. Zároveň 
se dají využít k třídění a počítání. Balení 
obsahuje 24 postaviček v 6 různých 
tvarech a ve 4 různých barvách.
Výška nejvyšší figurky: 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LR3377 425 Kč

Pracovní karty k figurkam 
Moje rodina 
Balení obsahuje 21 oboustranných 
karet, které pomáhají dětem 
porozumět třídění, vzorům, 
prostorovému rozložení a velikosti. 
Děti můžou karty používat 
samostatně nebo s pomoci 
učitele. Jsou určené na používání 
s figurkami Moje rodina (LR3660) 
z naší nabídky. 
Rozměr: 29 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LR1023 735 Kč

Třídění jablek 
Hra uči třídit a zařadit jablka podle 
velikosti, barvy a jiných parametrů. 
Obsahuje 27 jablek a průvodce aktivitami.
Výška největšího jablka: 4 cm.
Věková kategorie: 3+

LR9092 465 Kč

Sob na třídění 
Balení obsahuje 12 kroužků na třídění ve 4 
barvách. Průměr kroužků je 5 cm.
Rozměr: 21 x 20 cm.
Věková kategorie: 2+
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LR0180 565 Kč

Zvířátka
Soubor obsahuje tato zvířátka: kráva, kůň, ovce, prasátko, 
zajíc a kachna. Zvířátka jsou v 6 barvách a každé zvířátko 
je ve dvou velikostech (velké a malé). Celkem 72 ks.
Věková kategorie: 3+

VN87259 545 Kč

Zvířátka pro hru, počítání, 
třídění 
Balení obsahuje 72 ks gumových figurek 
v 6 různých tvarech a barvách. 
Rozměr: cca 3,3 cm.
Věková kategorie: 4+

VN85055 425 Kč

Medvídci pro počítání
Sada obsahuje 96 sčítacích medvídků ve 3 velikostech 
a 4 barvách. Malý medvídek váží 4 g, střední 8 g a velký 
12 g. Sada rozvíjí rozeznávání barev, velikosti a počtů 
a je balená v plastovém kbelíku.
Věková kategorie: 5+

LR0190 565 Kč

Barevné dopravní prostředky 
Soubor obsahuje 6 druhů dopravních prostředků: 
letadlo, lokomotiva, loď, autobus, hasičské a osobní 
auto. Každý dopravní prostředek je v 6 barvách. 
Celkem 72 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LR0217LSP 1990 Kč

Velká třídicí sada 
Balení obsahuje 600 různých součástí jako jsou zvířátka, 
tvary, ovoce, pojítka, vozidla, 6 plastových barevných misek na 
třídění, podnos na třídění a navrhované aktivity. Vše je uloženo 
v plastovém boxu. Věková kategorie: 3+ 

i pro

Pohárky jsou vynikající 
kvality, přičemž obvodové 

vlny umožňují dětem 
snadné uchopení

Plastové žetony
100 ks žetonů. Pomůcka při tříděni a počítání.
Průměr: 2 cm

JE2061001 - modré 99 Kč

JE2061002 - žluté 99 Kč

JE2061003 - zelené 99 Kč

JE2061004 - červené 99 Kč

Barevný pohárek
Objem: 0,3 l. Cena je za 1 ks.

BT10301  27 Kč

BT10302  27 Kč

BT10303  27 Kč

BT10304  27 Kč

BT10305  27 Kč

BT10306  27 Kč

BT10307  27 Kč
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VN85032 285 Kč

Váha
Použitím váhy mohou děti provádět jednoduché 
srovnávání a číselné operace. Nahoře je číselné 
zobrazení 1 - 10. Bez medvídků. Balení obsahuje 
10 bílích kostek na vážení. 
Rozměr: 55 x 12 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

Kamínky na třídění
Barevné kamínky jsou příjemné na dotek. Inspirují 
k různým matematickým aktivitám - třídění 
a počítání. Balení obsahuje 250 kamínků. 
Průměr: 2 cm.
Věková kategorie: 3+

VN850092 - modré 315 Kč

VN850093- zelené 315 Kč

VN850094 - červené 315 Kč

VN850097- žluté 315 Kč

VN940 - barevná sada 315 Kč

Misky na třídění
Balení obsahuje 6 plastových misek 
v různých barvách.

VN850111- malé (18 x 12 x 2,5 cm) 140 Kč

VN850112- velké (23,5 x 15 x 4,5 cm) 235 Kč

LH14059 430 Kč

Misky nejen na třídění - sada 6 ks 
Sada obsahuje 6 misek různých barev. Jsou vhodné 
na třídění, na malování, ale například i na servírování 
rozličných pochutin. Rozměr: 40 x 40 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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LR1521 500 Kč

Váha Junior
Pomocí této váhy děti mohou měřit tekutiny 
a ostatní předměty, porovnávat a sledovat 
rozdíly. Váha obsahuje malou zásuvku a dvě 
400 ml misky s označením objemu.
Rozměr: 42 x 16,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

VN85751 795 Kč

Váha 
Táto váha je ideální pomůckou k seznámení žáků s přesností vážení. 
S kapacitou 2000g je možné vážit různé předměty, které máte po 
ruce např. papírové spony, mince, knížky a mnohem víc. Misky se 
dají snadno vyndat, pokud je potřebujete vyčistit, odložit nebo z nich 
vysypat obsah. Je vyrobená z odolného plastu.
Rozměr: 29 x 10,5 x 13,5 cm.

VN2205 1030 Kč

Váha se závažím
Obsah balení: 1 dvojramenná váha, 
11 kovových závaží (2 x 1 g, 2 g, 5 g, 
10 g, 20 g, 1 x 50 g), 14 plastových 
závaží (8 x 15 g, 4 x 10 g, 2 x 20 g). 
Šířka váhy: 48 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro

GO51891 1290 Kč

Váha 
Vyrobená z kovu se 7 závažími.
Rozměr: 25,5 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

LE4592 650 Kč

Dvojramenná váha
Se 4 barevně natřenými závažími. Na ramenech jsou 2 posuvná vyrov-
návací závaží na vyrovnávání váhy.
Rozměr: 35 x 31 cm. Věková kategorie: 3+

MI95031 1500 Kč

Váha na závaží a tekutiny 
Pomocí hry děti pochopí rozdíl mezi objemem 
a hmotností. Balení obsahuje váhu, 2 nádoby na vodu 
s víkem, 14 plastových závaží, 11 kovových závaží.
Délka: 43 cm.
Věková kategorie: 7+

VN50698 505 Kč

Opičí počty
S opičími počty je 
matematika zábavná! Zavěs 
stejný počet banánů na opičí 
ruce - když je to správné, tak 
je opička napřímená a ruce 
má vyrovnané. Když je však 
počet banánů nesprávný, tak 
má opička převrácené oči 
a šikmé ruce. 
Výška: 18 cm.
Věková kategorie: 5+
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VN57238 435 Kč

Plastová váha 
Váha je určena k porovnávání hmotnosti pevných nebo kapalných látek 
a předmětů. Je vyrobená z odolného plastu, misky obsahují míru.
Rozměr váhy: 36 x 28 cm (Š x V).
Rozměr misky: průměr 18 cm, výška 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

JE3017788 1050 Kč 

Euro bankovky a mince s úložným boxem
Úložná plastová krabička s euro mincemi a bankovkami 
ve skutečné velikosti. Bankovky jsou potištěné z obou 
stran a jsou vyrobené z neproniknutelného materiálu. 
Obsah: modrý plastový box, průsvitné víko, 130 bankovek 
(10 x 500, 20 x 200, 100, 50, 20, 10, 5), 160 mincí 
(všechny typy 20 x).

VN88079 2100 Kč 

Magnetické Eura v plastovém boxu
Pomůcka na učení hodnoty peněz. Jednotlivé 
části jsou vyrobené z magnetické fólie, které jsou 
vhodné k prezentaci na tabuli. Rozměr 500 Eur 
bankovky je 10,2 x 20 cm, průměr 2 Eur mince 
je 8 cm. Obsah: euro bankovky (5 x 5, 10 x 10, 
5 x 20, 5 x 50, 10 x 100, 5 x 200, 2 x 500), euro 
mince (10 x 1, 5 x 2), euro centy (10 x 1, 5 x 2, 
5 x 5, 10 x 10, 5 x 20, 5 x 50), matematická 
znaménka (4 x +, 4 x -, 6 x =, 2 x X, 2 x :, 2 x .).
Rozměr boxu: 80 x 32 cm. Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

VN86717 250 Kč

Kovové závaží 
Sada obsahuje 11 závaží s vtištěnými 
hmotnostmi: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 
2 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g. 

VN85752 665 Kč

Kovové závaží, 10 ks
Balení obsahuje 10 ks závaží. 
Obsah: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 
2 x 10 g, 1 x 20 g, 1 x 50 g.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

VN2467 400 Kč

Matematická váha
Na váhu můžete zavěsit 20 desetin-gramových 
závaží s číslicemi od 1 do 10. Pomůcka je vhodná pro 
jednoduché sčítání, odečítání, rovnováhu. 
Rozměr: 65,5 x 22 cm.
Věková kategorie: 6+

i pro

VN766 182 Kč 

Váha na pružině 
Vyzkoušejte tuto pružinovou 
váhu na cokoliv s hmotnosti od 
0 - 1000 gramů.
Věková kategorie: 8+

i pro

VT53770 175 Kč

Váha se závažím 
Vyrobeno z plastu. Součástí 
je 6 závaží.
Rozměr: 28 x 13 x 12,7 cm.
Věková kategorie: 3+
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VN87242 865 Kč

Magnetické hodiny
Poznávání času v digitální a analogové formě. Balení obsahuje:
2 velké ciferníky, 2 sady magnetických ručiček a sadu magnetických 
číslic (57 ks) pro digitální hodiny.
Rozměr tabulí s ciferníkem: 30 x 36 cm.
Věková kategorie: 6+

i pro

Školské hodiny
Praktická pomůcka z tvrdého laminovaného 
papíru pro děti na učení času.
Věková kategorie: 6+

KP89461 - barevné (21 x 30 cm) 31 Kč

KP89478 - černobílé (21 x 21 cm) 18 Kč

i pro

LR0572 175 Kč

Hodiny pro studenty - sada 
Plastové hodiny k výučbě určování času. Mají 
pohyblivé ručičky a v spodní části je prostor, 
do kterého se zapíše čas v digitálním formátu 
- povrch se dá stírat, proto se hodiny dají 
používat opakovaně. Sada obsahuje 10 ks 
hodin. Rozměr: 11 x 11 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

LR0573 125 Kč

Hodiny pro učitele 
Plastové hodiny k výuce určování času. Mají 
pohyblivé ručičky a v spodní části je prostor, 
do kterého se zapíše čas v digitálním formátu 
- povrch se dá stírat, proto se hodiny dají 
používat opakovaně. Na vrchní části jsou 
dvě kovové očka, díky kterým se hodiny dají 
zavěsit na stěnu. 
Rozměr: 30,5 x 30,5 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

i pro

NS2007 1280 Kč

Magnetické hodiny 
Magnetické hodiny jsou výbornou pomůckou 
při výuce a poznávání času. Balení obsahuje 
magnetickou tabuli, 2 magnetické ručičky, 
40 magnetických číslic k označování času.
Rozměr: 50 x 50 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

VN87289 1720 Kč

Hodiny a denní režim 
Pomůcka, se kterou se děti 
snadno naučí, jak je rozdělený 
den a kdy se vykonávají různé 
aktivity. Balení obsahuje 
magnetickou tabuli, hodinové 
ručičky a 26 magnetických karet 
s obrázky různých aktivit. 
Rozměr tabule: 71 x 71 cm.
Rozměr kartiček: 8 x 8 cm. 
Věková kategorie: 6+ 

H - 3A-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   550 9. 8. 2021   10:02:17



551

ZŠ

ZŠ

ZŠ

ZŠ

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

Školní hodiny
Praktické plastové hodiny na určování času.
Věková kategorie: 5+

RO2306000 - žluté - Ø 14 cm 65 Kč

RO2306001 - bílé - Ø 28 cm 199 Kč

VN85444 118 Kč 

Hodiny na učení
Průměr: 13 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

LR2202 500 Kč

Hodiny na učení,
sada 6 ks 
Pomůcka k učení a pochopení času. 
Hodiny mají pohyblivé ručičky.
Sada obsahuje 6 ks.
Průmér: 10 cm.
Věková kategorie: 5+ 

LR3220 500 Kč

Poznávání času - sada aktivit
Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby 
a vyjadřování v oblasti poznávání 
a určování času. Balení obsahuje: 1 plastové hodiny 
s pohyblivými ručičkami, 
1 popisovatelné hodiny, 24 oboustranných kartiček 
s digitálním i analogovým časem, 
12 oboustranných karet s denními aktivitami 
(popisovatelné) a 3 kostky s časem.
Výška plastových hodin: 13 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

LR2528 285 Kč

Časové domino 
Oboustranné domino zobrazuje 
analogový i digitální čas v 12 i 24 
hodinovém provedení. Balení 
obsahuje 36 ks vyrobených 
z pevného kartonu. 
Rozměr: 11 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 6+

MD14284 770 Kč

Hodiny na učení 
Dřevěné hodiny na seznámení se s určováním 
času. Děti mohou nastavovat čas na hodinách 
podle digitálního času zobrazeného 
na kartičkách.
Rozměr: 24 x 24 x 9 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

ED90110 375 Kč

Kolik je hodin 
Naučte se určovat správný čas pomocí hry. Obsahuje: dřevěné hodiny (14 x 14 cm) 
a 48 karet znázorňujících čas (6 x 6 cm).
Rozměr balení: 23 x 21 x 6 cm. Věková kategorie: 5+

i pro

GO58980 169 Kč

Hodiny
Průměr: 18 cm.
Věková kategorie: 5+ 
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MD18593 535 Kč

Hodiny a tvary
13 dílná barevná dřevěná sada pomáhá 
dětem seznámit se s pojmem času. Kromě 
toho si manipulací s jednotlivými tvary rozvíjí 
jemnou motoriku a představivost.
Rozměr: 25,5 x 25,5 cm x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

MI45311 299 Kč

Hodiny s aktivitami 
Pomocí kolečka na hodinách děti posouvají ručičky hodin 
podle hracích karet a přiřazují ho k příslušející aktivitě. Hra 
pomáhá dětem pochopit koncept času. Balení obsahuje 
1 plastové hodiny a 10 hracích karet vyrobených z kartonu. 
Šířka: 12 cm.
Věková kategorie: 3+

LR2981 1220 Kč

Koberec - hodiny
Tato aktivitu podporující podložka posiluje schopnost rozeznat hodiny 
a čas zábavnou formou. Balení obsahuje: podložku s barevně odlišenými 
hodinovými ručičkami, 4 nafukovací kostky (červené pro hodiny a modré 
pro minuty). Děti mají za úkol hodit kostky a potom umístit plastové 
ručičky nebo sebe na podložku tak, aby zobrazily čas. Balení ještě 
obsahuje 20 karet s otázkami a aktivitami v angličtině. Vinylová podložka 
má rozměr: 137 cm a obsahuje otvory k případnému zavěšení na stěnu.
Rozměr nafouknutých kostek: 12 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

OT049 430 Kč

Kolik je hodin pane Vlku?
Společenská hra zaměřena na poznávání času. Avšak pozor na 
hladového vlka! Obsah: hrací deska, 20 oboustranných kartiček 
4 oboustranné desky, 1 velký ciferník, sada hodinových ručiček, 3D vlk, 
kostka, 4 hrací figurky, 4 stojany, návod. číslice. Hra je vhodná pro 2 - 4 
hráče. Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm. 
Věková kategorie: 5+

AK30694 570 Kč

Postavme si čas
Velká dřevěná časová sada na učení, jak rozložit hodinu na kousky po 
5, 15 a 30 minutách. Poskytuje praktické porozumění struktury hodin 
a pomáhá dětem seznámit se se základními pojmy učení toho, jak říct 
čas. Inspirováno Montessori metodikou. 
Balení obsahuje: 1 velká dřevěná časová souprava s 3 úrovněmi 
(22,4 cm), 12 dřevěných dílků (5 minut), 4 dřevěné dílky (15 minut), 
2 dřevěné dílky (30 minut), 2 dřevěné šipky. 
Věková kategorie: 3+
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Časovače
Časovače jsou určené pro různé skupinové nebo i individuální aktivity, které 

si vyžadují měření času. Na číselníku jsou velké, dobře viditelné číslice, 
které vyhovují i dětem se zrakovými problémy. Děti snadno vidí, kolik času 

jim ještě zůstává do konce limitu. V případě potřeby se dá nastavit také 
zvukový signál, který upozorni na uplynutí času. Velký a Střední časovač 
se dá zavěsit na stěnu, upevnit na magnetický povrch (na zadní straně 

časovačů jsou magnety) a nebo volně položit na rovný povrch.
Napájení je pomocí 2 ks baterii typu AA.

1. RT5000C 1830 Kč

Časovač Time Timer - velký 
Rozměr: 31 x 31 cm.
Věková kategorie: 3+ 

2. RT5008C 1520 Kč

Časovač Time Timer - střední 
Rozměr: 19 x 19 cm.
Věková kategorie: 3+ 

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

i pro

i pro

PX2032A 349 Kč

Hra školou - Správný čas
Hra přirozeně rozvíjí pozorovací a kombinační schopnosti, 
trénuje postřeh a pomáhá dětem učit se rozeznávat čas. Úkolem 
je správně spárovat čas v digitální formě s časem na hodinách. 
Hra obsahuje 48 obrázkových destiček z pevného kartonu.
Rozměr destičky: 4,9 x 5 cm.
Rozměr: 16 x 25,3 x 5,2
Věková kategorie: 5+

LR4361 335 Kč

Časovač na mytí rukou 
Časovač je vhodný pro využití doma i ve třídě. 
Světlo a zvuk upozorní na uplynutí 20 sekundového 
intervalu.
Průměr: 9 cm.
Věková kategorie: 3+
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LR6900 1060 Kč

Časové stopky s displejem
Stopky jsou skvělým pomocníkem do každé třídy. Nastavíte si určený čas pro 
jakoukoliv aktivitu a podle 3 barev vidíte, jak čas plyne a kolik času zůstává do 
konce. Na výběr máte 6 zvukových signálů, které upozorňují na ubíhající čas. 
Stopky se dají nastavit v rozmezí od 1 sekundy až do 72 hodin. Na digitálním 
displeji můžete vidět zbývající čas. Stopky vyžadují 4 baterie AA, které nejsou 
součástí balení. Výška: 20 cm.

i pro

LR0808 379 Kč

Jednoduché stopky 
Stopky s jednoduchým ovládáním, kterými můžete měřit 
čas při sportovních nebo jiných aktivitách. Mají velký 
displej a 3 tlačítka k spuštění, zastavení a vynulování. 
Vyžadují jednu baterií 1,5 V, která je součástí balení.
Rozměr: cca 7 cm. 

i pro

VN85283 158 Kč

Malé přesýpací 
hodiny
Výška: 9 cm. Obsah: 
4 přesýpací hodiny:
30, 60, 120 a 180 
sekund.
Věková kategorie: 6+

VN42041 215 Kč

Přesýpací hodiny - 5 ks
Sada 5 ks přesýpacích hodin, prostřednictvím kterých odměříte 30 sekund, 
1, 3, 5 nebo 10 minut. Výborná pomůcka k pochopení plynutí času. 
Barevně odlišené hodiny s pískem dělají poznávání času zábavným 
a lehce rozpoznatelným. Rozměr: výška: 9 cm, průměr: 2,5 cm.
Co stihnete udělat, než se písek přesype?
Věková kategorie: 6+

VN86518 920 Kč

Přesýpací hodiny, 20 ks
Sada přesýpacích hodin pro celou třídu je zabalená v praktickém 
plastovém kufříku. Obsah: 4 x červené (10 min), zelené (5 min), 
žluté (3 min), modré (1 min), černé (30 sek).
Výška: 9 cm, průměr: 2,3 cm.

i pro

EPL120166 1900 Kč

Mega přesýpací hodiny, 5 ks 
Sada 5 ks přesýpacích hodin, prostřednictvím kterých 
odměříte 30 sekund nebo 1, 5, 10 a nebo 15 minut. Výborná 
pomůcka k pochopení plynutí času. Barevně odlišené 
hodiny s pískem dělají poznávání času zábavné a snadno 
rozpoznatelné. Výška: 16,3 cm. Průměr: 7,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

PX0197A 355 Kč

Měsíce a roční období 
Společenská hra, jejímž prostřednictvím se 
děti naučí názvy a pořadí měsíců a jejich 
souvislosti s ročními obdobími a také názvy 
a souvislosti dnů v týdnu. Hra je určena pro 
2-4 hráčů a je výbornou přípravou pro děti 
předškolního věku.
Věková kategorie: 5+ 
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BE11012 1110 Kč

XXL Puzzle Můj den 
Naučné puzzle provede děti jejich celým dnem 
- představí jim jednotlivé aktivity a dobu, kdy se 
tyto aktivity v průběhu dne vykonávají. Takto 
se děti hravou formou seznámí s určováním 
hodin a rovněž si obohatí slovní zásobu. Obsah 
balení: 48 dílů, 1 ručičkové hodiny, 1 stojan na 
hodiny. Rozměr puzzle: průměr 49 cm x 0,6 
cm. Rozměr balení: 30 x 21 x 10 cm. 
Věková kategorie: 4+

i pro

AK39010 1200 Kč

Časový plánovač aktivit 
Závěsná tabule k plánování aktivit v průběhu dne. Děti se tak přirozeně pomoci aktivit, které běžně vykonávají 
seznámí s časem - s jeho správným určováním a s formáty času (digitální a analogový formát). Aktivity jsou 
znázorněné pomoci reálných fotografií a jsou jak ze školního, tak i z domácího prostředí - hygienické aktivity, 
aktivity vykonávané společně nebo samostatně.
Balení obsahuje: závěsnou tabuli (105 x 35 cm), 36 karet zobrazující čas v analogovém formátu (9 x 9 cm), 72 
karet zobrazující čas v digitálním formátu (9 x 4,5 cm), 
12 kartiček s anglickými zkratkami pro vyjádření času dopoledne - a.m. a odpoledne - p.m. (9 x 9 cm), 36 karet 
s fotografiemi běžných aktivit (9 x 9 cm). Baleno v plastovém kufříku.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

CR23277 445 Kč

Společný plánovací kalendář, 5 ks 
Plánovací kalendář na zavěšení s 12 rámečky, které děti doplňují 
o své kresby (12 archů papíru na kreslení je součástí balení). Měsíce 
jsou zobrazeny v 8 jazycích (dánsky, norsky, švédsky, finsky, anglicky, 
holandsky, francouzsky, německy). Neobsahuje měsíce ve slovenském 
a českém jazyce. Do 6 sloupců se uvedou jména a ke dni příslušející 
aktivita daného dítěte. S tímto plánovacím kalendářem už nezapomenete 
na žádnou aktivitu. Balení obsahuje 5 ks kalendářů.
Rozměr Kalendáře 22 x 44 cm.
Vnitřní rozměr na kreslení: 19 x 8 cm.

CR23276 310 Kč

Malý společný plánovací kalendář, 5 ks
Malý plánovací kalendář na zavěšení obsahuje 6 rámečků, které děti 
oživí různými kresbami a obrázky (6 archů papíru na kreslení je součástí 
balení). Měsíce jsou zobrazeny v 8 jazycích (dánsky, norsky, švédsky, 
finsky, anglicky, holandsky, francouzsky, německy). Neobsahuje měsíce 
ve slovenském a českém jazyce. 
Jedna strana kalendáře zobrazuje 2 měsíce rozděleny do čtyř sloupců 
s místem na doplnění poznámky nebo aktivity. 
Balení obsahuje 5 ks kalendářů. 
Rozměr kalendáře 19 x 23 cm.
Vnitřní rozměr na kreslení: 15,3 x 9,2 cm.

LE4768 545 Kč

Naučná tabule - datum, 
čas, období v AJ
Dřevěná tabule snadno 
a přehledně učí děti určovat 
čas, datum, den v týdnu, počasí 
a nebo roční období v anglickém 
jazyce.
Rozměr: 30 x 30 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

AK30120 775 Kč

Univerzální kalendář 
Kalendář s intuitívní strukturou pomáhá dětem porozumět, jak je organizovaný 
čas. Kalendář má prostor k označení roku, ročních období, měsíců, dnů v měsíci, 
dnů v týdnu a rovněž k značení počasí. Součástí balení jsou magnetické kartičky 
k označování (dohromady 55 ks) a stíratelná fixa.
Rozměr: 42,5 x 58 cm. Věková kategorie: 3+ 

i pro
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AK39000C 1050 Kč

Týdenní kalendář 
Týdenní kalendář, který seznámí děti s koncepcí plynutí času. 
Představuje jim pojmy dnes, včera, zítra, dny v týdnu a měsíce.
Balení obsahuje: závěsnou tabuli na stěnu (78 x 43 cm), 7 kartiček 
s názvy dnů v týdnu, 31 kartiček s čísly od 1 - 31, 12 kartiček s názvy 
měsíců v roku, 18 kartiček s časovými sekvencemi, 12 kartiček 
s různým typem počasí, 3 kartičky s pojmy dnes, včera a zítra.
Baleno v plastovém kufříku.
Obsahuje české i slovenské výrazy.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

RO2405469 3480 Kč

Plánování činnosti
- Plánovací tabule
Rozměr: 84,5 x 54,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO2402100 570 Kč

Plánování činnosti - Magnetické kartičky
Balení obsahuje: 25 karet s rozměrem 10 x 10 cm, 21 karet
s aktivitami, 4 prázdné karty. 
Věková kategorie: 3+

RO2402101 1630 Kč

Plánování činnosti 
- Plánovací kartičky
Balení obsahuje 30 magnetických 
karet s obrázky (20 x 20 cm). 
Věková kategorie: 3+

RO2404041 790 Kč

Plánování činnosti 
- Magnetické tvary
Balení obsahuje 42 magnetek: 
6 tvarů v 7 barvách. 
Věková kategorie: 3+

RO2995412 85 Kč

Plánování činnosti 
- Nalepovací tvary
Balení obsahuje 42 ks nálepek různých tvarů. 
Věková kategorie: 3+
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Glóbus zoologický
Glóbus zobrazuje nejčastější výskyt vybraných druhů zvířat na 
naši planetě. Má krásné grafické a barevné provedení. Podstavec 
je vyrobený z plastu. Dostupný je ve dvou jazykových verzích. 
Průměr: 22 cm. Výška se stojanem: 30 cm. 

ZA2243SK - slovenská verze 255 Kč

ZA2243CZ - česká verze 255 Kč

Glóbus geografický
Glóbus zobrazuje různý terén naši planety. Má krásné 
grafické provedení a barevné provedení. Podstavec je 
vyrobený z plastu. Dostupný je ve dvou jazykových verzích.
Průměr: 25 cm. Výška se stojanem: 38 cm.

ZA0614SK - slovenská verze 340 Kč

ZA0614CZ - česká verze 340 Kč

Glóbus geografický - svítící
Glóbus zobrazuje různý terén naši planety. Má krásné grafické provedení 
a barevné provedení. Glóbus má elektrické podsvícení, přičemž žárovku 
(LED 3W) je možné vyměnit. Podstavec je vyrobený z plastu. 
Dostupný je ve dvou jazykových verzích. Průměr: 25 cm. 
Výška se stojanem: 38 cm.

ZA1819SK - slovenská verze 505 Kč

ZA1819CZ - česká verze 505 Kč

Glóbus politický
Glóbus zobrazuje barevně odlišené 
země světa. Má krásné grafické 
provedení a barevné provedení. 
Podstavec je vyrobený z plastu. 
Dostupný je ve dvou jazykových 
verzích. Průměr: 25 cm.
Výška se stojanem: 38 cm.

ZA0812SK - slovenská verze 340 Kč

ZA0812CZ - česká verze 340 Kč

Glóbus politický - svítící
Glóbus zobrazuje barevně odlišené země světa. Má krásné grafické 
provedení a barevné provedení. Podstavec je vyrobený z plastu. 
Glóbus má elektrické podsvícení, přičemž žárovku je možné vyměnit. 
Dostupný je ve dvou jazykových verzích. Průměr: 25 cm.
Výška se stojanem: 38 cm.

ZA1918SK - slovenská verze 505 Kč

ZA1918CZ - česká verze 505 Kč

Glóbus geograficko - politický
Glóbus zobrazuje barevně odlíšené země světa. Má elektrické 
podsvícení - po rozsvícení se zobrazí různé terény kontinentů. 
Žárovku je možné vyměnit. Podstavec je vyrobený z plastu. 
Dostupný je ve dvou jazykových verzích. Průměr: 25 cm. 
Výška se stojanem: 38 cm.

ZA0713SK - slovenská verze 505 Kč

ZA0713CZ - česká verze 505 Kč

i pro

i pro
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EQ15106  1550 Kč

Malý glóbus z filcu
Malý filcový glóbus se 7 připojitelnými názvy a 13 obrázkovými motivy.
Názvy jsou v anglickém jazyce.
Průměr globusu: 30 cm.
Věková kategorie: 3+

ZA1321 510 Kč

Glóbus konturový 
Glóbus zobrazuje barevně odlišené země světa. Na glóbus se dá 
psát na sucho stíratelnými fixy, které jsou spolu s houbou na stírání 
součástí balení. Podstavec je vyrobený z plastu.
Průměr: 25 cm. Výška se stojanem: 38 cm.

GO57666 215 Kč

Puzzle - Zeměkoule 
Puzzle ve tvaru kruhu představuje úžasnou učební pomůcku. Děti se 
zábavnou formou učí o jednotlivých kontinentech a jejich obyvatelích. 
Dílky se skládají do dřevěného rámu a jsou oboustranně potištěné. 
Obsahuje 57 dílků. Průměr kruhu: 30 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

LR7735 1020 Kč

Puzzle glóbus 
Barevný glóbus s vyjímatelnými kontinenty, je skvělou 
pomůckou při základech geografie. Na každém dílku je 
vyobrazena typická historická památka a zvíře žijící 
v dané oblasti. 
Průměr: 20 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

DV21048 279 Kč

Vkládací puzzle - Mapa Evropy 
Dřevěná vkládačka, se kterou se děti naučí, které krajiny tvoří Evropu.
Obsahuje 25 dílků. Názvy krajin jsou v angličtině. 
Rozměr: 30 x 38 x 0,9 cm. Věková kategorie: 3+ 
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BE10151 810 Kč

Vkládací puzzle - Náš svět
Dřevěné puzzle s úchytem naučí děti 
základní informace o našem světě - rozdělení 
na světadíly, jaká zvířata kde žijí a další 
zajímavosti. Puzzle obsahuje 21 dílů.
Rozměr: 42 x 33,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Svět
Naučné puzzle s motivem mapy světa. Dostupné 
ve 2 jazykových verzích. Obsahuje 107 dílků. 
Vyrobené z kartonu. Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

TM22101SK - slovenská verze 219 Kč

TM22101CZ - česká verze 219 Kč

GO57509 355 Kč

Puzzle - Europa 
Puzzle obsahuje 35 dilů, znázorňujících 
barevně odlišené státy Europy.
Rozměr: 32 x 30 cm. Věková kategorie: 5+

i pro

LU05504J 1450 Kč

Magnetická dřevěná mapa světa
Magnetická mapa světa obsahuje 92 dřevěných dílků 
puzzle, kde každý z nich reprezentuje region nebo zemi 
a obsahuje obrázek charakterizující dané místo.
Mapu lze zavěsit na stěnu.
Rozměr: 77 x 46 x 1 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

Dřevěné magnetické puzzle
Dítě přikládá dílky na podkladovou magnetickou plochu. Díky obrázkům 
umístěným na každém dílku si dítě ihned uvědomí, co je pro každý okres 
charakteristické, co se kde pěstuje, vyrábí, těží, kde jaká zvířata žijí, kde 
se jaká stavba, budova, hrad nebo zámek nachází. 
Rozměr: 77 x 47 x 0,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

WY91233 - Slovensko 800 Kč

WY91230 - Česko 800 Kč
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Glóbus v puzzle - Evropa
Naučné puzzle, se kterým děti poznají evropské 
země. Nejdřív je nutné složit centrální obrázek 
s motivem mapy Evropy. Na rámu jsou napsané 
názvy jednotlivých zemí a úkolem dětí je přiřadit 
k názvům vlajky.
Dostupné ve 2 jazykových verzích.
Obsahuje 70 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

TM23101SK - slovenská verze 219 Kč

TM23101CZ - česká verze 219 Kč

i pro

BE22730 695 Kč

Společenská hra - Zvířátka 
na cestě kolem světa
Připravte se na dobrodružství! Děti mají za úkol 
bezpečně dovést mláďátka na místo, kde patří 
a při tom objevovat svět. Hra je určena pro 2 - 4 
hráče. Balení obsahuje hrací desku s otočným 
kompasem o průměru 42 cm, 4 figurky dětí 
(3,4 x 5,5 cm), 16 kartiček se zvířátky, 1 kartu 
s mraky, 1 hrací kostku, 1 bavlněný pytlíček. 
Rozměr balení: 32 x 24 x 5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

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+

Pěnové figurky
Pěnové figurky rodin různých ras učí děti chápat rozdíly 
mezi lidmi.
Tloušťka: 16 mm.

A. HK00408 - Evropská rodina 260 Kč

B. HK00409 - Africká rodina 260 Kč

C. HK00407 - Asijská rodina 260 Kč

POSLEDNÍ
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LS076P 1115 Kč

Děti světa 
Magnetické karty seznamují děti s kamarády z celého světa, ukazují jim 
jejich příbytky, typické rostliny a zvířátka z dané krajiny. Balení obsahuje 
32 magnetických karet z odolného kartonu. Rozměr: 18 x 18 cm (8 ks), 
18 x 13,5 cm (8 ks) a 9 x 9 cm (16 ks). Věková kategorie: 4+ 

Figurky Poznej národy 
Zajímavá kolekce figurek, které reprezentují členy rodiny a jsou 
vhodné jako doplněk k domečkům na hraní.
Jsou vyrobené z kvalitních materiálů a jsou detailně zdobené. 
Věková kategorie: 3+

1. MI27395 - Evropané 965 Kč

2. MI27396 - Afričani 965 Kč

HK11315 1350 Kč

Kobercová skládačka Národy 
Materiál: polyester.
Sada obsahuje 15 dílů.
Rozměr 1 dílu: 29 x 29 cm.
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EPL120415 1350 Kč

Barevná transparentní mozaika 
360 ks barevných transparentních dílků v 6 různých 
tvarech nabízí zábavu na dlouhé hodiny. 
Baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 29 x 17 x 15 cm.
Rozměr šestiúhelníku: 6 x 4,4 cm.
Věková kategorie: 3+

LR7626 1180 Kč

Plošné geometrické tvary 
Geometrické tvary vyrobené z velmi 
kvalitního, průhledného plastu. Mohou se 
použít jako pomůcka při vyučování geometrie 
- při počítání povrchu, obvodu nebo při tvorbě 
zlomku a při jiných aktivitách. Jednotlivé 
tvary jsou barevně odlišené. Sada obsahuje 
450 tvarů různých barev a velikostí. 
Věková kategorie: 5+ 

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+ 

LR04166 1025 Kč

Tangramy 
Sada obsahuje 210 tangramů v 6 barvách, 
které rozvíjejí logické myšlení a prostorové 
vnímaní. Vyrobené z plastu.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

MS3003 469 Kč

Magnetické dřevěné díly
44 dílů. Rozměr velkého čtverce:
40 x 40 x 8 mm.
Věková kategorie: 3+
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LR5440 255 Kč

Šablony pro začátečníky 
Základní tvary v různých velikostech pomáhají při rozeznávaní 
tvarů, porovnávaní jejich velikostí a rozeznávaní jejich vlastností.
Obkreslete šablonu a dostanete největší tvar. Obsahuje 
5 plastových šablon: kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec 
a šestiúhelník. Rozměr obdélníku: 18 x 11 cm.
Věková kategorie: 4+ 

VN912 60 Kč

Geometrická tabulka 
Na přední straně se nacházejí uspořádané úchytky (5 x 
5), na zadní straně jsou úchytky uspořádané do kruhu 
o průměru 17,5 cm. Balení neobsahuje gumičky.
Rozměr: 15 x 15 cm.

i pro

Karty ke geometrické tabulce
Sada 12 karet ke geometrické tabulce (VN912), 
oboustranně potištěných. Rozdílné obtížnosti.
Rozměr: 16 x 16 cm.
Věková kategorie: 5+ 

VN81942 - Sada 1 265 Kč

VN81946 - Sada 2 265 Kč

VN81947 - Sada 3 265 Kč

VN81967 - Sada 4 265 Kč

i pro

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+

VN40264 70 Kč

Gumičky
Balení obsahuje 265 různě barevných gumiček 
ve 4 velikostech, které jsou určené k práci 
s geometrickými tabulkami z naší nabídky. 

VN86246 132 Kč

Oboustranná geometrická tabulka - 1 ks
Jedna strana obsahuje 11 x 11 kolíčků vzdálených od sebe 2 
cm, druhá strana obsahuje kolíčky v izometrickém uspořádání. 
Tabulka je vyrobena z odolného polypropylenu. Vhodné k používání 
s Gumičkami z naší nabídky (VN914 a VN40264).
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 5+
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LR9863 740 Kč

Velké magnetické 
geometrické tvary 
Sada se může používat jako pomůcka 
při geometrii a nebo na skládání 
různých obrázků. Balení obsahuje 
47 magnetických tvarů.
Rozměr šestiúhelníku: 15 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

LR9280 910 Kč

Myslíme prostorově 
Ukládejte a kombinujte barevná tělesa tak, jak 
ukazují karty. Dvacet úkolů procvičí prostorovou 
představivost a logické myšlení dětí.
Balení obsahuje 4 různé tvary v různých 
barevných provedeních - dohromady 40 dílů. 
Rozměr kostky: 5 x 5 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

i pro

VN87269 425 Kč

Sada prostorových těles 
Skvělá pomůcka k výuce geometrie. Různé 
geometrické tělesa, které děti mohou třídit, 
porovnávat a studovat. Balení obsahuje 
40 geometrických, trojrozměrných těles 
z pevného plastu (10 různých tvarů ve 
4 barvách). Rozměr: výška cca 2,5 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

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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VN2182 1720 Kč 

Stavebnice - geometrické tvary 
Pomůcka na vysvětlení základních geometrických 
pojmů - výška, strana, hrana, plocha, úhlopříčka. 
Balení obsahuje 180 barevných kuliček 
s 26 dírkami (průměr je 1,6 cm), 180 napájecích 
částí (délka je 1,6 - 7,5 cm).
Věková kategorie: 6+ 

LR1776 1225 Kč

Tvoření těles a tvarů (2D a 3D)
Konstrukční stavebnice, která nabízí nekonečné možnosti 
tvorby různých tvarů. Pomocí hůlek a konektorů vytvořte 2D 
model, následně kombinací 2D modelů vytvořte 3D model 
tvaru. Hra na rozvoj prostorového vnímání, jemné motoriky 
a fantazie. Balení obsahuje 122 barevných hůlek 
v 3 velikostech (5,5 / 9 /13 cm), 48 konektorů dvou typů 
o průměru 2,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro
LR6120 665 Kč

Pěnové geometrické tvary 
Pomůcka pro názornou ukázku geometric-
kých těles. Sada obsahuje 12 těles ve třech 
různých barvách. Výška cca 6 cm.
Věková kategorie: 5+ 

VN86295 1290 Kč

Geometrická tělesa, 17 ks
Vhodné na práci ve skupinách a nebo 
demonstrační pomůcka. Spodní část tělesa 
je odjímatelná. Tělesa lze naplnit tekutinou, 
což napomáhá při výuce výpočtu objemu. 
Všechna tělesa jsou vyrobená z 2 mm 
hrubého, pevného plexiskla. Balení obsahuje 
17 ks geometrických tvarů.
Výška: do 10 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

LH62102 1390 Kč

Geometrické barevné tvary 
Populární geometrické 3D tvary, přičemž obal tvoří 
pevný plast a vnitřek se dá rozložit na 2D plochu. 
Vnitřek je vyrobený z pevné gumy. 
Výška tvarů je cca 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN86272 1440 Kč

Mega prostorové tělesa 
Pomůcka k výuce geometrie. Sada obsahuje 
17 geometrických těles z plastu, které mají 
stejný základní rozměr - 10 cm - a díky tomuto 
se dají lépe pochopit vztahy mezi objemem, 
tvarem, formou a velikostí.
Věková kategorie: 5+

i pro
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AK20523 1120 Kč

Topologie 
Hra se skládá ze 14 geometrických těles (2 sady po 7 těles, 
50 vzorových fotografií a 15 podélných tyček). Dítě vychází ze vzorových 
karet a pozoruje polohu jednotlivých těles v porovnání s ostatními tělesy. 
Rozestavuje podle vzoru jednotlivá tělesa podle dané fotografie, přičemž 
se vytvářejí vztahy mezi trojrozměrným prostorem a dvojrozměrným 
znázorněním v rovině. Obsahuje 2 podstavec na přichycení fotografii 
a 2 sáčky. 
Didaktické cíle: 
- prostorová intuice 
- otevřené a uzavřené linie
- blízkost 
- prostorové vztahy
-  polohy: před, za, mezi, na jednu stranu, uvnitř, venku atd.
- objem
- seskupení a série
- okraje, hranice a oblasti
- směry
- symetrie
- stanovení stran
Věková kategorie: 4+ 

AK20535 800 Kč

Hledání geometrických těles 
Hra se skládá ze 7 pevných geometrických těles 
a 35 kartiček s fotografiemi. Těchto 35 fotografií se skládá 
ze 7 hlavních karet s fotografiemi pevných geometrických 
těles a 28 karet s fotografiemi předmětů, nacházejících se 
kolem nás, znázorňující geometrické tělesa, se kterými se 
setkáváme v každodenním životě. Na zadní straně mají 
kartičky svůj kontrolní systém opravování. Hra obsahuje 
i pytlík z neprůhledného materialu, sloužící k rozpoznávání 
geometrických těles hmatem.
Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ SYSTÉM

i pro

i pro

EPL120157 2250 Kč

Senzorická stavebnice - kuličky 
Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného akrylátu, ve 
kterém jsou umístěné různobarevné kuličky. Při hře se přesypávají 
a vytvářejí krásné efekty. Balení obsahuje 16 dílů ve 4 různých 
geometrických tvarech. Rozměry: trojúhelník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; 
čtverec 6 x 6 cm; půlkruh 13 x 6,5 cm; obdélník 13 x 6 cm. 
Rozměr dřevěného rámu: 2,5 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN89022 410 Kč

Dřevěné geometrické tvary 
Balení obsahuje 12 různých geometrických tvarů 
vyrobených ze dřeva. Slouží jako názorná pomůcka na 
hodinách geometrie. Maximální výška: 7,5 cm.
Maximální průměr: 5 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro
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EPL120158 2250 Kč

Senzorická stavebnice - písek 
Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného akrylátu, ve kterém je různobarevný písek. Při hře se přesypává a vytváří krásné 
efekty. Balení obsahuje 16 dílů ve 4 různých geometrických tvarech. Rozměry: trojúhelník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; čtverec 6 x 6 cm; 
půlkruh 13 x 6,5 cm; obdélník 13 x 6 cm. Rozměr dřevěného rámu: 2,5 x 1 cm. Věková kategorie: 3+ 

EPL120159 2250 Kč

Senzorická stavebnice - třpytky 
Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného akrylátu, ve kterém 
je různobarevná tekutina s třpytkami. Při hře se přelévá a vytváří krásné 
efekty. Balení obsahuje 16 dílů ve 4 různých geometrických tvarech.
Rozměry: trojúhelník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; čtverec 6 x 6 cm; půlkruh 
13 x 6,5 cm; obdélník 13 x 6 cm. 
Rozměr dřevěného rámu: 2,5 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EPL120117 1230 Kč

Duhová stavebnice 
Stavební dřevěné kostky se středem z průhledného barevného 
akrylátu, který při hře vytváří krásné efekty. Balení obsahuje 24 dílů 
ve 4 různých geometrických tvarech. Rozměry: menší trojúhelník 
11 x 5 x 9,5 cm; větší trojúhelník 10 x 10 x 10 cm; čtverec 5 x 5 cm; 
kruh průměr 5 cm; obdélník 10 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

TS10565EY 3890 Kč

Svítící panel 
Každá část svítícího panelu vyžaduje jinou schopnost a využití jemných 
motorických schopností na rozsvícení světla. Povzbuzuje děti k objevování 
příčiny a následků. Kruh můžete rozsvítit stiskem, přepnutím, otočením, 
potažením nebo posunutím tlačítka. Panel je možné upevnit na stěnu nebo 
ho stačí položit na zem nebo stůl.
Rozměr: 25 x 80 x 4 cm.
Věková kategorie: 1+ 
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PP8515 1225 Kč

Autíčko objevů 
Originální průhledné autíčko, kde děti vidí jak fungují jednotli-
vé části. Sada obsahuje 8 dílů, které stačí jen správně umístit 
na podvozek a hra může začít. Děti budou určitě nadšeně po-
zorovat, jak se točí ozubená kolečka, jak se hýbou barevné 
písty a točí kola. Všechna tajemství opravdových aut budou 
odhalená. Všechny díly jsou vyrobeny z kvalitního odolného 
a netoxického plastu. Rozměr balení: 40 x 34 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

BZ89211W17 1035 Kč

Sada na elektronické experimenty 
Sada obsahuje všechny potřebné součásti na to, aby si děti sami mohly sestavit různé 
elektrické obvody a pozorovat, při čem všem nám pomáhá elektrický proud. Dá se při-
pravit až 350 napínavých, zajímavých a bezpečných experimentů. 
Věková kategorie: 3+

i pro

VN83673 305 Kč

Citronové hodiny - experimentální sada 
S touto sadou se děti naučí jak fungují baterie. Stačí 
přidat citron, brambor, citronovou šťávu nebo colu 
a vyrobíte dostatek energie na pohon digitálních hodin. 
Sada obsahuje vše potřebné k experimentům (kromě 
vzpomenutých potravin a nápojů). 
Věková kategorie: 6+ 

i pro

EI5287 1350 Kč

Model sluneční soustavy
Model solárního systému se skládá ze Slunce 
a 8 planet. Mladí vědci mohou zkoumat jak funguje 
systém sluneční soustavy, pohyb Země a jiných planet 
vzhledem ke Slunci, pohybu Měsíce ve vztahu k Zemi 
nebo si vytvořit svůj vlastní solární systém. Slunce 
slouží i jako noční světlo s automatickým vypnutím, 
ve tmě promítá na stěnu souhvězdí. 
Vyžaduje 4 AA baterie (není součástí balení).
Věková kategorie: 8+ 

i pro
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BE11020 1110 Kč

XXL Puzzle Planety
Vydejte se na cestu do vesmíru. Puzzle děti seznámí se 
sluneční soustavou, planetami, hvězdami a měsíci.
Průměr: 49 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

Sluneční soustava
Naučné puzzle, se kterým se děti naučí názvy planet sluneční 
soustavy, jejich velikost a průměrnou vzdálenost od Slunce.
Dostupné ve 2 jazykových verzích. Obsahuje 70 dílků.
Vyrobené z kartonu. Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

TM22301SK - slovenská verze 219 Kč

TM22301CZ - česká verze 219 Kč

i pro

CD110472 460 Kč

Nálepky na stěnu - Sluneční soustava 
32 nálepek s tématikou sluneční soustavy včetně 
nálepek s informacemi a názvy (v anglickém jazyce).
Věková kategorie: 6+ 

AK20822 490 Kč

Naše planeta a její energie
Objevte původ energie a jak se transformuje, aby 
se dostala do našich domů a měst. Děti se dozví 
více o různých obnovitelných a neobnovitelných 
zdrojích energie na naší planetě. 
Balení obsahuje 2 maxi kruhové puzzle 
s průměrem 36,5 cm, s celkem 28 ks. 
Vyrobeno z vysoce kvalitní lepenky. 
Věková kategorie: 4+
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BZ2270 118 Kč

Teploměr 
Dřevěný teploměr s tekutou 
výplní. Rozměr: 20 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

VN83304 200 Kč

Multi teploměr
Dokonalý teploměr na různé experimenty. Obsahuje 
6 barevných ukazatelů, které napomáhají při 
porovnávání různých teplot. Díky různým barvám 
může žák snadněji a názorněji vysvětlit své výsledky. 
Měří teplotu od - 30 °C do +110 °C.
Rozměr: 32,5 x 3,7 x 2 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

LS081P 1380 Kč

Tajemný vesmír
Seznamte se s vesmírnými tělesy, kosmickými přístroji, životem a prací 
kosmonautů, nejbližšími sousedícími planetami planety Země. 34 ilustrací 
poskytne možnost rozvinout rozhovory přiměřeně k věku a rozšířit díky nim slovní 
zásobu a znalosti v této zajímavé oblasti.
Sada obsahuje 34 obrázků různých velikostí. 
Rozměr: 29 x 20 cm, 18 x 18 cm, 18 x 13,5 cm, 9 x 9 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

LR6040 720 Kč

Magnetické planety 
Balení obsahuje 12 magnetických 
vesmírných těles v reálné 
barevnosti. Rozměr největší části 
(Slunce): 25 cm.
Věková kategorie: 5+ 

i pro
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LR2906 950 Kč

Válce na měření 
Odměrné válce jsou vyrobeny z odolného 
plastu a slouží k měření objemu. Sada 
obsahuje 7 válců s objemem 10 ml až 1 l.
Věková kategorie: 9+ 

VN52102 460 Kč

Zkumavky ve stojanu 
Sada obsahuje 14 plastových zkumavek s uzávěrem ve 
stojanu. Rozměr: průměr 2,4 cm, výška 10,5 cm.
Věková kategorie: 8+

VN85044 230 Kč

Odměrky 
Sada obsahuje 5 ks průhledných, plastových odměrek 
s objemem od 50 do 1000 ml. Každá odměrka má na boku 
zřetelnou stupnici. Věková kategorie: 6+

VN87567 185 Kč

Nádoba na měření objemu
Odměrka ve tvaru kostky z odolného plastu.
Objem je 1 l, přičemž naznačených je 
každých 100 ml.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

BZ52103 195 Kč

Plastové nádobky
Balení obsahuje 10 ks nádobek 
(výška je 6 cm) s víčkem, které 
slouží pro sběr přírodních prvků, 
které mohou být následně 
zkoumané na hodině přírodovědy.
Průměr: 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro

i pro

EPL120036 1270 Kč

Vědecká sada - Voda 
43 dílná sada nabízí dětem množství možností, 
jak poznávat a experimentovat s vodou. 
Ukažte dětem, že se led vznáší na vodě a jiné 
zajímavé pokusy s vodou. Sada obsahuje: 5 
odměrek, 8 zkumavek, 5 pipet, 5 stříkaček, 5 
nálevek, 3 teploměry, korkové zátky, hadičku 
a stojany na zkumavky. Všechny díly jsou 
vyrobeny z plastu nebo gumy, čímž je sada 
bezpečná.
Rozměr stojanu na zkumavky: 15,5 x 5 x 5 cm. 

i pro
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VN52109 96 Kč

Trychtýře 
Sada obsahuje 5 ks malých, plastových 
trychtýřů. Průměr: 4 cm.
Věková kategorie: 8+

i pro

LR3963 460 Kč

Pipety pro nejmenší 
Procvičte si sílu rukou. Pipeta je skvělá pro hru 
s vodou. Její měkká hlavička je ideální pro dětské 
ruce a pestré barvy udělají hru ještě zábavnější. 
Balení obsahuje 4 ks. Rozměr: 15 cm.
Věková kategorie: 2+ 

VN51350 47 Kč

Pipety - 6 ks 
Sada obsahuje 6 ks plastových pipetek.
Rozměr: délka 14,5 cm, objem 3 ml.
Věková kategorie: 8+

i pro

LR5559 490 Kč

Motorická sada do písku a do vody 
Sada obsahuje 4 různé zajímavé pomůcky vhodné 
k rozvoji motoriky pro nejmenší.
Rozměr největší pomůcky: cca 20 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LR1963 430 Kč 

Pinzety pro nejmenší 
Perfektní velikost pro dětské ruce. Cvičí 
jemnou motoriku a díky ergonomickému 
rozměru je perfektní pomůckou pro vědecké 
výzkumy. Balení obsahuje 6 barevných pinzet 
v průhledném kyblíku.
Rozměr pinzety: 15 cm.
Věková kategorie: 3+

LR5558 245 Kč

Sada k manipulaci 
pro nejmenší
Balení obsahuje 4 různé 
pomůcky na procvičení motoriky 
pro nejmenší. Jsou vyrobené 
z odolného barevného plastu.
Věková kategorie: 2+ 

LR93399 890 Kč

Duhové odměrné zlomky 
Odměrky pomohou dětem pochopit 
zlomky, objem a obsah. Obsahuje 9 
odměrek: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 
1/8, 1/10, 1/12.
Rozměr: 10 x 21 x 28 cm.
Věková kategorie: 3+
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LR2963 425 Kč

Pinzety Kroko 
Pinzety jsou tvarově přizpůsobené 
malým dětským ručkám. Skvělá pomůcka 
k procvičení úchopu a jemné motoriky. 
Balení obsahuje 12 ks v různých barvách.
Rozměr: 10 cm. Věková kategorie: 2+ 

VN85593 169 Kč

Velká magnetická podkova
Velký magnet ve tvaru podkovy v obalu z plastu 
dokáže zvednout předměty o váze až 500 g.
Výška 20 cm.
Věková kategorie: 8+

VN85139 195 Kč

Malá souprava magnetů
Souprava magnetů pro první pokusy. 
Obsah: 15 různých magnetů
(podkova má výšku 4,5 cm).
Věková kategorie: 8+

VN85591 98 Kč

Létající magnety 
Děti se naučí, že magnety mají 2 póly a že se 
stejné póly odpuzují a opačné se přitahují.
Sada obsahuje podstavec s magnetem 
a 4 magnety v různých barvách.
Rozměr: průměr magnetu 3,2 cm.
Výška podstavce: 10 cm.

i pro

VN85141 715 Kč 

Základní vědomosti o magnetech 
Tato sada učí o základních principech ve světě 
magnetů. Děti pomoci nich zjišťují, jak napodobit 
let magnetů a také jak spolupracují magnety 
s kovovými předměty. Set obsahuje: 8 kruhových 
magnetů ve 2 barvách, 2 magnetické postavičky 
(8 cm), 2 autíčka (10 cm), 1 stojan, 2 magnetické 
pruty, 1 pravítko, podstavec na ukládání sady.
Věková kategorie: 8+

i pro

EPL110398 920 Kč

Barevné magnety, 72 ks
Silné magnety drží velké formáty papíru nebo 
až 8 listů ve formátu A4. Obsah: 12 magnetů 
v 6 barvách v praktickém boxu.
Materiál: magnet, plast.
Rozměr: Ø 21 mm.
Věková kategorie: 3+

PI80290 869 Kč

Experimentální sada - Magnety 
Vydejte se po stopách neviditelných sil magnetů. 
Experimentujte s magnetickými silami a prozkoumejte 
magnetické póly Země. Zjistěte, jak funguje elektromagnet 
a mnoho dalšího. Obsah: kruhové a obdélníkové magnety, 
magnetické kuličky, plastové kotoučky, magnetická 
podkova a tyčový magnet, kompas, krabička se železným 
práškem, železná tyčinka, kabel, polystyrenový kotouček, 
barevný lepenkový pásek.
Věková kategorie: 8+  

i pro
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VN86078 132 Kč

Magnetická ružice 
Skvělá pomůcka na pozorování účinků magnetického pole 
a magnetismu. Sada obsahuje zmagnetizovanou jehlu o délce cca 7,5 
cm na nemagnetickém kovovém stojanu (sever je označený červenou 
barvou) a pracovní kartu. 
Věková kategorie: 6+ 

LR2064 1180 Kč

Hra s magnety 
Tento Mega set s magnety postačí pro třídu s 25-ti žáky. 
Krásná barevná sada magnetů různých velikostí a dalšího 
příslušenství dokáže děti seznámit se základními 
vlastnostmi magnetů a železných předmětů.
Sada se skládá z 224 dílů.
Věková kategorie: 5+

VN87608 710 Kč 

Magnetická sada 
Fantastická barevná sbírka různých magnetizujících předmětů 
na nové objevy. Obsahuje: 1 obrovský magnet ve tvaru podkovy, 
4 magnetické pruty, 14 malých magnetických koulí, 40 kroužku 
s magnetickou obručí, 1 malý magnet v tvaru podkovy. 
Věková kategorie: 6+

AK20590 760 Kč 

Magnetická hra
Hra k pozorování a manipulaci, která 
pomáhá dětem objevit „tajemství“ magnetů. 
Prostřednictvím hry se rozvíjí pozornost, 
psychomotorické a rozlišovací schopnosti 
a poznají se základní vlastnosti magnetů.
Obsahuje: 2 magnetické stojany (10,5 cm), 
8 magnetických kruhů, 35 oboustranných 
fotografických kartiček a 2 dřevěné stojany na 
kartičky. Baleno v kufříku. Věková kategorie: 3+

i pro

LR2833 1020 Kč

Magnetická sada 
s aktivitami STEMS
Sada pokusů se zaměřuje na 
magnetickou polaritu a magnetické 
přitahování a odpuzování. 24 dílná sada 
obsahuje 2 tyčové magnety, 
2 magnetické berušky, 4 kulaté 
magnety, magnetickou podkovu, 
2 autíčka, magnetický stojan, desku 
s bludištěm, šňůrku a 10 oboustranných 
karet s aktivitami.
Rozměr desky: 28 x 21,5 cm.
Věková kategorie: 5+
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BZ85569 260 Kč

Magnety, 10 ks 
Balení obsahuje 10 ks magnetů 
s zaznačeným magnetickým polem 
(N - sever, S - jih). 
Rozměr: 30 x 6 x 6 mm. 
Věková kategorie: 3+ 

VN9997 105 Kč

Kompas 
Praktická pomůcka, aby jste vždy našli 
správný směr.
Rozměr: 9 x 6,5 cm. 

i pro

BZ75462 9050 Kč

Kufřík - magnetismus 
Pomoci kufříku může dělat pokusy najednou až 7 skupin. 
Je k dispozici až 27 různých experimentů. Obsah balení: 
spinky na papír, magnety ve tvaru podkovy, tyčové magnety, 
kulaté magnety, pravítko, úhloměr, elektromagnet, šňůrka 
a plastové boxy na praktické uložení.
Věková kategorie: 6+

EPL130092 35 Kč

Kukátko špiona 
Díky zrcadlovému odrazu a hranám se můžete podívat 
i za roh a sledovat, co se tam děje.
Rozměr: 3 x 3 x 3 cm.
Věková kategorie: 3+

LH70173 31 Kč

Kinoptic - Magická knížka 
s pohyblivými obrázky 
Malá knížka s obrázky divokých zvířat. Pomocí 
speciální fólie děti uvidí dané zvíře v pohybu. 
Stačí fólií hýbat doprava a doleva. V knížce 
je vyobrazených 7 zvířat: žirafa, slon, gepard, 
medvěd, kůň, orel, slepice.
Rozměr: 14 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+ 

divoká zvířata 
v pohybu
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JH58003 123 Kč

Bublinová bouře 
Nalijte tekutinu na žlutou část trubky a následně 
do ní foukněte. Vyletí z ní velké množství 
bublinek. Doporučujeme používat venku. Balení 
obsahuje 1 trubku a 1 lahvičku s tekutinou.
Věková kategorie: 3+

JR540116 16 Kč

Bublifuk s hlavolamem 
Objem: 60 ml. Design se může lišit.
Věková kategorie: 3+ 

EPL120254 235 Kč

3D otisky prstů 
Pomůcka na pozorování a experimentování s prostorovou 
představivostí. Zatlačením na desku s plastovými kolíky se 
zobrazí 3D pohled na otištěné prsty. Možno použít  
i s různými předměty. Rozměr: 12,5 x 9,5 x 6 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

EPL120530 720 Kč

3D otisky Jumbo 
Pomůcka na pozorování 
a experimentování s prostorovou 
představivostí. Zatlačením na desku 
s plastovými kolíky se zobrazí 
3D pohled na na otlačené prsty. Lze 
použít i s různými předměty. Aktivita 
rozvíjí prostorovou představivost 
a hmatové vjemy.
Rozměr: 24,7 x 19,9 x 5,6 cm.
Věková kategorie: 3+

GOTA123 445 Kč

Jak vidí moucha? 
Když se podíváte na svět kolem sebe 
skrz tohle sklíčko, uvidíte, jak ho vidí 
moucha. Kdo je na tom líp? 
Rozměr: 5,5 cm x průměr 4,9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PI80894 869 Kč 

Experimentální sada
- Zákony přírody 
Jak to, že lupa zvětšuje? Proč 
bubliny hýří barvami? Jak to, že 
lodě plují? Toto a mnohem víc se 
dozvíš a vyzkoušíš v této sadě.
Věková kategorie: 5+ 

i pro
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VN52111 280 Kč

Bzučící studio
O čem si asi hmyz povídá? Pomocí našeho 
hmyzího bzučícího studia poznává dítě životní 
prostředí i podle zvuků. 
Obsah: 2 x zvětšovací čočka a sluchátka. 
Výška 9 cm. Baterie nejsou součástí balení.
Věková kategorie: 6+

VN89180 31 Kč

Zvětšovací krabička
Vyrobená z průhledného akrylového plastu 
s lupou nahoře. Výborná pro pozorování 
hmyzu, minerálů a jiných malých vzorků.
Rozměr: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm.
Věková kategorie: 6+

VN6639 82 Kč

Nádoba na hmyz
Nádoba s odšroubovatelným víkem,
zabudovanými otvory pro vzduch, 
mřížkou a dvěmi čočkami.
Průměr čočky: 45 a 30 mm.
Zvětšení 2 a 4 krát.
Věková kategorie: 6+

VN85143 66 Kč

Dvojitá lupa
Šikovná lupa má dvě zvětšovací skla 
se zvětšením 2 a 4 násobně. Nádobka 
je vybavena otvory, které umožňují 
pozorovanému hmyzu dýchat.
Věková kategorie: 6+

LH22015 165 Kč 

Mikroskop
Předmět, který umístíme do nádobky této 
lupy si lze prohlížet shora i z boku. 
Rozměr: 10 x 18 x 12,5 cm.
Věková kategorie: 3+

BZ6521W17 350 Kč

Mikroskop na pozorování 
Plastová dóza s mikroskopem, ve které děti mohou pozorovat 
různé věci z přírody - hmyz, květy, listy, minerály atd. 
Mikroskop má 10-násobné zvětšení. Je otočný, dá se otáčet 
do všech stran. Balení obsahuje také plastovou pinzetu pro 
snadnější manipulaci s pozorovanými vzorky.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

EI5092 715 Kč

Pozorovací box 
Vodotěsný plastový box na sbírání, pozorování 
a uchovávání vzorků pro mladé vědce vhodný, 
na brouky, květy, listy, malé ryby a žáby. Box 
má větrací otvor, otáčivý podavač krmiva, 
4 zvětšovací plochy na boku a praktický držák.
Rozměr: 12 x 17 x 15 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN85801 480 Kč

Sada „Objevuj přírodu“
Pozorováním přírody se dítě učí 
o svém životním prostředí. Obsah 
sady: nádoba na živočichy s lupou, 
síťka na živočichy, lupa, pinzeta.
Věková kategorie: 6+

i pro
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LR2446 260 Kč

Brýle s barevnými sklíčky
Unikátní dětské brýle mají lehce vyměnitelné 
sklíčka. Balení obsahuje: dvě červené, dvě 
modré, dvě žluté a dvě deformující (budete 
vidět jak hmyz) plastové sklíčka.
Kombinací sklíček experimentujte
s barvami. Balení obsahuje také
nápady na mixování barev.
Věková kategorie: 3+

i pro

LR2774 809 Kč 

Sada zvětšovacích lup 
Sada extra velkých lup je vyvinutá pro malé dětské ručky. 
Jsou ideální k poznávání detailů rostlin, brouků nebo věcí 
okolo nás. Každá lupa obsahuje stojan k lehčímu pozoro-
vání do zvětšení 4,5 krát velikosti pozorovaného objektu. 
Rozměry lupy: 20 cm.
Sada obsahuje 6 lup různých barev. 
Věková kategorie: 3+

KP65800060 41 Kč

Lupa 
Plastová lupa s 5 násobným 
zvětšením. Průměr: 7,5 cm. 

i pro

VN85803 210 Kč

Velká lupa
Lupa o průměru 8 cm s 2 násobným 
zvětšením. Ideální na zvětšení hmyzu
a jiných, zajímavých věcí.
Věková kategorie: 6+

VN9930 60 Kč

Lupa s 3 zvětšovacími čočkami
Lupa je dlouhá 10 cm. Zvětšení: 3-násobné, 
6-násobné a 10-násobné.
Průměr čoček: 2,4 cm, 1,8 cm a 1,4 cm.
Věková kategorie: 6+

Sada nerostů
Každá sada obsahuje ručně sbírané kameny nebo 
minerály uložené v přehledném obalu. 
Věková kategorie: 8+

1. EI5205 - Vyvřelé horniny (12 ks) 590 Kč

2. EI5204 - Zkameněliny (9 ks) 590 Kč

3. EI5208 - Sedimenty (12 ks) 590 Kč

4. EI5207 - Minerály (12 ks) 590 Kč

5. EI5206 - Metamorfované horniny (12 ks) 590 Kč

6. EI5210 - Všechny sady (57 ks) 2500 Kč

i pro
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GOPP099 395 Kč

Sada kaleidoskopů
Pozorujte hru tvarů a barev.
Sada obsahuje 12 ks.
Rozměr: průměr 3,5 cm, délka 12,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LR0352 245 Kč

Barevné terčíky 
Tyto barevné terčíky ukáží dětem, jak funguje 
mixování barev a jaké barvy vzniknou smícháním 
dvou různých barev. Balení obsahuje 18 terčíků 
v 6 různých barvách. Rozměr: 15 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO60857 590 Kč

Sada kaleidoskopů Vesmír 
Sada obsahuje 12 kaleidoskopů ve 3 různých 
barvách. Délka: 15 cm. Průměr: 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

KN4608 259 Kč

Reálný stetoskop 
Skutečný kovový stetoskop umožní 
dětem poslechnout zvuk svého 
srdíčka nebo kamarádova.
Rozměr balení: 15,5 x 28 x 2 cm.
Věková kategorie: 5+

VN86034 97 Kč

Ochranné brýle 
Skvěla pomůcka při třídních pokusech. Brýle jsou 
z průhledného plastu a na zadní části mají elastický 
pás. Brýle jsou hračkářský výrobek a neslouží jako 
skutečná ochrana. Velikostí jsou přizpůsobené pro 
dětskou tvář.
Rozměr: 13 x 7 x 6 cm.
Věková kategorie: 8+

i pro

EPL150112 46 Kč

Výškově nastavitelná lupa
Lupa poskytuje až 8 - násobné zvětšení 
zkoumaného předmětu. Šikovný rozkládací 
pomocník umožňuje, že děti mají obě 
ruce volné. Ideální nejen do interiéru, 
ale i exteriéru. Vyrobeno z plastu.
Rozměr složené lupy: 5,8 x 3,7 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 3+

LR93386 1120 Kč

Míchání barev - tuby 
Zatřeste tubami a promíchejte barvy. Potom 
sledujte, jak se barvy opět oddělí. Obsahuje 3 
tuby s různými barevnými variacemi.
Rozměr: 20 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+
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EPL120310 625 Kč

Preparáty do mikroskopu, 12 ks 
Balení obsahuje 12 pásků s 36 preparáty 
obsahující řasy, vitamíny, houby a další 
přírodní látky, které se dají pozorovat pod 
mikroskopem. Balené v plastové krabičce.
Rozměr preparátu: 7,5 x 2,5 cm.
Rozměr krabičky: 8 x 8 x 3 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

MI99007 690 Kč

Preparáty k mikroskopu 
Balení obsahuje 18 pásků s různými preparáty 
obsahujících vitamíny, houby a jiné přírodní 
látky, které se dají pozorovat pod mikroskopem. 
Baleno v plastové krabičce.
Věková kategorie: 10+

NS2925MX 735 Kč
Sklíčka pod mikroskop - Botanika
Souprava obsahuje 25 vzorků pod mikroskop 
v dřevěné krabičce. Vzorky různých částí rostlin 
jako kukuřice, slunečnice, mech, cibule, lilie, 
fazole, lípa, bavlna, borovice a jiné.
Věková kategorie: 8+

NS1925MX 800 Kč
Sklíčka pod mikroskop - Zoologie
Souprava obsahuje 25 vzorků pod mikroskop 
v dřevěné krabičce. Biologické vzorky různých 
tkání živočichů, např. včel, vážky nebo komára.
Věková kategorie: 8+

NS0009MX 735 Kč
Sklíčka pod mikroskop - Lidské tělo
Souprava obsahuje 25 vzorků pod mikroskop 
v dřevěné krabičce. Biologické vzorky různých tkání 
z lidského těla, např. žaludeční stěna, tenké střevo, 
hladkou svalovou tkáň.
Věková kategorie:

LH22017 105 Kč

Mini mikroskop 
Tento mikroskop je skvělý v tom, že jej 
můžete mít pořád po ruce. Je skvělou 
pomůckou při sledování různých textur. 
Zkuste se podívat, jak vypadá vaše 
pokožka, látka, plast a jiné.
Rozměr: 15 x 4,5 x 2 cm.

i pro

LR5112EI  750 Kč

Můj první mikroskop 
Plně funkční mikroskop vyrobený pro malé ručky. 
Obsahuje 2 okuláry, což odstraňuje nutnost zavřít 
jedno oko a usnadňuje soustředění na pozorování 
předmětů pod mikroskopem. LED světlo umožňuje 
i sledování malých detailů. 3 AAA baterie nejsou 
součástí balení.
Rozměr: 18 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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BZ81991W17 390 Kč

Mini mikroskop 
Přenosný mini mikroskop, se kterým mohou děti pozorovat různé 
objekty s 20 až 40 násobným zvětšením. Stačí pouze mikroskop přiložit 
k požadovanému objektu - např. k pokožce, kůře stromu, hmyzu - a přes 
objektiv si prohlédnout zvětšené detaily. Velmi malé objekty se mohou 
pozorovat jak u klasického mikroskopu - vzorky se vloží mezi pozorovací 
sklíčka, mikroskop se postaví na podstavec a pozorování může začít. 
Balení obsahuje: mini mikroskop z plastu a se stojanem, baterie, plastová 
pozorovací sklíčka, návod k použití. Rozměr: 8,5 x 5 x 12 cm. 
Věková kategorie: 5+

i pro

VN85908 3250 Kč

Mikroskop 
Pomoci mikroskopu umí žáci pozorovat vlasy nebo listy 
a tím pozorují strukturu jednotlivých přírodních prvků.
Objektiv poskytuje 4x, 10x a 40x zvětšení. Součástí 
balení jsou 4 sklíčka s preparáty, 5 sklíček s vrchním 
sklíčkem, pinzeta, skalpel, pipeta, 1 petriho miska 
s víkem, 2 barviva, jehla, malá zkumavka, manuál. 
Balení neobsahuje baterie (3 x AA).
Rozměr: 16,5 x 11,5 x 29,5 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

TS10024SC 3220 Kč

Flexibilní mikroskop 
Flexibilní mikroskop s pružným držákem, 4 LED diodami 
s nastavitelnou intenzitou, jednoduchým USB napájením 
a pozorovací deskou s mřížkovou stupnicí.
Umožňuje 60x a 250x zvětšit obraz, je možné ho při používání 
ho držet v ruce nebo připevnit na držák. Dokáže pořizovat 
snímky zvětšených obrázků.
Rozměr: 3 x 8,6 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

BZ44548 425 Kč 

Plastové sklíčka na mikroskop
Balení obsahuje 50 ks sklíček vyrobených 
z odolného plastu o tloušťce 1,5 mm.
Rozměr: 75 x 25 mm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

LR2760 765 Kč

Mikroskop Green 
Mikroskop je vhodný i pro nejmenší badatelé. 
Okulár je měkký a mikroskop poskytuje 20 x 
zvětšení, zaostřuje pomoci kolečka na boku, je 
rozložitelný pro experimentování venku.
Rozměr: 20,5 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LR5117EI 1380 Kč

Dětský mikroskop 
Mikroskop s 60 zvětšenými snímky tištěnými 
ve vysoké kvalitě. Děti si mohou pod 
mikroskop vložit i vlastní vzorky a zkoumat 
je pomocí trojnásobného zvětšení. LED 
světlo zlepšuje viditelnost vzorků. Vyžaduje 3 
baterie AAA (nejsou součástí balení).
Rozměr: 15 x 21 x 23 cm.
Věková kategorie: 5+ 

LR5303EI 2600 Kč

Geologický mikroskop 
Snadno ovladatelný mikroskop s dvojitým 
objektivem a světlem. Umožňuje 10 a 20 - 
násobné zvětšení. Sada obsahuje 12 druhů skal 
na zkoumání. Vyžaduje 2 baterie AA (nejsou 
součástí balení).
Rozměr: 25 x 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 8+
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Různé elektronické mikroskopy 
naleznete na str. 596.

EI5260 470 Kč

Dalekohled pro nejmenší 
Jediný dalekohled přizpůsobený pro malé 
děti. Je lehký, mohutný a odolný, má širokou 
část pro oči k pohodlnějšímu používání. 
Šňůrka na zavěšení kolem krku zabrání pádu 
dalekohledu. Má 2-násobné zvětšení.
Věková kategorie: 3+

LR5211EI 590 Kč

Mikroskop a dalekohled v jednom 
Poznávání přírody s tímto kombinovaným 
mikroskopem a dalekohledem v 1 bude pro děti 
velkou zábavou. Mikroskop poskytuje 8-krát 
zvětšení a nastavitelný dalekohled až 15-krát 
zvětšení. Výška: 23,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

TS04176EY 6235 Kč

Detektory kovu - sada 
Při nalezení kovového předmětu začne pípat. Balení 
obsahuje 4 kusy. Baterie nejsou nutné, detektor se 
dobíjí prostřednictvím podstavce, který je součástí 
balení.
Rozměr: 20 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

GO58603 275 Kč

Lis na květy
Pomoci lisu snadno usušíte různé 
květy nebo listy do Vašeho herbáře.
Rozměr: 17,5 x 17,5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MS5059 1530 Kč

Skryté obrázky - Příroda
Dřevěný stojan, do kterého se umístí obrázek, 
a děti postupně odkrývají jednotlivé části 
podle barvy, kterou určí kostka. Hra procvičuje 
představivost, paměť a slovní zásobu. 
Balení obsahuje 78 obrázků.
Rozměr: 21 x 11 x 19 cm.
Věková kategorie: 5+

ED90119 1760 Kč

Životní cyklus 
Hrou děti poznají životní cyklus člověka, psa, 
motýla, žáby, včely, ptáčka, květu, mrkve, 
jablka a rýže. Hra obsahuje dva dřevěné 
stojany (10 x 14,5 x 33 cm) a 50 plastových 
obrázků (7 x 6 cm) se samokontrolním 
systémem.
Rozměr boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Věková kategorie: 5+ 
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NE59005 1090 Kč

Ptačí budka - bez kamery 
Ptačí budka je vyrobena z kvalitní březové 
vodovzdorné překližky o tloušťce 18 mm, čímž 
splňuje požadavky ornitologů na bezpečné 
hnízdění. Střecha je z nejkvalitnější dostupné 
překližky. Přední strana je výklopná a slouží na 
každoroční odstranění starého hnízda. Budka je 
natřena ochranným ekologickým nátěrem.
Budka se upevňuje na strom pomocí hřebíků 
(nejsou součástí balení).
Rozměr: 22 x 22 x 26 cm.
Hmotnost: 2,5 kg. 

NE59007 1090 Kč

Krmítko pro ptáčky - bez kamery 
Krmítko je vyrobeno z kvalitní vodovzdorné 
březové překližky o tloušťce 18 mm. Zásobník 
krmiva je z plexiskla. Krmítko se upevňuje na 
strom pomocí hřebíků (nejsou součástí balení).
Rozměr: 33 x 25 x 23 cm.

NE59008 9050 Kč

Krmítko pro ptáčky - s kamerou 
Krmítko je vyrobeno z kvalitní vodovzdorné březové překližky o tloušťce 18 mm. Střecha je 
výklopná z důvodu instalace a napojení kamery. V budce krmítka je umístěna kamera, která se 
propojí s počítačem, do kterého se dají zaznamenávat fotografie a videa. Napájení je pomocí 
soupravy a kabelu UTP jakož i zdroje, které jsou součástí balení. Kamera má zabudované 
infračervené noční vidění. Krmítko se upevňuje na strom pomocí hřebíků (nejsou součástí 
balení). Rozměr: 50 x 26,6 x 21 cm. Hmotnost: 5 kg.

NE59006 9050 Kč

Ptačí budka - s kamerou 
Ptačí budka je vyrobena z kvalitní březové vodovzdorné překližky 
o tloušťce 18 mm, čímž splňuje požadavky ornitologů na bezpečné 
hnízdění. Střecha je z nejkvalitnější dostupné překližky. Přední 
strana je výklopná a slouží na každoroční odstranění starého 
hnízda. Budka je natřena ochranným ekologickým nátěrem.
Střecha je také výklopná z důvodu instalace a napojení kamery. 
Kamera se propojí s počítačem, do kterého se dají zaznamenávat 
fotografie a videa. Napájení je pomocí soupravy a kabelu UTP 
jakož i zdroje, které jsou součástí balení. Kamera má zabudované 
infračervené noční vidění. Budka se upevňuje na strom pomocí 
hřebíků (nejsou součástí balení).
Rozměr: 21,6 x 25,7 x 44 cm.
Hmotnost: 4,6 kg.

Pozorujeme ptáčky
Určitě i na Váš školní dvůr přilétají ptáčci. Připravte pro ně překvapení v podobě budky nebo krmítka. V zimě se potěší, že se mají 
kde ukrýt před mrazem a že si mohou pochutnat na dobrotách, které pro ně připravíte. Na jaře si zase v ptačí budce mohou zařídit 

vlastní „byt“ a přivést na svět malá ptáčátka. Díky zabudované kameře můžete s dětmi přímo ve třídě pozorovat jak se ptáčci 
starají o svá mláďátka, jak rostou a postupně se osamostatňují. Na výběr máte budku nebo krmítko s kamerou nebo bez kamery - 

je jen na Vás, co si vyberete.
Budky a krmítka slouží k pozorování ptáčků, čímž v dětech vzbuzujeme zájem o ochranu přírody pod heslem

„Pomozme ptáčkům, i oni nám pomohou!“

kamera
s infračerveným 
nočním viděním
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