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LR1905 565 Kč

Model tulipánu 
Na tomto pěnovém modelu se naučíte, 
z jakých částí se skládá tulipán.
Výška: 15 cm.
Věková kategorie: 7+ 

i pro

LR2430 1530 Kč

Erupce sopky 
Pomůcka, která přivede děti k vědě.
Sopka je rozdělená na 2 poloviny, jedna 
zobrazuje vnitřní vrstvy a na druhé jsou 
zaznačené popisy skladby sopky. Obsahuje: 
model sopky, plastový podnos, odnimatelnou 
trubici na rychlé čištění, jednoduchý recept 
pro přípravu lávy. Rozměr: 28 x 33 cm.
Věková kategorie: 6+ 

NS6003CS 730 Kč

Pozorování růstu rostlin 
Díky této průhledné nádobě mohou děti 
pozorovat růst rostlin nejen nad zeminou, 
ale hlavně pod ní.
Rozměr: 40 x 18 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

EPL150083 565 Kč

Pozorování růstu rostlin 
Díky této průhledné nádobě mohou děti pozorovat růst 
rostlin nejen nad zeminou, ale hlavně pod ní. Obsahuje 
plastovou nádobu, stojan, víko s dírkami a ochranný tmavý 
kryt. Rozměr: 30 x 19 x 4 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

i pro

BKFS4206 745 Kč

Svět mravenců 
Díky této průhledné nádobě mohou děti 
pozorovat život mravenců pomocí lupy. 
Prostředí obsahuje živicový gel, který udržuje 
mravence v dobrém zdravotním stavu.
Rozměr balení: 22 x 6 x 22 cm.
Věková kategorie: 6+ 

EPL120495 2290 Kč

Svět hmyzu
Každý hmyz má své vlastní životní prostředí. Zvířata se 
dostávají do sousedních zahrad otvory v dělicích stěnách. 
11 dřevěných kamenů je potištěných na obou stranách s 
motivy hmyzu. Materiál: masivní dřevo, překližka, MDF.
Rozměr: obytný prostor: 45 x 30 x 15,5 cm.
Věková kategorie: 2+

i pro
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i pro

LR2437 460 Kč

Model Země - pěnový
Odhalujte tajemství Země s tímto lehkým, pěnovým modelem. 
Model je rozdělený na 2 hemisféry a zobrazuje 4 základní 
vrstvy Země s jejich teplotou a tloušťkou.
Průměr: 13 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN89853 1220 Kč

Magnetický koloběh vody 
Velký magnetický model znázorňující koloběh vody v přírodě. Popisy 
k jednotlivým symbolům jsou v angličtině. Sada obsahuje 
6 symbolů (zem, voda, slunce, 3 oblaky, dešť 
a sníh), 5 šipek, 14 tabulek s popisem.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

i pro

BZ53656 370 Kč

Životní cyklus žáby - modely 
Balení obsahuje 4 plastové modely od 
vajíčka po dospělou žábu.
Rozměr: 5 - 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BZ53651 370 Kč

Životní cyklus motýla 
Žáci pozorují, popisují a porovnávají různá stádia vývoje 
motýla. Vyrobeno z lehce omyvatelného, odolného plastu.
Rozměr: 2 - 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

BZ53655 370 Kč

Životní cyklus berušky
Balení obsahuje 4 plastové modely 
reprezentující vývojové stádia berušky od 
vajíčka po dospělý hmyz.
Rozměr: 5 - 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

BZ53665 370 Kč

Životní cyklus mravence
Balení obsahuje 4 plastové modely 
reprezentující vývojové stádia mravence.
Rozměr: 4 - 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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CD3425 590 Kč

Životní cyklus, sada 
Balení obsahuje 4 nástěnné obrazy, které 
znázorňují životní cyklus motýla, slepice, 
žáby a rostliny. Popisy jsou v angličtině. 
Rozměr každého obrazu: 43 x 61 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

VN85138 2300 Kč

Model - lidské torzo, 50 cm 
Plastový model lidského těla s 11 vyjímatelnými částmi. Hlava 
se dá rozložit na dvě části. Anatomicky správný model pomáhá 
dětem lépe si zapamatovat nové informace o našem těle 
a jednotlivých orgánech. Výška: 50 cm.
Věková kategorie: 10+

i pro

RY59257 1850 Kč

Lidské tělo - orgány 
Otevřením hrudníku plyšové panenky, zavedete děti do světa základních 
orgánů a systémů lidského těla. Stiskněte srdce, plíce žaludek, aby ste slyšeli 
různé zvuky. Balení obsahuje panenku a 7 orgánů.
Rozměr: 46 cm.
Věková kategorie: 3+ 

H - 3B-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   586 9. 8. 2021   10:31:26



587

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

LR3332 869 Kč

Lidská kostra - puzzle
Puzzle z molitanu vytváří po složení na 
podlaze kostru dlouhou 130 cm.
Skládá se z 15 částí.
Věková kategorie: 3+

LR6044 735 Kč

Magnety oboustranné - Lidské tělo
Magnety jsou oboustranné, přičemž na jedné straně se 
nachází kostra člověka a na druhé straně jsou hlavní 
orgány a svaly člověka. Reálné detailní kousky nabízejí 
možnost poskládat člověka ve velikosti přes 90 cm.
Sada obsahuje 17 kusů. Věková kategorie: 5+

VN86188 1520 Kč

Kostra lidského těla, 80 cm 
Skvělá didaktická pomůcka na vysvětlení 
stavby lidského těla. Model má pohyblivé 
končetiny a je upevněný na stabilním 
podstavci. Výška: 80 cm.
Věková kategorie: 8+

VN81895 905 Kč

Model - lidské torzo, 27 cm 
Plastový model lidského těla s vyjímatelnými částmi. Pomáhá dětem 
lépe poznat své tělo - z čeho se skládá, kde se nachází jednotlivé 
orgány a jaká je jejich funkce. Výška: 27 cm.
Věková kategorie: 10+

BZ52713 855 Kč

Model lidské kostry 
Balení obsahuje 
41 plastových částí. Žáci se 
učí prakticky, prostřednictvím 
toho, že poskládají jednotlivé 
kosti na stojan, než vznikne 
kostra lidského těla.
Rozměr: 25 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

i pro

i pro
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Pěnový model
Průřez lidskými orgány pomůže lépe pochopit jejich funkci 
a zjistit, jak vypadají jejich součásti. Rozměr: 13 cm.
Věková kategorie: 7+

LR1902 - Srdce 565 Kč

LR1903 - Mozek 565 Kč

LR1907 - Oko 565 Kč

i pro

i pro

LR3535 1320 Kč

Oběhový systém srdce
Model ukazuje jednoduchým způsobem, jak spolupracují 
srdce a plíce při zásobování těla kyslíkem. Model je průhledný 
a zobrazuje žíly, tepny, srdcové komory a plíce. Balení obsahuje 
10 balíčků s barvivem, pomocí kterého se znázorní tok krve. 
Rozměr: 30 x 27 cm.
Věková kategorie: 8+ 

i pro

VN86178 1150 Kč

Detailní model srdce 
Detailní model srdce, který je cca 3-krát 
větší, než je skutečné srdce. Je možné ho 
rozebrat na 3 části. Model je upevněný na 
podstavci. Rozměr: 28 x 28 cm. 

i pro

LR3336 755 Kč

Minimodel - lidské tělo 
Balení obsahuje 31 dílný model lidského 
torza a stojan. Výška: 11 cm.
Věková kategorie: 8+ 

MI99060 2740 Kč

Lidská anatomická sada 
Model lidského těla složený z 45 částí zobrazuje 
kostru, orgány a jiné části. Dá se jednoduše rozebrat 
a zpět poskládat, čímž dítě jasně porozumí funkci 
jednotlivých součástí. Výška: 56 cm.
Věková kategorie: 8+
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LR3334 735 Kč

Minimodel - srdce 
3D model lidského srdce, který se dá rozložit na 
jednotlivé části a děti tak lépe pochopí, jak jejich 
srdce funguje. Na modelu uvidí aortu, srdeční 
komory a další části srdce.
Balení obsahuje dohromady 29 dílů, stojan a leták 
se zajímavými fakty.
Výška modelu: 12,7 cm.
Věková kategorie: 7+ 

i pro

VN86376 1550 Kč

Model ucha 
Obrovský model ucha 
znázorňuje všechny důležité 
části týkající se sluchu 
a rovnováhy. Obsahuje 
odnimatelnou sekci kosti, která 
odhalí sluchovou kostičku 
s ušním bubínkem a labyrint.
Rozměr: 44 x 28 x 14 cm. 

VN86192 1280 Kč

Model oka 
Velmi detailní model oka. Je 
možné ho rozebrat na 6 části: 
vnitřní část, sklivec, spodní 
část, čočku, duhovku, rohovku.
Model je upevněný na 
podstavci.
Rozměr: průměr 16 cm, 
výška 21 cm. 

LR3335 735 Kč

Minimodel - mozek 
Realistický model ukáže dětem jak vypadá jejich mozek, 
z jakých částí se skládá, která část mozku má jaké funkce 
a jak jednotlivé části spolu vzájemně spolupracují. Model se dá 
rozložit na několik části. Balení obsahuje 31 částí, stojan a leták 
se zajímavými fakty. Výška modelu: 22,8 cm.
Věková kategorie: 3+

i pro

i pro

i pro

LU05491J 1150 Kč

Magnetická skládačka Lidské tělo
Magnetická tabule Lidské tělo je výbornou pedagogickou 
pomůckou. V balení se nachází 76 kartonových 
magnetických dílků puzzle, dřevěné ukazovátko 
a 4 předlohy v různých jazycích.
Rozměr: 43 x 5 x 28 cm.
Věková kategorie: 7+

i pro
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VN2038 780 Kč

Jak se správně čistí zuby?
Sada pro demonstrování správné ústní hygieny. Zuby jsou 
spojeny velkým flexibilním drátem, díky čemu může „vyčistit“ 
kartáček i hůře dosažitelná místa.
Rozměr: 24 x 19 x 14 cm. Délka kartáčku: 36 cm.
Věková kategorie: 5+

VN85456 430 Kč

Model chrupu 
Pomůcka, která dětem ukáže jak vypadá chrup 
dospělého člověka. Má reálné tvary a detaily.
Rozměr: 11 x 9 x 7 cm. 

i pro

Lidské tělo
Naučné puzzle, při kterém se děti naučí, z čeho se skládá lidské tělo. 
Nejdřív je nutné sestavit centrální obrázek, který znázorňuje postavu 
chlapce a děvčete v rámečku. Na jednotlivých dílcích jsou znázorněny části 
těla, které se musí přiřadit k názvům napsaným na rámu. Od postav vedou 
čáry, které ukazují kam daný dílek patří. Dostupné ve dvou jazykových 
verzích. Obsahuje 35 dílků.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm. 

TM22701SK - slovenská verze 219 Kč

TM22701CZ - česká verze 219 Kč

i pro

PI80993 869 Kč

Experimentální sada - Lidské tělo 
Jak funguje nos? Co se stalo s jídlem, které jsi snědl? 
Kolik vzduchu dokážeš vydechnout? Jak to, že tvé 
srdce a břicho dělají zvuky? Zjisti mnoho o lidském těle 
s pokusy, které ukazují, jak tělo funguje. Zajímavými 
pokusy zaměřenými na vnější projevy tvého těla, se 
můžeš naučit  mnohé o jeho vnitřní anatomii.
Věková kategorie: 5+ 

i pro
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RY59270 519 Kč

Lidské tělo uvnitř 
Zajímavé naučné karty zobrazují funkci tělesných 
orgánů. Pohybujte kartami do stran a pozorujte 
různé činnosti: např. jak vstupuje světlo do oka, 
jak proudí krev v žilách a jiné zajímavosti. 
Balení obsahuje 10 karet.
Rozměr: 22 x 28 cm. Věková kategorie: 4+ 

i pro

PX2037A 299 Kč

Hra školou - Skládej lidské tělo 
Celá postava člověka a její části jsou 
rozděleny na 3 větší a 18 menších destiček. 
Pevné destičky do sebe výborně zapadají 
a drží pohromadě. Zapojit se do hry může 
i více hráčů, kteří napovídají a pomáhají. 
Děti poznávají lidské tělo, zlepšují motoriku 
a soustředění, rozvíjejí logické myšlení 
a slovní zásobu.
Rozměr dílku: 4,5 x 7,5 cm.
Rozměr složeného obrázku: 26,2 x 40,5 cm.
Rozměr: 16 x 25,2 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 4+

MI31971 220 Kč

Magnetické lidské tělo
Je to hra, která vyžaduje paměť i představivost. 
Zábava rozvíjí zájem o vědu a také rozšiřuje slovní 
zásobu. Sada obsahuje 1 magnetický povrch, 
19 magnetických prvků.
Rozměr: 21,5 x 44 cm.
Věková kategorie: 3+

Skládačka - Lidské tělo - holčička
Skládačka obsahuje 13 dílů. Děti poznávají lidské tělo, zlepšují 
motoriku a soustředění, rozvíjejí logické myšlení 
Rozměr: 22,5 x 30 x 0,8 cm. 
Věková kategorie: 3+

WY91923 - CZ verze 225 Kč

WY91924 - SK verze 225 Kč

Skládačka - Lidské tělo - chlapeček
Skládačka obsahuje 13 dílů. Děti poznávají lidské tělo, 
zlepšují motoriku a soustředění, rozvíjejí logické myšlení 
Rozměr: 22,5 x 30 x 0,8 cm. 
Věková kategorie: 3+

WY91920 - CZ verze 225 Kč

WY91921 - SK verze 225 Kč
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RY5910 645 Kč

Rentgenové snímky 
zvířecích koster 
Balení obsahuje 14 snímků, které 
detailně zobrazují kostry různých 
zvířat. Stačí je podržet proti světlu, 
nebo umístit na podsvícenou tabuli. 
Snímky jsou vyrobeny z odolného 
ohebného plastu.
Rozměr: 25 x 10 cm. Věková 
kategorie: 4+

RY5911 970 Kč

Rentgenové snímky
lidské kostry 
Balení obsahuje 18 snímků, které 
detailně zobrazují všechny kosti 
lidského těla. Stačí je podržet proti 
svétlu, nebo umístit na podsvícenou 
tabuli. Z jednotlivých dílů lze poskládat 
kostra o výšce 1,5 m. Snímky jsou 
vyrobeny z odolného ohebného 
plastu.
Věková kategorie: 4+

i pro

i pro

RY59251 720 Kč

Lidé uvnitř 
Při umístění na světelný stůl nebo před světelný zdroj se objeví 
obraz jednoho z důležitých systémů těla: kosterní, svalový, 
nervový, endokrinologický, dýchací, imunitní, trávicí a močový. 
Na dvou kartách je zobrazeno těhotenství. Balení obsahuje 
16 oboustranných karet.
Rozměr: 22 x 28 cm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

RY59258 400 Kč

Uvnitř člověka - RTG a MR 
Podržte obrázky proti světlu nebo je položte na 
světelný panel a prozkoumejte lidské tělo zevnitř. 
Balení obsahuje 1 obrázek RTG a 1 obrázek MR.
Rozměr: 25,5 x 40,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RY59250 809 Kč

Kostry živočichů 
Skvělá pomůcka k vysvětlení rozdílů mezi různými 
živočichy. Fotografie stačí položit na podsvícenou 
tabuli a děti uvidí všechny kosti, které se nacházejí 
v těle různých živočichů. Fotografie mají povrch odolný 
vůči škrábancům. Balení obsahuje 16 oboustranných 
fotografií. Rozměr: 20 x 25 cm. Věková kategorie: 4+

i pro

RY59255 655 Kč

Rentgenové snímky srostlých kostí 
Realistické snímky znázorňují, jaké pomůcky se používají 
při fixaci zlomených částí těla (kovové plotýnky, šrouby, 
hřebíky…). Balení obsahuje 14 rentgenových snímků
a 14 obrázků zlomených částí těla.
Rozměr: 19 x 28 cm. Věková kategorie: 5+ 

RY5914 940 Kč

Rentgenové snímky zlomených kostí 
Realistické snímky znázorňují zlomené části těla.
Balení obsahuje 15 rentgenových snímků.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

i pro

POSLEDNÍ
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Světelný panel
Světelný panel je ideální k experimentování s osvětlenými 
objekty na povrchu. Zkoumejte stavbu listů, květů nebo 
dokonce i rentgenové snímky. Dostupný ve 2 velikostech.
Balení obsahuje světelný panel, 4 kovové spony, 
12 V adaptér. Rozměry: 480 x 360 x 120 mm.
Věková kategorie: 3+

TS01101SC - A2: 660 x 480 x 10 mm 5645 Kč

TS07122EY - A3: 480 x 360 mm 2700 Kč

i pro

TSSC00837 4370 Kč

Světelný panel 
Panel je skvělou pomůckou na pozorování průhledných objektů (listů, rentgenových 
snímků) nebo na překreslování různých motivů. Barva podsvícení se dá měnit 
jednoduchým otáčením knoflíku - na výběr je 10 barev. Panel rovněž umožňuje 
nahrávání zvukového záznamu o délce trvání 30 sekund. Rozměr: A3
Věková kategorie: 4+ 

i pro

MI95101 2290 Kč

Světelná tabule - A3 Lightpad 
Jednoduchý zdroj na posílení vědomostí při učení 
prostřednictvím vizuální stimulace. Pomáhá dětem lépe se 
soustředit, protože zaměřuje jejich pozornost na materiál, 
se kterým pracují. Obsah balení: Světelná tabule ve 
velikosti A3, micro-USB kabel, návod a pouzdro. 
Rozměr: A3 
Věková kategorie: 3+

TS06939EY 7150 Kč

Osvětlená psací deska 
Užijte si nekonečnou zábavu se svítícím povrchem na psaní s nabíjením. 
Jednoduše vyberte z nabíjením stojanu a přepněte na jednu ze sedmi barev. 
Podpořte kreativitu, zaznamenejte vynálezy a nechte je rozzářit. Čtyři hodiny 
nabíjení umožní 10 až 12 hodin používání desky. Na desku používejte pouze suché 
utieracie pera. Pro lepší efekt můžete použít fluorescentní fixy. Součástí balení je 
adaptér. Doska je snadno smývatelná. Balení obsahuje 4 desky. Na psaní jsou k 
této desce vhodné produkty z naší nabídky: TS06939EY, TS10020EE, TS10022EE, 
TS00539PC, TS00538PC, TS03190AR, TS10187AR. Najdete je ve Výtvarné 
výchově.
Rozměr: 35 x 26 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+

RO59601 6600 Kč

Vzdělávací kostka 
Skvělá pomůcka pro pozorování struktur a vzorů různých 
průhledných objektů a materiálů jako jsou listy stromů, 
papír, rtg snímky, sklo, barvy atd. Balení obsahuje kocku, 
zdroj a dálkové ovládání.
Rozměr: 40 x 40 x 40 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RY59602 1250 Kč

Sada pro Vzdělávací kostku
Tato senzorická souprava obsahuje množství materiálů, 
se kterými si můžete hrát na Vzdělávací kostce: 
počítat a třídit korálky, zkoumat detaily na rtg snímcích, 
objevovat vzory na optických listech, vytvářet vzory 
s barvami a stěrkami. Sada osahuje 5 přehledných 
plastových zásobníků, 12 optických listů, 2 pipetky, 
8 čirých flaštiček, 3 stěrky, 8 zvířecích rtg snímků.
Věková kategorie: 3+

i pro

RY59606 475 Kč

Držák na pomůcky
pro Vzdělávací kostku
Odolný a transparentní kryt se suchými 
zipy, který má 2 velké a 4 malé kapsy 
na odkládání pomůcek.
Poskládaný rozměr: 44 x 44 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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LR3775 619 Kč

Bzučáky - zvířátka 
Sada obsahuje 4 bzučáky, které po stlačení vydávají zvuky 
domácích zvířat. Dají se využít u různých třídních aktivit 
nebo diskuzích. Bzučáky jsou napájené 2 bateriemi typu AAA 
(nejsou součástí balení). Průměr: 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LR3776 740 Kč

Bzučáky se světlem 
Sada obsahuje 4 bzučáky, které po stlačení vydávají zvuky a světla. 
Dají se využít u různých třídních aktivit nebo diskuzích. Bzučáky jsou 
napájené 2 bateriemi typu AAA (nejsou součástí balení).
Průměr: 9 cm. 
Věková kategorie: 3+

i proTS03326EY 2400 Kč

Nahrávací kolíčky 
Balení obsahuje 6 barevných kolíčků, které nahrávají zvukový záznam 
o délce 10 sekund. Záznam si hned dokážete přehrát a uchová se, dokud 
ho nenahradíte novou nahrávkou. Baterie jsou součástí balení.
Délka: 10 cm.
Věková kategorie: 3+ 

TS10003IT 1380 Kč

Interaktivní nástěnka 2
Do kapes vložte kartičky, předměty nebo obrázky a pak ke každému 
nahrajte zvukový záznam o délce 30 sekund - stačí stisknout zelené 
tlačítko na každé kapse a mluvit do černé krabičky nahoře. Pokud 
přepnete tlačítko do polohy PLAY, můžete si záznam přehrát. 
Nahrávka se uchová, dokud ji nenahradíte další. Nahrávat můžete 
opakovaně, pro každou kapsu o délce 30 sekund. Sáčky jsou 
z voděodolného materiálu, ideálně do exteriéru.
Rozměr: 65 x 53 cm.
Věková kategorie: 3+

Mikrofony a sluchátka 
s nahráváním naleznete 

na str. 634.
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Seznamte děti s elektronickými hračkami
vysoké kvality !!!

Moderní dětský svět si vyžaduje
moderní hračky !!!

TS00132EL 4750 Kč

Bezdrátový mikroskop pro všechny 
Skvělá pomůcka, se kterou děti mohou zkoumat různé materiály 
a předměty. Stačí ho pouze přiložit k požadovanému předmětu 
a zvětšený obraz se automaticky přenáší do vašeho počítače. 
Mikroskop zvětšuje až 43-násobně. Nahoře se nachází tlačítko, 
které umožňuje zachytit obraz. Má robustní tvar, se kterým se 
snadno manipuluje. Bezdrátový dosah až 10 m umožňuje jeho 
použití jak uvnitř, tak také venku. Je ideální pro skupinové, ale 
také individuální aktivity. Věková kategorie: 3+ 

Bezdrátový 

mikroskop 

TS00015EL 1930 Kč

Mikroskop pro všechny 
Ekonomicky výhodnější provedení mikroskopu. Tento 
typ se pomocí USB kabelu připojuje k počítači, proto 
je možné ho používat pouze na blízké předměty, ale to 
mu však neubírá na funkčnosti. Pozorované předměty 
můžete nahrávat nebo fotografovat. Díky 43-násobnému 
zvětšení objevíte mnoho překvapujících věcí.
Věková kategorie: 3+ 

LR4429-B 2060 Kč

Kapesní digitální mikroskop - modrý
Tento kapesní digitální mikroskop poskytuje dětem zcela 
nový pohled na svět kolem nás. Děti mohou analyzovat 
předměty a zblízka vidět jemnější detaily. Mikroskop 
lze použít s počítačem, notebookem, projektorem nebo 
s interaktivní tabulí přes USB port.
Vlastnosti: 54 x zvětšení, rozlišení 640 x 480 pixelů, VGA 
senzor CMOS, 4 LED světla, 2 adaptéry.
Rozměr: 6,4 x 6,4 cm.
Věková kategorie: 4+

Ekonomicky výhodnější 

- na krátkou vzdálenost

i pro

i pro

i pro

Další mikroskopy 
a příslušenství najdete na 

str. 580 - 582.
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Interaktivní systém / podlaha
Snadno přenosný interaktivní systém určený na podlahu nebo na stůl je skvělou pomůckou při prezentaci, výuce a nebo při různých jiných akcích. Umožňuje práci 

s interaktivními pery (pro dva účastníky současně). Velkou výhodou systému je to, že není pevný, ale lze ho snadno přenést 
do jakékoliv místnosti a bez dalšího nastavování pouze položit na podlahu, zapojit do elektřiny a výuka nebo promítání může začít. 

Systém se skládá z kvalitní konstrukce, interaktivního projektoru Vivitek D756USTi, 2 kusů interaktivních per a z plátna (120 x 90 cm), 
které se položí na promítanou plochu a umožňuje pohodlnou práci. 

Promítat je možné na jakýkoliv povrch, ale pro snadnější práci doporučujeme hladký a světlý povrch.
Z jakéhokoliv povrchu se tak stane interaktivní plocha, na které se dá pracovat.

Hmotnost: 5 kg. Rozměr: 28,8 x 57,5 x 12,3 cm. Jako BONUS Vám k systému dodáme i bezdrátovou klávesnici a myš na základní úkony.

Výukové programy
K Interaktivní sestavě nabízíme základní výukové programy, které by neměly chybět v žádné mateřské škole  

a na 1. stupni základních škol, pro které byly tyto programy vyvinuté.
Programy dodáváme v 5 licencích - 1 CD s aktivační verzi do 5 počítačů + 1 přenosné CD s jedno-licenci (bez instalace).

Výukový program 
- Dopravní prostředky
Program obsahuje 20 cvičení s množstvím 
zadaní, 50 fotografií a to vše je rozděleno do 
3 částí - poznávám, co již znám, galerie.
Děti se naučí charakteristiku a využití všech 
druhů dopravy - silniční, železniční, letecké, 
vodní a hromadné. Věková kategorie: 4+

ST140023SK - slovenská verze 2860 Kč

ST140023CZ - česká verze 2860 Kč

Výukový program
- Přírodní společenství
Program obsahuje 6 skupin interaktivních úkolů 
s možností výběru stupně obtížnosti.
Děti se dozví zajímavé informace 
o 4 přírodních společenstvích: les, louka, 
močál, rybník.
Věková kategorie: 4+

ST180013SK - slovenská verze 2860 Kč

ST180013CZ - česká verze 2860 Kč

Výukový program
- Domácí zvířata
Program obsahuje 155 barevných fotografií, 
142 výukových stránek, 36 rozmanitých 
cvičení. Děti poznají mnoho zvířat a naučí se 
o nich různé informace, dělení a rovněž, jak 
některé z nich lidem v životě pomáhají.
Věková kategorie: 4+

ST180023SK - slovenská verze 2860 Kč

ST180023CZ - česká verze 2860 Kč

Výukový program
- Začínám se učit
Program obsahuje 19 typů rozsáhlých cvičení 
s množstvím zadání v šesti základních 
tématických okruzích: psaní, počítání, barvy, 
logické myšlení, vykládání. Děti se zde naučí 
základní zručnosti a schopnosti pro jejich 
zdravý rozvoj a vývoj. Věková kategorie: 4+

ST140013SK - slovenská verze 2860 Kč

ST140013CZ - česká verze 2860 Kč

Výukový program
- Živá příroda pro MŠ
Program obsahuje 430 výukových stránek, 
650 fotografií hub, rostlin a živočichů v jejich 
přirozeném prostředí, různé animace.
Děti se dozví mnoho zajímavých informací 
o rostlinách, zvířatech a houbách a rovněž jak 
ovlivňují 4 roční období živou přírodu.
Věková kategorie: 4+

ST140033SK - slovenská verze 2860 Kč

ST140033CZ - česká verze 2860 Kč

Výukový program
- Tvary a barvy
Program obsahuje 80 výukových stránek, 36 
rozmanitých cvičení, hlavolamů, omalovánek 
s dynamicky se měnícími zadáními a také 
animace, které hravým způsobem pomáhají 
dětem rozpoznávat tvary a barvy.
Věková kategorie: 4+

ST14005SK - slovenská verze 2860 Kč

ST14005CZ - česká verze 2860 Kč

i pro

ET0755 65 500 Kč

Kompletní Interaktivní systém Vivitek (s vestavěným počítačem)
Součástí systému je projektor Vivitek D756USTi, počítač s Intel procesorem a zabudovaným reproduktorem, 2 ks interaktivních per a plátno. 
Operačním systémem PC je Windows 8.1. Součástí systému jsou softwary: i-Draw; Genee Spark; Genee Explorer.
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ET0065VK 75 990 Kč

Interaktivní display Novo Touch 65 
Interaktivní display - dotykový monitor, který je 
revolucí v oblasti výuky.
Úhlopříčka: 166 cm (65 ´´).
Rozměr: 148,9 x 89 x 11,4 cm.

ET3000SM 43 990 Kč

Mobilní stojan Func Mobile 
Stojan pro interaktivní display, který je 
snadno přizpůsobitelný pro vaše různé 
potřeby. Jeho přednosti jsou: elektrické 
nastavení výšky displaye. Zamykatelné 
kola, díky kterým je možné přemístění 
stojanu. Velmi stabilná konstrukce. 
Nosnost: 120 kg.
Velikost displaye: od 46“
VESA: horizontál 200 - 800 mm;
vertikál 100 - 400 mm.
Zdvih stojanu: 500 mm.

Softvér Workspace
Workspace je snadno a intuitivně ovladatelný výukový software, který poskytuje 

efektivní nástroje pro práci s Vaší interaktivní tabulí nebo displejem. Může být použit 
k zvýrazňování a tvorbě poznámek do všech počítačových programů. Obsahuje tisíce 

obrazových materiálů a zdrojů pro tvorbu interaktivních materiálů. Je vhodný i pro 
mateřské školy, obsahuje databázi obrázků a flash animací (cca 3000).

Garance bezplatné aktualizace po celou dobu životnosti produktu. Program je 
kompatibilní s balíčkem Microsoft Office a můžete jej nainstalovat na neomezený 

počet počítačů.

Specifikace
- Minimalizace panelu nástrojů
- Přepnutí na pracovní plochu
- Režim lekce
- Pero, Zvýrazňovač, Guma
- Tvary: různé geometrické tvary, čáry 
- Text: psaný pomocí klávesnice
- Mřížková nebo řádková strana
- Galerie obrázků (více než 3000 obrázků)
- Rozšířená nabídka nástrojů
- Systém studentských odpovědí: vložit otázku
pomocí softwaru - Response

- Rozpoznávání matematických funkcí (zlomky, 
řecká abeceda ....)

- Rozpoznávání rukopisu
- Export souboru do PDF / odeslat emailem jako PDF
- Spuštění internetového prohlížeče přímo ze SW
- Časovač
- Plná podpora s MS office
- Pravítko, úhloměr, kružítko, trojúhelník,
- Záznam a přehrávání
- Přehrávač Flash player

Možnost vytváření
interaktivních

prezentací

i pro

i pro

Interaktivní display Novo Touch 65
Interaktivní display s 4K rozlišením (3840×2160) a úhlopříčkou 65“  je dotykový display, který je revolucí v oblasti spolupráce, komunikace, 

prezentace a výuky. Díky LED technologii podsvícení nabízí jasné zobrazení obrazu za všech 
světelných podmínek a na rozdíl od systémů založených na projektoru, nevrhá žádný stín na prezentujícího a neoslepuje ho. NovoTouch 

dotykový display spotřebuje až o 75% méně energie jako standardní projektory a instalace je jednoduchá a rychlá.
Display má zabudovaný vstavěný PC s OS Android, který obsahuje základní kancelářské programy (PDF viewer, Office suite a pod.).  

Zabudovaný Novo bezdrátový systém pro bezdrátovou prezentaci a informační systém NovoDS. Součástí je i software Workspace pro 
vytváření interaktivních prezentací.

Specifikace
Display: IPS Panel, Backlit D-LED; úhlopříčka: 65 palců; poměr stran: 16:9; svítivost: 350cd/m2; kontrast: 1 200:1; 

odhadovaná životnost: 30 000 hodin; nativní rozlišení: 4k Ultra-HD (3840 x 2160); zobrazovací úhel: 178 stupňů horizontálně 
a vertikálně; obnovovací frekvence: 60Hz; počet barev: 1,07 bilión; orientace displeye: horizontálně; dotyk: infračervená technologie; 

dotykových bodů: 10 pro psaní, 20 dotyků; povrchová úprava: 4 mm silné tvrzené sklo (úroveň 7H na Mohsové stupnici minerální tvrdosti); 
verze OS: Android v7.0; CPU: ARM® Cortex® A73 Dual Core CPU- Upto 1.1GHZ; GPU: Mali -450*5; RAM: 2GB DDR3;

vnitřní paměť: 16GB (přibližně 9 GB pro použivatele); vstupy a výstupy: HDMI v2.0 (x2), VGA (x1), Audio-In Mini-Jack 3.5mm (x1), 
USB A 2.0 (x3), USB A 3.0 (x1), USB-B pro doyk (x1), microSD Slot, RS232 (x1), LAN (1x), odnimatelný Wifi Dongle 802.11ac, b / g / n 2,4 
GHz a 5 GHz; výstup: NT Live Hub bezdrátová duplikace obrazovky; zabudovaný informační systém NovoDS pro zobrazování informací
zabudovaný NovoConnect pro bezdrátové připojení více zařízení současně na display; software pro vytváření prezentací; reproduktor 2 x 

8W (stereo); napájení: AC 100-240V, 50/60Hz; váha: 38Kg; VESA: 400x400mm.
Součástí balení: dotykový display, držák na stěnu, Wifi Dongle, síťový napájecí kabel, kabel HDMI, kabel USB, kabel VGA, audio kabel, 

dotykové pero (x 3), dálkový ovládač s bateriemi, souprava dokumentů.
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Procvičovací karty 
- Zvířata - domácí a hospodářská
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5021SK - SK verze 92 Kč

KA5021CZ - CZ verze 79 Kč

Procvičovací karty 
- Zvířata - volně žijící
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5038SK - SK verze 92 Kč

KA5038CZ - CZ verze 79 Kč

Procvičovací karty 
- Zvířata - exotická
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5045SK - SK verze 92 Kč

KA5045CZ - CZ verze 79 Kč

Procvičovací karty 
- Zvířata - hmyz
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5076SK - SK verze 92 Kč

KA5076CZ - CZ verze 79 Kč

Procvičovací karty 
- Zvířata - ptáci
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5052SK - SK verze 92 Kč

KA5052CZ - CZ verze 79 Kč

Procvičovací karty 
- Zvířata - ve vodě
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5083SK - SK verze 92 Kč

KA5083CZ - CZ verze 79 Kč

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro
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LS138 540 Kč

Exotická zvířata 
Pomůcka, která seznámí děti s různými exotickými 
zvířátky. Balení obsahuje 12 magnetických karet 
vyrobených z odolného kartonu.
Rozměr: 18 x 13,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

Procvičovací karty 
- Květiny
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných 
kartách. Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5090SK - SK verze 92 Kč

KA5090CZ - CZ verze 79 Kč

LS135 800 Kč

Naše květy 
Naučná pomůcka seznamuje děti s rostlinami, 
se kterými se mohou potkat ve svém okolí. 
Balení obsahuje 19 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 18 x 13 cm / 10 ks, 18 x 9 cm / 9 ks.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro

LS075P 780 Kč

Hospodářská zvířátka 
Hospodářská zvířata, jejich mláďátka a užitek pro 
člověka, to vše najdete v této praktické krásně 
ilustrované pomůcce. Využití pomůcky je všestranné, 
ve všech oblastech rozumové výchovy ve školkách 
a nebo na hodinách přírodovědy. 
Sada obsahuje 34 obrázků. 
Rozměr: 18 x 13,5 cm a 9 x 9 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

i pro
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LS068P 680 Kč

Zvířatka - mořský svět
Vítejte v podmořském světě, kde žije 
množství živočichů různých tvarů 
a nádherných barev. Představujeme 
Vám 12 z nich. Poznejte je, naučte se je 
pojmenovat a rozlišit. 
Rozměr obrázku: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LS070P 920 Kč

Zvířatka - ptáci
Didaktická pomůcka s ilustracemi Vás 
přivede do říše ptáků. Poznáte mezi nimi 
ty, které žijí kolem nás, ale také ty, které 
můžete spatřit pouze v ZOO. Naučte se je 
pojmenovat, pozorovat, kde žijí a čím se živí.
Sada obsahuje 16 obrázků.
Rozměr obrázku: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LS071P 809 Kč

Zvířatka - hmyz a jiné
Svět hmyzu zahrnuje víc než milión známých 
druhů. Je to největší skupina živočichů, 
která skáče, leze, přichytává se, sbírá pyl 
a nebo cvrliká. Naučte se je pojmenovat, 
pozorovat, kde žijí a čím se živí. Mezi 
14 obrázky najdete kromě zástupců hmyzu 
a jejich malých kamarádů: stonožku, slimáka, 
pavouka a housenku.
Rozměr obrázku: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LS065P 680 Kč

Zvířatka - farma
Poznávejte, pojmenujte, rozlišujte domácí 
zvířátka. Vykládejte si o nich pohádky, 
hádejte hádanky, zpívejte písničky. Využití 
této pomůcky je všestranné, ve všech 
oblastech rozumové výchovy při práci ve 
školce nebo v škole. 
Sada obsahuje 12 obrázků.
Rozměr obrázku: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LS066P 680 Kč

Zvířatka - les
Didaktická pomůcka s krásnými ilustracemi 
zvířátek Vás zavede do lesa. Poznávejte 
lesní zvířátka, naučte se je pojmenovat, 
pozorovat, kde žijí a čím se živí. Vykládejte 
si o nich pohádky, hádejte hádanky, zpívejte 
písničky.
Sada obsahuje 12 obrázků.
Rozměr obrázku: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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Ptáci
Karty s ilustracemi ptáků na hodinu 
Přírodovědy nabízí široké možnosti práce 
učitele a žáků. Jsou doplněné o podrobnější 
obrázky a názvy ptáků. Praktická pomůcka 
využitelná i pro jiné předměty - Český jazyk. 
Sada obsahuje 44 ilustrovaných karet 
a 44 karet s popisem. Rozměr: 22 x 15,5 cm 
a 22 x 4 cm. Věková kategorie: 5+ 

LS160PSJ- SK verze 695 Kč

LS160PCJ - CZ verze 695 Kč

LS005B 2250 Kč

Balík - Zvířatka 1 
Balík obsahuje 4 sady o zvířátkách: 
Zvířátka - farma, Zvířátka - les, 
Zvířátka - ptáci, Zvířátka - hmyz 
a jiné. 
Rozměr obrázku: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LS006B 2250 Kč

Balík - Zvířatka 2 
Balík obsahuje 5 sad o zvířátkách: 
Zvířátka - svět, Zvířátka - mořský 
svět, Zvířátka - polární, Zvířátka 
- dinosauři, Zvířátka - domáci 
mazlíčci.
Rozměr obrázku: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LS004B 2250 Kč

Balík Příroda 
Balík obsahuje 4 oblíbené sady s tématikou 
přírody (Domácí zvířátka, Jaro, léto, podzim, 
zima, Chráníme přírodu, Vývoj).
Věková kategorie: 3+ 

LS086P 780 Kč

Jaro, léto, podzim, zima 
Soubor magnetických obrázků pomáhá 
rozvíjet slovní zásobu na téma 
ročního období. Umožňuje pozorovat 
změny v přírodě a typickými znaky 
charakterizovat jaro, léto, podzim, zimu. 
Sada obsahuje 36 magnetických obrázků. 
Rozměr: 9 x 9 cm a 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro
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LS113 535 Kč

Léčivé rastliny 
Pomůcka, která naučí děti rozpoznat léčivé 
rostliny, které se nacházejí v jejich okolí. 
Balení obsahuje 14 magnetických karet 
z pevného kartonu.
Rozměr: 18 x 13,5 cm / 8 ks, 18 x 9 cm / 6 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS117 255 Kč

Chráněné rostliny 
Pomůcka, která naučí děti rozeznávat 
chráněné rostliny, které se nacházejí v jejich 
okolí. Balení obsahuje 12 magnetických karet 
z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LS118 615 Kč

Zahradní rostliny 
Pomůcka, která naučí děti rozeznávat zahradní 
rostliny, které se nacházejí v jejich okolí. Balení 
obsahuje 19 magnetických karet z pevného 
kartonu.
Rozměr: 18 x 13,5 cm / 4 ks, 18 x 9 cm / 15 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS115 545 Kč

Rostliny lesů, luk a polí 
Pomůcka, která naučí děti rozeznávat rostliny 
lesů, polí a luk, které se nacházejí v jejich 
okolí. Balení obsahuje 12 magnetických karet 
z pevného kartonu.
Rozměr: 18 x 13,5 cm / 6 ks, 18 x 9 cm / 6 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS114 545 Kč

Jedovaté rostliny 
Pomůcka, která naučí děti rozeznávat 
jedovaté rostliny, které se nacházejí v jejich 
okolí. Balení obsahuje 12 magnetických karet 
z pevného kartonu.
Rozměr: 18 x 13,5 cm / 6 ks, 18 x 9 cm / 6 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS064 535 Kč

Ovocné a lesní keře
Pomůcka, která naučí děti 
rozpoznat ovocné a lesní keře, které 
se nacházejí v jejich okolí. Balení 
obsahuje 22 magnetických karet 
z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 15 ks, 
18 x 9 cm / 7 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS033 445 Kč

Jehličnaté stromy
Pomůcka, která naučí děti rozpoznat jehličnaté 
stromy, které se nacházejí v jejich okolí. Balení 
obsahuje 18 magnetických karet z pevného 
kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 12 ks, 18 x 9 cm / 6 ks.
Věková kategorie: 3+ 

i pro i pro

i pro
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LS052 680 Kč

Stromy a keře 
Naučná pomůcka seznamuje děti se stromy 
a keři, se kterými se mohou potkat ve svém 
okolí. Balení obsahuje 21 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 14 ks, 18 x 18 cm / 7 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS031 765 Kč

Ovocné stromy 
Pomůcka, která naučí děti 
rozpoznat ovocné stromy,
které se nacházejí v jejich okolí.
Balení obsahuje 24 magnetických 
karet z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 17 ks,
18 x 18 cm / 7 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS032 880 Kč

Listnaté stromy 
Pomůcka, která naučí děti rozpoznat listnaté stromy, 
které se nacházejí v jejich okolí. Balení obsahuje 42 
magnetických karet z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 24 ks, 18 x 18 cm / 3 ks,
18 x 9 cm / 9 ks.
Věková kategorie: 3+ 

Procvičovací karty 
- Zelenina
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5007SK - SK verze 92 Kč

KA5007CZ - CZ verze 79 Kč

Procvičovací karty - Ovoce
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5014SK - SK verze 92 Kč

KA5014CZ - CZ verze 79 Kč

Procvičovací karty - Barvy
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5106SK - SK verze 92 Kč

KA5106CZ - CZ verze 79 Kč

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro

LS053P 645 Kč

Ovoce a zelenina 
Soubor obrázků umožňuje poznávat 
a pojmenovat jednotlivé druhy ovoce 
a zeleniny. Ilustruje vzhled ovocných 
stromů a vývoj plodů v průběhu 
jednotlivých ročních období.
Rozměr: 9 x 9 cm a 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+ i pro
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Procvičovací karty 
- Abeceda
Obsahuje 34 obrázků (slovenská verze obsahuje 
38 obrázků) na laminovaných kartách. Na kartě je 
zobrazené velké i malé písmenko psané i tiskací 
abecedy a ilustratívny obrázek.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5120SK - SK verze 132 Kč

KA5120CZ - CZ verze 132 Kč

LS210ZM 715 Kč

Poznáváme a píšeme čísla 
Barevné karty, které seznámí děti s čísly, 
jejich tvarem, s množstvím, počtem 
a orientaci na číselné ose.
Balení obsahuje 11 karet vyrobených 
z pevného kartonu a magnety.
Rozměr: 46 x 31 cm.
Věková kategorie: 6+ 

LS001ZM 220 Kč

Kuličky 0 - 10 
Sada obsahuje 16 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu, které jsou 
skvělou pomůckou při výuce matematiky.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LS002ZM 220 Kč

Prsty 0 - 10 
Sada obsahuje 16 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu, které jsou 
skvělou pomůckou při výuce matematiky.
Rozměr: 9 x 9 cm. Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro

i pro

LS100ZM 355 Kč

Číselný kalendář 
Číselný kalendář pro prvňáky a nulté 
ročníky pomáhá při poznávání čtení 
a utvrzení představy čísel do 10 
a k vytváření vztahu mezi počtem prvků 
a jejich číselným vyjádřením. Obsahuje 
kartičky s prsty, s čísly a kuličkami 
od 0 do 10. Rozměr: 30 x 10 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

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+ 

LS136 555 Kč

Čísla III. - do 10 
Sada barevných obrázků seznamuje 
děti s čísly a množstvím od 1 do 10. 
Balení obsahuje 30 magnetických 
obrázků vyrobených z pevného 
kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm, 18 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

KA5397 42 Kč

Číslice
Obsahuje 10 laminovaných karet 
s číslem a ilustračním obrázkem.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

LS211ZM 445 Kč

Rozkládáme čísla 
Pomůcka na hodiny matematiky, díky které děti pochopí 
rozklad čísel na desítky a jedničky. Balení obsahuje
11 karet vyrobených z pevného kartonu a magnety.
Rozměr: 30 x 21 cm. Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

i pro
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LS041ZM 680 Kč

Tvořivé úlohy - Tvary 
Sada pomoci geometrických tvarů seznamuje děti s tříděním, 
přiřazováním a kombinováním. Balení obsahuje 48 magnetických 
karet vyrobených z pevného kartonu. Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

LS120ZM 16 Kč

Číselná řada do 20 
Oboustranná karta, která slouží jako 
pomůcka u jednoduchých matematických 
operací s čísly do 20. Vyrobené z pevného 
kartonu. Rozměr: 20 x 2 cm.
Věková kategorie: 6+ 

LS121ZM 35 Kč

Číselná řada do 100 + násobilka 
Praktická učební pomůcka pro žáky, která slouží k procvičení 
jednoduchých matematických operaci s čísly do 100.
Oboustranně laminovaná karta.
Rozměr: 20 x 20 cm. Věková kategorie: 6+ 

KAXL45 535 Kč

Nástěnný obraz XL - Čtvercová síť 
Oboustranně laminovaný nástěnný obraz pro výuku 
matematiky. Velikost čtverců: 10 x 10 cm.
Rozměr: 100 x 100 cm. 
Věková kategorie: 6+ 

i pro

i pro

i pro

VN86234 175 Kč

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

i pro

RT5065 2700 Kč
Sada magnetek - plánování dne 
Magnetická souprava pro naplánování dne 
pomůže dětem zvládnout i náročný den plný 
aktivit, od rána až do večera.
Souprava obsahuje:
- 280 magnetek
- 1 magnetickou tabulku na dveře
- 1 magnetický rozvrh (28 x 21 cm)
- 1 fixu na tabuli.
Bílá magnetická tabule není součástí balení.
Věková kategorie: 3+

RT5067 980 Kč
Sada magnetek - odměňování
Magnetická souprava plánuje, motivuje a odměňuje. Naplánujte pro děti 
různé aktivity, od běžných denních činností jako mytí zubů až po pomoc 
s domácími pracemi. Naučí se tak samostatnosti a odpovědnosti.
Souprava obsahuje:
- 70 magnetek
- 1 magnetický rozvrh (28 x 21 cm)
- 1 fixu na tabuli.
Bílá magnetická tabule není součástí balení.
Věková kategorie: 3+
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Domino balíky
Dominový rychlo test znalostí z probraného učiva na hodinách 
matematiky. Každé balení obsahuje 5 samostatných sad, aby 
mohlo najednou pracovat pět žáků nebo pět skupinek. Každá 
sada obsahuje 10 kartiček s příklady, ke kterým se přikládá 
strana s výsledkem. Při správném složení všech kartiček musí 
příklad na poslední kartičce navazovat na výsledek z první 
kartičky. Jedno balení obsahuje 5 x 10 laminovaných kartiček 
z pevného kartonu. Rozměr: 7,5 x 2,5 cm. 
Věková kategorie: 6+

LS531ZM - Numerace do 20 (8 domin) 1420 Kč

LS532ZM - Numerace do 100 (5 domin) 910 Kč

LS533ZM - Násobení a dělení (6 domín) 1120 Kč

i pro

LS021ZM 1690 Kč

Numerická sestava, 2. ročník 
Učební pomůcka k vyvozování, každodennímu 
procvičování a utvrzování základního učiva matematiky 
v 2. ročníku. Dohromady obsahuje 140 magnetických 
karet. Rozměr: 9 x 9 cm a 9 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 6+ 

LS022ZM 1990 Kč

Numerická sestava, 3. - 4. ročník 
Učební pomůcka k vyvozování, každodennímu procvičování 
a utvrzování základního učiva matematiky v 3. a 4. ročníku. 
Dohromady obsahuje 176 magnetických karet. 
Rozměr: 9 x 9 cm a 9 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 6+ 

LS060ZM 345 Kč

Bleskovky - sčítání do 20 
Výborná pomůcka k procvičování sčítání
do 20 pro práci ve dvojicích a nebo celou třídu.
Oboustranné karty se 100 zadanými příklady.
Obsahuje 50 oboustranně potištěných karet.
Rozměr: 15,5 x 11 cm. 
Věková kategorie: 6+ 

LS020ZM 2650 Kč

Numerická sestava, 1. ročník 
Učební pomůcka k vyvozování, každodennímu procvičování 
a utvrzování základního učiva matematiky v 1. ročníku.
Dohromady obsahuje 198 magnetických karet.
Rozměr: 9 x 9 cm a 9 x 5,3 cm.
Věková kategorie: 6+ 

LS003B 2250 Kč

Balík Poznávej 
Balík obsahuje 6 sad o poznávání (Čísla 
II., Tvary, Pojmy, Matematické představy, 
Vyjádření prostoru, Poznávej barvy).
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro i pro

i pro
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LS220ZM 435 Kč

Násobilka 
Soubor kartonových obrázků s násobilkou 
a římskými čísly. Praktická učební pomůcka 
s celoročním využitím na stěnu nebo na 
magnetickou tabuli. Rozměr: 45 x 16 cm.
Věková kategorie: 7+ 

LS221ZM 409 Kč

Dělení
Soubor kartonových obrazů s dělením. 
Praktická učební pomůcka s celoročním 
využitím na stěnu nebo magnetickou tabuli.
Rozměr: 45 x 16 cm.
Věková kategorie: 7+ 

i pro

LS060P 265 Kč

Pojmy 
Sada obrázků pomáhá dětem pochopit 
pojmy jako stádo, houf, družstvo, 
skupina, hromada. Balení obsahuje
6 magnetických karet vyrobených
z odolného kartonu.
Rozměr: 18 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LS001B 2550 Kč

Balík Zdraví 
Balík obsahuje 4 sady o zdraví (Moje tělo, 
Hygiena, U lékaře, Zdravá výživa).
Věková kategorie: 4+ 

LS130P 1090 Kč

Moje tělo 
Pomůcka k vysvětlení fungování lidského těla 
a jeho orgánů. Balení obsahuje 10 magnetických 
karet vyrobených z odolného kartonu.
Rozměr: 21 x 30 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LS108 510 Kč

Smysly 
Děti přiřazují barevné obrázky 
s jednotlivým symbolem smyslů.
Balení obsahuje 30 magnetických 
obrázků vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

i pro

i pro

i pro

LS121P 510 Kč

Snadné oblékání
Děti si rozvíjejí slovní zásobu k tématu oblékání a třídí oblečení 
podle ročního období. Přikládáním kartiček postupně oblékají 
postavičky na obrázcích. Balení obsahuje 40 magnetických 
karet vyrobených z odolného kartonu.
Rozměr: 21 x 30 cm (5 ks), 18 x 9 cm (5 ks), 8x5 cm (5 ks).
Věková kategorie: 3+ 

i pro
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LS088 780 Kč

Chráníme přírodu 
Pomůcka vede děti k uvědomění si nutnosti 
ochrany životního prostředí. Dvojice obrázků 
porovnávají špatné a dobré chování 
v přírodě, rozvíjejí komunikaci a slovní 
zásobu. Balení obsahuje 20 magnetických 
karet vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 8ks, 18 x 13,5 cm / 8 ks, 
18 x 18 cm / 4 ks. 
Věková kategorie: 3+ 

LS045 210 Kč

Počasí 
Pomůcka pro určování charakteru počasí, 
k obohacení slovní zásoby a pro rozvoj komunikace. 
Obsahuje 12 oboustranně laminovaných karet 
z pevného kartonu. Rozměr kalendáře: 24 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LS133 845 Kč

Zdravá výživa 
Děti se naučí rozdělovat potraviny na zdravé 
a ty, které zdraví neprospívají.
Balení obsahuje 36 magnetických obrázků 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 18 x 18 cm / 6ks, 18 x 13,5 cm / 
2ks, 9 x 9 cm/18 ks. Věková kategorie: 3+ 

LS131 460 Kč

Hygiena 
Pomůcka vede děti k osvojeni si správných 
hygienických návyků a péči o tělo.
Balení obsahuje 8 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 18 x 13,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

LS056 510 Kč

Bezpečnost na cestě 
Pomůcka seznámí děti s pravidly silničního provozu a s bezpečností na 
cestě. Balení obsahuje 15 magnetických karet vyrobených z pevného 
kartonu. Rozměr: 9 x 9 cm / 8ks, 18 x 9 cm / 3 ks, 18 x 18 cm / 4ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS127 580 Kč

Pojmenuj a přiřaď 
Základem jsou 4 hrací karty, každá se 6 skupinami předmětů 
a 2 soubory po 24 obrázcích. První soubor obsahuje obrázky 
shodné s obrázky na hracích kartách. Druhý soubor obsahuje 
obrázky, které vyjadřují logickou vazbu s obrázky z prvního souboru. 
Balení obsahuje 4 hrací karty (A4) a 48 karet vyrobených z pevného 
kartonu o rozměru 9 x 9 cm. Věková kategorie: 3+

i pro

i pro
i pro

i pro

i pro

i pro

LS132P 695 Kč

U lékaře
Děti si rozvíjejí slovní zásobu k tématu U lékaře - prevence, 
vyjádřování tělesných pocitů, hodnota zdraví, atd. Balení obsahuje 
6 magnetických karet vyrobených z odolného kartonu.
Rozměr: 21 x 30 cm.
Věková kategorie: 4+ 

NA305164 1280 Kč

Jaké bude počasí? 
Děti se učí rozeznávat počasí a vybrat vhodné 
oblečení. Také se učí pochopit časovou 
chronologii (včera, dnes, zítra). Sada obsahuje 
magnetický panel (56 x 40 cm), 28 kartiček a 
4 šipky.
Věková kategorie: 3+ 
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Nástěnný obraz XL - Abeceda
Oboustranně laminovaný nástěnný obraz pro 
výuku českého nebo slovenského jazyka.
Balení obsahuje závěsný systém.
Rozměr: 100 x 70 cm.
Věková kategorie: 6+

KAXL1SK - SK verze 595 Kč

KAXL1CZ - CZ verze 535 Kč

Nástěnný obraz XL - Přídavná jména
Oboustranně laminovaný nástěnný obraz pro výuku 
českého nebo slovenského jazyka.
Balení obsahuje závěsný systém.
Rozměr: 100 x 70 cm.
Věková kategorie: 8+

KAXL37SK - SK verze 595 Kč

KAXL37CZ - CZ verze 535 Kč

Nástěnný obraz XL - Slovesa
Oboustranně laminovaný nástěnný obraz pro 
výuku českého nebo slovenského jazyka.
Balení obsahuje závěsný systém.
Rozměr: 100 x 70 cm.
Věková kategorie: 8+

KAXL38SK - SK verze 595 Kč

KAXL38CZ - CZ verze 535 Kč

Nástěnný obraz XL - Podstatná jména
Oboustranně laminovaný nástěnný obraz pro výuku 
českého nebo slovenského jazyka.
Balení obsahuje závěsný systém.
Rozměr: 100 x 70 cm.
Věková kategorie: 8+

KAXL36SK - SK verze 595 Kč

KAXL36CZ - CZ verze 535 Kč

i pro

i proi pro

i pro

LS055PSK 475 Kč

Časové vztahy SK
Sada karet pomáhá dětem vytvářet si 
představu o částech dne: ráno, dopoledne, 
oběd, odpoledne, večer, den, noc, včera, 
zítra... Výrazy jsou ve slovenštině. Balení 
obsahuje 10 magnetických karet vyrobených 
z odolného kartonu.
Rozměr: 14 x 40 cm (5 ks) a 14 x 8 cm (5 ks).
Věková kategorie: 3+ 

LS055PCZ 475 Kč

Časové vztahy CZ
Sada karet pomáhá dětem vytvářet si 
představu o částech dne: ráno, dopoledne, 
oběd, odpoledne, večer, den, noc, včera, 
zítra... Výrazy jsou v češtině. Balení 
obsahuje 10 magnetických karet vyrobených 
z odolného kartonu.
Rozměr: 14 x 40 cm (5 ks) a 14 x 8 cm (5 ks).
Věková kategorie: 3+ 

i pro
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Procvičovací karty 
- Hudební nástroje
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5069SK - SK verze 92 Kč

KA5069CZ - CZ verze 79 Kč

Procvičovací karty 
- Dopravní prostředky
Obsahuje 24 obrázků na laminovaných kartách. 
Využitelné i k výuce cizích jazyků.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

KA5298SK - SK verze 92 Kč

KA5298CZ - CZ verze  79 Kč

Profese
Pomůcka k rozvíjení slovní zásoby.
Děti poznávají profese a nástroje, které se používají při 
práci. Balení obsahuje 5 základních hracích karet 
(21 x 30 cm), přídavné obrázky (18 x 9 cm a 8 x 5 cm).
Vyrobené z pevného kartonu. 
Věková kategorie: 3+

1. LS122 - Profese 1 510 Kč

2. LS123 - Profese 2 510 Kč

3. LS124 - Profese 3 510 Kč

i pro

i pro

i pro

LS092P 1020 Kč

Společné znaky 
Praktická pomůcka vede k používání 
zevšeobecňování pomocí společných znaků. 
Balení obsahuje 60 magnetických karet 
vyrobených z odolného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

H - 3B-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   611 9. 8. 2021   10:33:30



612
POŠTOVNÉ ZDARMA

1 2

3 4

5 6 7 8

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

O
b

ra
zo

vý
 v

ýu
ko

vý
 m

a
te

riá
l

RO2995032 535 Kč

Naučná hra - Ty a Já
Hraním této hry se děti dozvědí, kdo jsou a kdo je ten druhý. To jim pomáhá 
poznávat se a porozumět si. Hra je vhodná pro 1 - 2 hráče.  
Obsah: 2 oboustranné obrázkové desky, přední strana (úroveň 1), zadní strana 
(úroveň 2), 14 kartiček s ilustracemi, 50 Kartice se zaškrtnutím na zakrytí čtverce 
na herním plánu, návod. 
Věková kategorie: 3+

RO2996003 505 Kč

Můj jazykový kamarád - kartičky
Obrázky na kartách vycházejí z primární slovní 
zásoby vycházející z potřeb, které děti v první řadě 
potřebují na rozvoj komunikace a sebedůvěry. 
Balení obsahuje 42 kartónových kartiček. 
Rozměr kartičky: 7 x 7 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

RY90060 345 Kč

Bezpečně ve školce - sada naučných plakátů 
Balení obsahuje 6 plakátů s motivy zvířátek, které ukazují, jak 
se bezpečně chovat, abychom si chránili svoje zdraví i zdraví 
ostatních.
Rozměr: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+ 

SC12115 715 Kč

Obrázkové příběhy - Předložky 
Obrázkové příběhy, pomocí kterých si děti osvojí význam 
předložek a jejich používání ve větách. Každý z 18 příběhů je na 
4 kartičkách. Hra je určena pro mateřské školy, školy zaměřené 
na speciální potřeby dětí, logopedie a jiné.
Rozměr karet: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 5+

Schubi do kapsy
Hrou si děti procvičí rozpoznávání barev, tvarů, 
vzorů, množství, čísel, hledání rozdílů a podobností, 
spojování předmětů a siluet.
Obsahuje 24 kartiček.
Věková kategorie: 4+

1. SC71667 - Množství a barvy 305 Kč

2. SC71668 - Vzory a tvary 305 Kč

3. SC71669 - Zrcadlové obrázky 305 Kč

4. SC71670 - Postavy a stíny 305 Kč

5. SC71671 - Čísla a množstvá 305 Kč

6. SC71672 - Písmena a barvy 305 Kč

7. SC71673 - Množství, vzory a tvary 305 Kč

8. SC71674 - Doprava, doleva, nahoru, dolů 305 Kč
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SC12119 715 Kč

Obrázkové příběhy - Přídavná jména 
Obrázkové příběhy lze popsat s využitím množství 
přídavných jmen a protikladů. Každý z 18 příběhů 
je znázorněn na 4 kartičkách. Při vyprávění 
každého z příběhů děti rozvíjejí slovní zásobu. Hra 
je určena pro mateřské školy, školy zaměřené na 
speciální potřeby dětí, logopedie a jiné.
Rozměr karet: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 5+

SC12116 715 Kč

Obrázkové příběhy - Slovesa 
Obrázkové příběhy zaměřené na pojmenování 
různých každodenních činností s využitím 
alespoň 72 sloves ve větách. Balení obsahuje 18 
obrázkových příběhů, každý na 4 kartičkách. Hra 
je určena pro mateřské školy, školy zaměřené na 
speciální potřeby dětí, logopedie a jiné.
Rozměr karet: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 5+

SC12121 725 Kč

Takhle se to dělá správně 
Děti se často snaží pochopit a dodržovat mnohá, většinou nepsaná, sociální 
pravidla a očekávání, s nimiž se setkávají během dne. Někdy je to pro ně 
obtížné. Obrázkové příběhy jim přibližují každodenní situace, do kterých 
se mohou dostat. Stejně jim nabízejí dva typy chování na různých místech 
a v různých situacích. Doplňkové kartičky představují 2 mimozemské 
cizince, kteří neznají "náš svět" a jeho pravidla, proto se chovají nesprávně. 
Rozhodnutí je na dětech, aby jim pomocí kartiček prezentovaly hodnoty 
a správné chování v "našem světě". Balení obsahuje 9 příběhů s 8 kartami 
ke každému a 2 karty se symboly, celkově 74 karet s rozměrem 9 x 9 cm.
- vhodné pro děti předškolního a školního věku na rozvoj tvůrčího 
myšlení, podporu slovní zásoby, účely logopedie a práci s dětmi jiných 
národností.
Věková kategorie: 4+

i pro

SC13160 3150 Kč

Myotopie 
Sbírka 10 her pro rozvoj řeči a orální motoriky představuje komplexní 
pomůcku pro každodenní využití v jazykové terapii. Velká herní variabilita 
zaručuje, že se hry nikdy nestanou nudnými. Včelky, žabky, rybky a další 
zvířátka spolu s autíčky seznamují děti se standardními cvičeními na rozvoj 
orální motoriky. Úkolem dítěte je přisát herní žetony vtahováním vzduchu do 
plic přes brčko a umístit je na hrací plochy nebo přemístit lehké předměty 
jako míčky z vlny, autíčka, míčky pro stolní tenis či plastové žabky na karty 
určené na rozvoj orální motoriky, foukáním či jiným způsobem rozvíjejícím 
jemnou motoriku. Cílem všech her je třídění barev, množství a tvarů 
a koordinace oko - ruka, rozvoj orální motoriky a zlepšení artikulace. Obsah 
balení: 5 hracích ploch, 4 kostky (1x s barevnými kuličkami, 1 x 1-6, 1 x 1-3, 
1 x s geometrickými tvary), 5 sad žetonů (včetně zaměnitelných žetonů), 
8 brček, 54 hracích karet na orální motoriku, 1 kartonový medový plást, 
1 akvárium, 2 plastové žabky, 13 velkých žlutých žetonů, 13 malých žlutých 
žetonů, 1 malé plastové auto, malé míčky z vlny, 1 míček na stolní tenis, 
kuličky, 4 udice, brčka. Rozměr balení: 30,2 x 43,4 x 12,2 cm.
- vhodné pro děti předškolního a školního věku na rozvoj správné 
artikulace, podporu slovní zásoby a účely logopedie.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

SC12055 725 Kč

PEPI v mateřské škole
Základní aktivity v mateřské škole
Den v mateřské škole s PEPI představuje opakující příběhy v krátkých 
volně variabilních pořadí. V příbězích vypoví o sobě, za svoje 
každodenní aktivity nese zodpovědnost a hravou formou objevuje 
potěšení z učení.Přechody z jedné události do druhé jsou velmi jemné.
Obsah: 24 událostí s 1 - 5 obrázky ke každé, celkově 72 barevných 
kartiček (9 x 9 cm) s návody.
- pro děti předškolního věku, školního věku, 
 pro účely logopedie.
Věková kategorie: 3+
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RO2403918 4765 Kč

Naučná hra - Komunikace
Nepostradatelný produkt pro pro skupiny předškoláků. Děti se učí mezi sebou komunikovat. Jedno dítě 
dává nápovědu ke konkrétnímu obrázku. Druhé dítě musí zjistit, který obrázek se shoduje s popisem, a 
vložit barevný kolík do tabulky. Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. Obsah: 8 tabulí s tématem, 48 plastových 
kolíků, 2 dřevěné podstavce. Rozměr tabule: 40 x 32 cm. Věková kategorie: 3+

RO2403221 4530 Kč

Naučná hra - Dialog
Díky dialogu se děti naučí komunikovat, což stimuluje aktivní používání jazyka. Komunikace 
také rozvíjí poslechové schopnosti a pomáhá dětem přiřazovat slova k tomu, co vidí. Témata 
zobrazená na deskách jsou převzatá z každodenního života dětí a povzbudí je k diskusi o těchto 
situacích. Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. Obsah: 8 plastových tematických desek, 8 karet
s tématem, 1 plastový podstavec pro kolíky, 14 plastových kolíků. 
Rozměr desky: 40 x 30 cm. Rozměr karty: 16 x 12,5 cm. Věková kategorie: 4+ 

SC12076 725 Kč

Problémy a jejich řešení
Děti prožívají mnoho každodenních konfliktních situací buď 
jako účastnící nebo jako diváci. Předvedené příběhy zobrazují 
vybavené složité situace, přičemž jejich řešení může být 
libovolné. Tím, že si děti zvolí kartu s řešením podle vlastního 
výběru, tvoří jedinečné příběhy, které jsou často výsledkem 
jejich životní zkušenosti. „Problémy“ spouštějí sérii myšlenek 
a povzbuzují k diskusi. Děti se učí, že různé reakce mohou 
vést k šťastnému konci nebo mohou prohlubovat konfliktní 
situaci. Tento materiál je možno dokonale využít v hodinách 
správné výchovy, nebo v terapií. Tématika: nebezpečná hra - 
argumentování - být nepovšimnutým - násilí - nehoda.
Obsah 6 příběhů, dohromady 75 barevných karet (9 x 9 cm), 
návod. Věková kategorie: 6+

SC12004 730 Kč

Řekni násilí NE!
Obrázkové příběhy ve spojitosti s ochranou před násilím. Hrdinové příběhů o násilí jsou 
zvířata, jak to v pohádkách a bajkách bývá. Umožňuje to vytvořit odstup, pokud se nás dané 
téma týká celkem bezprostředně. Takováto konstrukce ulehčuje identifikaci s postavami 
bajky, když nejsou charakterizovány ani pohlavím ani věkem. Každá série doplňků 
představuje určitý typ násilí se kterým se děti a mládež mohou setkat v každodenním životě. 
Zakoušení je v podobě příkladů dobrého a zlého konce. Materiál mimořádně podněcuje děti 
a mládež k diskusi, umožňuje výměnu vlastních zkušeností a umožňuje vytvoření vlastní 
strategie chování. Obsah: 13 příběhů, v každém po 4 až 7 karet, dohromady 75 barevných 
karet  (9 x 9 cm), návod. - pro všechny věkové kategorie, lidská existence a životní 
prostředí, životní zkušenost, řeč.
Věková kategorie: 4+

SC12122 715 Kč

Co pomáhá? 
Děti v různých situacích hledají tradiční, ale i 
neobyčejné způsoby řešení problémů. Odlišné 
nápady a možnosti řešení podněcují k debatě 
a děti rozvíjejí své komunikační schopnosti. 
Obsahuje: 50 karet s různými situacemi, 50 
pomocných karet a 2 žolíky.
Rozměr karet: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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SC12093 725 Kč

Jak to můžu napravit?
Obrázkové povídky o morálních konfliktech v každodenním životě dětí.
Které dítě nezná výčitky svědomí, když někomu něco pokazí? Promyšlené 
obrázkové příběhy podněcují dítě k hledání odpovědi na otázky: Jak se dostat 
z této situace a nahradit způsobenou škodu? Jak se mám zachovat, když 
jsem někoho zranil nebo urazil? Přiznám chybu, nebo všechno zatajím? Jak 
se vyhýbám svým výčitkám svědomí? Je možné napravit způsobenou křivdu 
a jakým způsobem? Takových a jiných otázek se týká 9 obrázkových příběhů. 
Každý příběh je veden takovým způsobem, že může být v každém okamžiku 
zastaven - ve chvíli, kdy se objeví „symbol výčitky svědomí“. Tehdy hledají děti 
aktivně ukončení dané problémové situace. V souboru se nacházejí i další karty 
se symboly řešení (např: omluvit se, napravit škodu, umýt ruce, hodit vinu na 
někoho jiného atd). Každé dítě si může vybrat podle svého způsob, jak by 
se zachovalo a o tomto způsobu je možno vést skupinovou diskusi. Témata: 
vzít někomu něco bez zeptání, někoho neprávem podezřívat, vylekat někoho, 
vysmívat se někomu, ukradnout něco na trhu, ukradnout něco v obchodě, 
něco pokazit, nedodržování zásad, nechtěně něco pokazit. Obsah: 9 příběhů, 
v každém 5 až 9 karet se symboly, dohromady 74 barevných karet (9 x 9 cm), 
návod. - vhodné pro děti předškolního věku, mateřské školy, první stupeň 
základních škol pro terapii. Věková kategorie: 4+

SC12036 1000 Kč

Příběhy o pocitech
Ukazování pocitů a vyprávění o nich.
Výjimečná série karet o pocitech. Krátké příběhy popisují 
každodenní události, které vyvolávají u jejich účastníků určité 
emoce. Radost z vítězných závodů, smutek kvůli kanárkovi, 
který uletěl, údiv a napětí při vystupování akrobatů na visuté 
hrazdě, znechucení při zakousnutí do chrobalivého jablka, 
radost z návštěvy v nemocnici, závist z výhry hlavní ceny 
a hodně jiných. Originalita příběhů je založena na tom, že 
ke každé události jsou kromě situačních karet dodané i karty 
s detailem tváře hrdiny nebo více hrdinů. Umožňuje to položit 
větší důraz na emocionální stránku uváděných událostí. 
Diskuse o emocích, vlastních životních zkušenostech, pocit 
spolupatřičnosti - k tomu všemu inspirují tyto neobyčejné 
obrázky. Obsah: 32 příběhů, v každém po 3 až 7 karet, 
dohromady 147 barevných karet (9 x 9 cm), návod.
Věková kategorie: 4+

RO2990023 1780 Kč

Původ věcí 
Odkud se bere mléko? Na tuto a podobné dětské otázky 
odpoví právě tato hra. Děti přiřazují karty k obrázku 
s koncovým produktem a snaží se je ukládat ve správném 
pořadí tak, jak následují jednotlivé fáze vzniku. Hra je ideální 
na procvičování slovní zásoby. Balení obsahuje 12 dlouhých 
plastových pásků a 36 plastových karet.
Věková kategorie: 5+

RO2990017 2030 Kč

Svět kolem nás
Při hraní hry děti popisují určité situace tak, aby druhý hráč porozuměl, kam 
má zapíchnout kolík. Protože ilustrace mohou být popsány různými způsoby, 
děti se učí používat jazyk kreativní a spontánní. Tak se děti postupně 
seznamují s různými jazykovými a aritmetickými koncepty 
a to, jak aktivně, tak pasivně. Zaměření: Okolí domu - množství, barva, tvar 
a velikost, Na cestě - dopravní prostředky a základy pravidel provozu, Na 
farmě - zvířata a jejich mláďata. Obsah hry: 3 tematické karty (40 x 32 cm), 
1 podstavec a 12 barevných kolíků. Hra je zaměřena na rozvoj myšlení, 
orientace, vnímání různých barev a tvarů, rozvoj řečových, sluchových a 
sociálně-emočních schopností. Věková kategorie: 4+

i pro

i pro

SC12074 725 Kč

Den s FLO
Od ranního vstávání až po ulehnutí do postele
Od ranního vstávání až po ulehnutí do postele. Vstávání - mytí - snídání 
- mytí zubů, to je začátek dne většiny dětí. „Den s Flo“ představuje sérii 
obrázků o denních aktivitách od vstávání až po ulehnutí do postele. Barevné 
obrázky povzbuzují děti k diskusi a rozšiřují jejich slovní zásobu. Děti určitě 
rády srovnávají svůj den se dnem Flo. Vhodné jsou též k prvním písemným 
pokusům dětí k napsání povídky vlastními slovy.
Obsah: 11 příběhů na 75 barevných kartách (9 x 9 cm), návod.
 - vhodné pro děti předškolního, školního věku, vhodné pro logopedii.
Věková kategorie: 4+

SC12111 725 Kč

Jak se správně zachovat?
Dokonce i děti v předškolním věku se můžou dostat do situace, kdy je 
důležité se rozhodnout. Mohou nastat různé konflikty, problémy, ale i životu 
nebezpečné situace. Balení obsahuje 18 karet zobrazující různé situace. 
Pro každou situaci je možné vybrat z 3 řešení (dohromady 72 karet 
o rozměru 9 x 9 cm). Některá řešení jsou správná a jiná naopak nesprávná, 
je důležité o těchto situacích s dětmi diskutovat a nechat je rozhodnout, 
co a jak by v dané situaci udělaly. V balení jsou také dvě speciální situace, 
které řeší otázku, zda mít tajemství je správné a nebo nikoliv. Pomoci 
této sady se děti naučí, jak jednat, jak se správně rozhodnout a rovněž si 
začnou víc uvědomovat sebe a své okolí. 
- pro děti v předškolním věku, pro první stupeň základních škol, 
k rozvoji jazykových schopností a pro účely logopedie.
Věková kategorie : 4+ 
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SC12110 705 Kč

Příběhy z každodenního života 
Děti zažívají každý den různé příhody a dostávají se do různých situací, 
které musí řešit. Příběhy z této sady jim pomohou při rozhodování, jak 
postupovat při některých situacích, jak se chovat a pomáhá tak jejich 
socializaci. Každý příběh obsahuje kartičku, která znázorňuje to, co si 
hlavní postavy myslí nebo nad čím uvažují. To dává možnost dítěti se 
rovněž zamyslet a přijít na to, jak by se v dané situaci samo zachovalo. 
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Balení obsahuje 12 příběhů s 5 -7 kartičkami, celkem 74 karet o rozměru 9 
x 9 cm a návod. 
Věková kategorie: 4+

SC12075 725 Kč

Tak či tak? Jak skončí tento příběh?
Obrázkové povídky s dvěma možnostmi ukončení.
12 barevných obrázkových povídek popisuje každodenní příběhy, které popisují 
zajímavé události. Každá řada obrázků končí dvěmi kartami( modrou nebo červenou). 
Malí vyprávěči příběhů rozvíjejí svou vlastní interpretaci a sami se rozhodnou, jak příběh 
skončí. Série je pro svou mimořádnost vhodná pro podporu rozvoje řeči a volného 
vyprávění v skupinách a individuální formě. Umožňuje nacvičení důležité jazykové 
schopnosti, tj. vyprávět o viditelných událostech, dodržovat správnou chronologii, 
zformovat zprávu o uskutečněných pozorováních a vlastních pocitech. Obsah: 
12 příběhů, každý po 5 až 7 karet, dohromady 72 barevných karet (9 x 9 cm), návod.
Věková kategorie: 4+

SC12080 705 Kč

Děkujeme Kime!
Kim je vždy ochoten pomoci: při praní a vaření, při nákupech 
a pečení koláčků, při umývání nádobí i při uklízení. Kim může být 
i chlapcem i děvčetem, což ulehčuje identifikaci s hrdinou. Pořadí 
karet je možno volit podle vlastní představy a vytvářet tak příběhy. 
Neocenitelná je také výchovná úloha této série, pozvání k úvahám na 
vlastním jednáním a možná dokonce podnět k jeho změně.
Obsah: 12 příběhů , v každém po 3 až 8 karet, 
spolu 70 barevných karet (9 x 9 cm), návod.
Věková kategorie: 4+

SC10255 730 Kč

Buď odvážný - Zvládnutí strachu
Obrázkové příběhy opisujíci strach dětí.
Dětí se bojí tmy, bouřky, malých, či velkých zvířat. Musí se naučit zvládat a překonat 
svůj strach. Sedm obrázkových příběhů o typických věcech, kterých se děti bojí 
povzbuzují k tomu, aby děti o svých obavách vyprávěli, což je jeden z nejdůležitějších 
nástrojů k jeho zvládání. V průběhu vyprávění příběhu narazíme na dvě zvláštní karty. 
Jedna z nich zobrazuje hrdinovu představu strachu - obláčkem jako myšlenky, která 
se mu zrodila v hlavě. Druhá karta je označena symbolem,,?!“ a označuje, že Jo má 
nápad, jak si poradit s těžkou situaci. Obsah: 7 příběhů, v každém 8 až 14 karet, 
dohromady 75 barevných karet (9 x 9 cm), návod. Tématika: tma - psi - napospas 
výsměchu - zubař - odloučení - bouřka - pavouci. Vhodné pro děti předškolního 
věku, mateřských škol, pro děti 1. stupně ZŠ a na terapii.
Věková kategorie: 4+

SC12118 725 Kč

Buď pečlivý! - obrázkové příběhy 
Být ohleduplný k sobě a k ostatním je pro děti velmi zajímavým 
tématem. Tato sada obsahuje několik jednoduchých obrázkových 
příběhů z prostředí, které děti znají, jako jsou Pohyb; Zdravý 
životní styl; Péče o sebe samého a o druhé; Choroby, zranění, 
smrt; Speciální potřeby (odlišnost, integrace). Příběhy podporují 
děti v komunikaci a v kreativitě. Obsah balení: 18 barevných 
obrázkových příběhů (každý příběh se skládá ze 4 individuálních 
karet), dohromady 72 karet 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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Najdi rozdíl 
Balení obsahuje 30 párů kartiček se stejnými obrázky, ale s pozměněnými 
detaily (3 - 8 rozdílů). Hráč musí vyjmenovat rozdíly. Hra rozvíjí pozorovací 
schopnosti, poslouchání s porozuměním, paměť, koncentraci a slovní 
zásobu. Součásti balení je 17 karet s úkoly.
Věková kategorie: 4+ 

SC12216 715 Kč

Najdi rozdíl 2 
Balení obsahuje 30 párů kartiček se stejnými 
obrázky, ale s pozměněnými detaily (každý 
3 - 8 rozdílů). Hráč musí jmenovat rozdíly. 
Hra rozvíjí pozorovací schopnosti, poslech s 
porozuměním, paměť, koncentraci a slovní 
zásobu. Součástí balení je 17 karet s úkoly.
Věková kategorie: 4+

SC12060 725 Kč

Příběhy o ročních obdobích 
Každé roční období má své specifika. Na základě 
obrázků děti charakterizují jednotlivá období. 
Kartičky rozvíjejí slovní zásobu, pozorovací 
schopnosti a motivuji děti vyprávět o vlastních 
zkušenostech. Balení obsahuje 16 příběhů 
s 3 - 6 kartami ke každému, celkem 74 karet 
(9 x 9 cm), návod.
Věková kategorie: 4+ VN87253 560 Kč

Běžný den
Sada 26 barevných magnetických karet 
zobrazující děti v průběhu jejich běžných 
denních aktivit.
Rozměr: 8 x 8 cm. 
Věková kategorie: 5+

SC12120 725 Kč

Najdi konec! - obrázkové příběhy 
Jak by mohl pokračovat příběh? 7 vymyšlených příběhů a 7 
příběhů z reálného života mají otevřený konec, což umožňuje 
dětem vymyslet své vlastní pokračování a konec. Tak si děti 
procvičují představivost a verbální komunikaci. Otázky mohou 
dětem pomoct dokončit příběhy. 
Obsah balení: 14 barevných obrázkových příběhů (každý příběh 
se skládá ze 4 - 6 individuálních karet), 3 karty se symboly, 
dohromady 72 karet 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 4+ 
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CD140090 450 Kč

Posloupnost - Příběhy v 6 obrázcích 
Procvičte si posloupnost zábavnou formou. Řazení posloupnosti obrázků 
a vytvoření příběhu se stane důležitou součástí učení už v raném věku. 
Úkolem dětí je správně vybrat 6 fotografií a určit, co bude následovat dál. 
Pro větší zábavu, nechte dítě převyprávět příběh. Aktivita podporuje rozvoj 
řeči, kreativitu a logické myšlení. Balení obsahuje 48 kartiček s fotografiemi, 
z nichž je možné vyskládat až 8 příběhů.
Rozměr: 22,8 x 22,8 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+ 

CD140089 450 Kč

Posloupnost - Příběhy ve 4 obrázcích 
Procvičte si posloupnost zábavnou formou. Řazení posloupnosti obrázků 
a vytvoření příběhu se stane důležitou součástí učení už v raném věku. 
Úkolem dětí je správně vybrat 4 fotografie a určit, co bude následovat dál. 
Pro větší zábavu, nechte dítě převyprávět příběh. Aktivita podporuje rozvoj 
řeči, kreativitu a logické myšlení. Balení obsahuje 48 kartiček s fotografiemi, 
z nichž je možné vyskládat až 12 příběhů.
Rozměr: 22 x 20 x 4 cm
Věková kategorie: 4+

i pro

SC12018 715 Kč

Vyprávěj mi o tom 
26 událostí a situací, které děti znají z 
každodenního života. Během vyprávění 
si rozvíjejí slovní zásobu a koncentraci. 
Balení obsahuje 151 obrázkových karet 
(9 x 9 cm).
Věková kategorie: 4+

NA342347 1620 Kč

Tvoříme příběhy
Jazyková hra zaměřená na rozvoj řeči, rozšíření slovní zásoby a asociačních 
schopností. Deti poslouchají zvuky, vybírají obrázky a vytvářejí příběhy ve dvou 
tématech - roční období a školní den. Každé téma je zobrazena na 4 velkých 
tabulkách. Ke každé tabulce patří 4 - 5 doplňujících obrázků, které děti musí 
popisovat a správně přiřadit. Balení obsahuje: CD, 8 velkých tabulek (4 s tématem 
roční období, 4 s tématem školní den) a 36 doplňujících obrázků k tématům. 
Rozměr velkých tabulek s tématy: 29,7 x 21 cm.
Rozměr doplňujících obrázků k tématům: 15 x 12 cm. Věková kategorie: 5+

NA342343 1690 Kč

Příběhy - Ty a Já
Naučná hra vhodná pro rozvoj řeči a asociačních schopností dětí. Na kartách jsou 
znázorněna různá témata: denní režim, hygiena, jídlo, oblékání, hračky, auta a jiné. 
Na samolepící magnetky si děti mohou přilepit svou fotografii a snadněji se ztotožnit 
s příběhem. Každé dítě může charakterizovat svůj den, hru, oblékání a jiné. Balení 
obsahuje 10 karet s různými příběhy a 32 samolepících magnetek na portréty dětí. 
Rozměr karty: 35 x 25 cm. Věková kategorie: 3+

AK30643 490 Kč

Proč třeba recyklovat? 
- Posloupnosti
Posloupnosti, které pomáhají dětem ocenit 
důležitost recyklace. Děti zjistí, z čeho se vyrábějí 
materiály, které recyklujeme a pochopí proces 
recyklace v několika krocích. 
Balení obsahuje 20 ks velkoformátových karet. 
Rozměr karty: 11,5 x 11,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ

H - 3B-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   618 9. 8. 2021   10:34:16



619

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

SC12064 725 Kč

Pohádkové příběhy - krabice 1 
Dobře známé pohádkové příběhy znázorněné na půvabných obrázcích
Kdokoliv se podívá na tyto překrásně nakreslené obrázky, okamžitě se přenese 
do země pohádkových příběhů. Magické obrázky namalované vodovými 
barvami znázorňují všechny důležité etapy v osnově a poskytují dětem vše, 
co potřebují k ústnímu nebo písemnému převyprávění příběhu. Současně 
poskytují širokou škálu možností doplnit samostatně příběh nebo rozvinout.
Obsah: Malá červená Karkulka - Sněhurka a sedm trpaslíků - 
Šípková Růženka - Žabí princ - Mořská panna - Kocour v botách. 
6 pohádkových příběhů s 7-16 obrázky. Ke každému z nich, dohromady 
72 obrázků formátu 9 x 9 cm s návody. 
Věková kategorie: 4+

Mé oblíbené pohádky
Pohádky baví a probouzejí zvědavost dětí. Podněcují jejich fantazii mají zásluhu na rozvoji řeči. Pohádky též učí a rozvíjejí 
etické podvědomí. Navazují na pocity a posilují důvěru dětí, protože v pohádce je dobro vždy odměněno a zlo potrestáno. 

A každá pohádka má své hrdiny, se kterými se může dítě ztotožnit.

LS134P 580 Kč

Tři prasátka 
Soubor magnetických obrázků pomáhá vizuálně vnímat 
poslouchaný text, reprodukovat obsah pohádky a rozvíjet slovní 
zásobu. Balení obsahuje 10 magnetických ilustrovaných obrázků 
vyrobených z pevného kartonu. Rozměr: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LS111P 445 Kč

Červená Karkulka 
Soubor magnetických obrázků pomáhá vizuálně 
vnímat poslouchaný text, reprodukovat obsah 
pohádky a rozvíjet slovní zásobu. Balení obsahuje 
8 magnetických karet s obrázky vyrobených z odolného 
kartonu. Rozměr: 18 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LS094P 395 Kč

Jak šlo vejce na vandr 
Soubor magnetických obrázků pomáhá vizuálně vnímat 
poslouchaný text, reprodukovat obsah pohádky a rozvíjet 
slovní zásobu. Balení obsahuje 8 magnetických karet s obrázky 
(9 x 9 cm) a 4 magnetické karty (18 x 18 cm) 
vyrobené z odolného kartonu.
Věková kategorie: 3+ 

LS112P 580 Kč

Vlk a kůzlátka 
Soubor magnetických obrázků pomáhá vizuálně vnímat 
poslouchaný text, reprodukovat obsah pohádky a rozvíjet 
slovní zásobu. Balení obsahuje 12 magnetických 
ilustrovaných obrázků vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 18 x 13,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

LS096P 350 Kč

Koblížek 
Soubor magnetických obrázků pomáhá vizuálně vnímat 
poslouchaný text, reprodukovat obsah pohádky a rozvíjet 
slovní zásobu. Balení obsahuje 9 magnetických 
ilustrovaných obrázků vyrobených z pevného kartonu. 
Rozměr: 18 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LS002B 2200 Kč

Balík Pohádky 
Akční nabídka obsahuje 5 sad s pohádkami (Šlo 
vejce na vandr, Koza a ježek, Červená Karkulka, Vlk 
a kůzlátka, Tři prasátka).
Věková kategorie: 3+ 
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AK30641 440 Kč

Trénování posloupností v Maxi obrázcích - V přírodě
Velké kartonové kartičky v několika krocích seznamují děti se základními 
stádiemi vývoje zvířat. Balení obsahuje 20 kartiček (6 posloupností po 
3 kartičkách, dvě dodatečné kartičky s otázkami). Na zadní straně kartiček 
se nachází samokontrolní systém.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

AK30642 440 Kč

Trénování posloupnosti v Maxi 
obrázcích - Výrobní procesy
Velké kartonové kartičky v několika krocích seznamují 
děti se stádiem procesu výroby věcí kolem nich. Balení 
obsahuje 20 kartiček (5 posloupností po 4 kartičkách). 
Na zadní straně kartiček se nachází samokontrolní 
systém.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

SC12073 725 Kč

Posloupnosti a jejich pochopení
Nádherné sekvence v 15 příbězích zobrazují posloupnosti 
různých aktivit, se kterými se děti mohou potkat v průběhu 
dne. První karta stále zobrazuje výchozí pozici a další karty je 
nutné uložit podle logického sledu. Na základě práce s touto 
sadou jsou děti schopné v budoucnu povyprávět vlastní příběhy 
a zkušenosti, rozvíjí jazykové schopnosti, tvoření logických vět 
a rozšiřuje slovní zásobu.
Obsah: 15 příběhů ve 4 až 7 krocích, celkem 78 krásných 
obrázkových karet (9 x 9 cm).
- pro děti v předškolním věku, k rozvoji vizuálního vnímání, 
jazykových schopností, pro účely logopedie a k terapii.
Věková kategorie: 3+ 

RO2995006 469 Kč

Příčina a následek 
Balení obsahuje 36 karet, ze kterých se dá 
vytvořit 18 situací, u kterých se děti naučí, že 
každá příčina má svůj důsledek.
Rozměr karty: 7 x 7 cm.
Věková kategorie: 4+ 

PX2033A 349 Kč

Hra školou - Příběhy
Cílem hry je ukládat destičky s příběhy tak, aby postupně navazovaly 
a vytvářely logický příběh v časové posloupnosti.
Při skládání příběhů děti popisují, co vidí na obrázcích a rozšiřují si 
tak slovní zásobu. 
Hra obsahuje 30 obrázkových destiček.
Rozměr destičky: 5,5 x 5,5 cm.
Rozměr: 16 x 25,2 x 5,2 cm.
Věková kategorie: 4+

RO2990025 1050 Kč

Hra Trio
Uspořádejte tyto karty podle logických vztahů, příčin a následků. V této hře 
jsou důležité vizuálně pozorovací schopnosti. Balení obsahuje 36 kartiček. 
Rozměr kartičky: 7 x 7 cm. Věková kategorie: 3+
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AK30639 470 Kč

Posloupnost - Denní režim 
Balení obsahuje 20 obrázků s reálnými fotografiemi 
(11,5 x 11,5 cm), které znázorňují denní režim 
a různé činnosti vykonávané v průběhu dne. Děti 
se tak naučí jak si rozdělit den, což vede k větší 
samostatnosti a k zvýšení vlastního sebevědomí.
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AK20540 800 Kč

Před a po
Hra se skládá z 90 fotografií, rozdělených do 30 
sérii. Každou sérii tvoří 3 fotografie. Hra je sestavena 
z 10 obdélníkových prostředních hlavních karet. Každá 
hlavní karta je uprostřed 3 sérií, které má dítě doplnit po 
obou stranách příslušnými kartami. Na bočních stranách 
kartiček je 5 barevný pás sloužící jako vlastní kontrolní 
systém opravování. Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.
Rozměr hlavních karet: 7,5 x 22,5 cm.
Věková kategorie: 3+

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ SYSTÉM

AK30750 785 Kč

Zábavné domácí příběhy
Hra obsahuje 70 karet s ilustracemi, které zahrňují: 12 zábavných příběhů - anekdot, 
s dějem, který se odehrává v domácnosti, též karty s otazníkem, které se používají 
k nahrazení některých scén, což umožňuje dítěti představit si různý výsledek. Hra 
pomáhá při rozvoji představivosti a popisování různých skutečností, podporuje logické 
myšlení, vyjadřování, plynulost řeči a poukazuje na vývoj a posloupnost v čase. Hra 
zároveň zahrňuje učitelský návod a samosprávný systém na opačné straně karet. 
Rozměry karet: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

PŘÍBĚHY K PROCVIČENÍ ŘEČI

LS099 400 Kč

Vývoj 
Sada obsahuje 4 samostatné soubory, na kterých 
děti vidí vývoj motýla, kohouta a žáby. Balení 
obsahuje 18 magnetických karet vyrobených 
z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro
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AD6182 260 Kč

Dokonči vzor! 
Naučná hra, která procvičí logické myšlení a kreativitu. 
Na oboustranných kartách z tvrdého kartonu se nacházejí 
seřazené obrázky. Úkolem dětí ji zjistit, jak to bude 
pokračovat a pomoci malých kartonových žetonů ho 
správně dokončit. A nebo si můžou vymyslet vlastní 
vzory. Balení obsahuje: 4 oboustranné karty o rozměru 
23,5 x 16 cm; 108 obrázkových žetonů o rozměru 
2,3 x 2,3 cm. Věková kategorie: 4+

AK30651 400 Kč

Sled událostí 1 
1. stupeň obtížnosti.
Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

AK30652 400 Kč

Sled událostí 2
2. stupeň obtížnosti.
Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 2+

Základní sledy 
událostí

Malé příběhy v posloupnosti, 
jejichž prvořadým úkolem je 
přiblížit dětem chronologické 
vnímání. Vlastní uspořádání 

pomáhá poznávat, co znamená 
„předtím a potom“ a přispívá tak 
k rozvoji smyslu pro čas v různých 
fázích a v různém čase trvání.

NA342280 1460 Kč

Seřaď obrázky 
Děti správně seřadí obrázky a poté si procvičují 
logické myšlení a komunikaci při vytváření příběhů. 
Balení obsahuje 24 karet (na 2, 3, 4 kartičky) a 52 
obrázkových kartiček (10 x 10 cm).
Věková kategorie: 3+
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AK30660 400 Kč

Výrobní procesy 1 
Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

AK30661 400 Kč

Výrobní procesy 2
Rozměr kartiček: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ SYSTÉM

POMERANČE

MINERÁLNÍ VODA

MED 

MLÉKO 

CHLEBA

VEJCE

SŮL

RAJČATA

OLEJ

RÝŽE

KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ SYSTÉM

Výrobní procesy
Sled obrázků znázorňuje 

nejdůležitější fáze výrobních 
procesů nebo přípravy různých 

potravinářských výrobků. Hry mají 
svůj kontrolní systém oprav na 

principu pěti barevných pásek. Jejich 
shoda označuje jestli je pořadí 

karet správné.

MI31966 420 Kč

Posloupnosti - Příběhy 1
Na kartách jsou zobrazeny posloupnosti 
různých aktivit. Děti mají za úkol uložit karty 
podle logického sledu. Hra rozvíjí slovní 
zásobu, vizuální vnímání a logické myšlení. 
Balení obsahuje stojánek a 36 plastových 
karet.
Rozměr: 36 x 45 x 55 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MI31967 420 Kč

Posloupnosti - Příběhy 2
Na kartách jsou zobrazeny posloupnosti 
různých aktivit. Děti mají za úkol uložit karty 
podle logického sledu. Hra rozvíjí slovní 
zásobu, vizuální vnímání a logické myšlení. 
Balení obsahuje stojánek a 36 plastových 
karet.
Rozměr: 36 x 45 x 55 cm.
Věková kategorie: 5+ 

CD3115 350 Kč

Co následuje? 
Zábavná hra, která naučí děti časovou 
posloupnost a uspořádat obrázky dle děje.
Hra je vhodná také pro menší děti. Dílky 
do sebe zapadají pouze při správném 
zařazení. Balení obsahuje 14 třídílných 
dějových obrázků. Rozměr: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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NA336991 1250 Kč

Jazyková hra - formujeme věty
Hra umožňuje didaktické situace, při kterých se děti učí formovat 
jednoduché věty. V souboru jsou obrázkové tabule se čtyřmi obrázky 
a s nimi korespondující karty. Děti popisují obrázky na svých tabulích, 
které zůstanou pro ostatní děti zakryté. V popisu je třeba uhádnout, 
o kterou kartu ze souboru jde a postupně zkompletovat karty pro vlastní 
tabuli. Přiložený návod nabízí návrhy na jiné hry s využitím malých 
kartonů. Obsah: 12 obrázkových tabulí 25 x 10 cm (3 série se 4 obrázky), 
4 tabule na ukládání, 2 soubory po 48 kartách (8,5 x 5,5 cm), podstavce 
pro tabule. Věková kategorie: 4+

PX0370A 350 Kč

Povím ti, mami 
Didaktická hra, u které děti vyprávějí krátký příběh 
pomoci obrázků. Karty musí být poskládané za 
sebou tak, aby tvořily logický příběh ve správné 
postupnosti. Každý hráč pak vypráví příběh 
vlastními slovy. Hra obohacuje slovní zásobu 
a zlepšuje vyjadřovací schopnosti.
Balení obsahuje 40 obrázků a návod.
Věková kategorie: 3+

PX0380A 310 Kč

Povím ti, mami 2
Didaktická hra, u které děti vyprávějí 
krátký příběh pomoci obrázků. Karty 
musí být poskládané za sebou tak, 
aby tvořily logický příběh ve správné 
postupnosti. Každý hráč pak vypráví 
příběh vlastními slovy. Hra obohacuje 
slovní zásobu a zlepšuje vyjadřovací 
schopnosti. Balení obsahuje 
20 oboustranných kartiček s obrázky 
(40 obrázků) a návod.
Věková kategorie: 3+

CD845004 545 Kč 
Potraviny - fotografie
46 karet o rozměru 14 x 11 cm představuje různé potravinové 
produkty, a to polotovary a jídla připravená ke konzumaci. 
Pomůcka se výborně hodí pro jazyková cvičení, rozšiřování 
slovní zásoby a vyprávění o problematice stravování.
Věková kategorie: 4+

i pro

NA342196 655 Kč

Fotobox - Roční období 
40 fotografií ve velkém formátu na rozvoj 
slovní zásoby a komunikace.
Rozměr: 15 x 12 cm.
Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ
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AK20514 780 Kč
Fotografie - Hádej na co myslím 
Pozorujte fotografie, vžijte se do postav na 
obrázku a zkuste uhodnout na co myslí. Obsahuje 
54 fotografií a 22 dialogových bublin k vyjádření 
myšlenek. Rozměr fotografií: 16,6 x 11,6 cm.
Věková kategorie: 3+

NA342813 940 Kč

Fotobox - Slovesa 
Fotografie zobrazují děti vykonávající 
jednoduché každodenní činnosti, které se děti 
snaží správně pojmenovat. Balení obsahuje 50 
barevných fotografií.
Rozměr: 21 x 15 cm.
Věková kategorie: 3+

Fotobox
70 fotografií ve velkém formátu na rozvoj 
slovní zásoby a komunikace.
Rozměr: 21 x 15 cm.
Věková kategorie: 2+

NA342350 - Jídlo 1190 Kč

NA342345 - Zvířátka 1190 Kč

NA337142 940 Kč

Fotobox - Oblečení 
50 fotografií ve velkém formátu na rozvoj 
slovní zásoby a komunikace.
Rozměr: 21 x 15 cm.
Věková kategorie: 2+ 

NA336179 1600 Kč

Slova v obrazech 
96 fotografií na rozvoj slovní 
zásoby (20 ks - předložky, 36 ks - 
přídavná jména, 40 ks - slovesa)
Rozměr: 15 x 12 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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SC12032 1020 Kč

VOCABULAR - krabice se slovní zásobou
Barevné kartičky, popisujíci obrázky, vymyšlené příběhy, pro 
uložení věcí v správném pořadí, jejich třídění atd. 
Obsah: 180 kartiček (11 x 11 cm), obsaženy jsou následující 
témata: zvířata - pití a jídlo - ovoce a zelenina - ve škole - kde 
žijí lidé - oblečení - roční období.
Věková kategorie: 4+

Názorný obrazový 
výukový materiál 

pro různé stupně výuky
naleznete na str. 599 - 612.

česat

obejmout

malovatstřihatpít

vymačkat kousat

zatloukat

řezat číst

žehlit

poslouchathrát

spát

číst

AK20090  1090 Kč

Slovesa s obrázky
Sada obsahuje 108 fotografií (7 x 7 cm) 
a 108 činností (7 x 3 cm), které korespondují 
s obrázky na fotografiích. Naučná hra 
k procvičování slovní zásoby. Účelem je zajistit 
dětem prvotní kontakt psaného slovesa, které je 
zobrazené na fotografii. Hra má samokontrolní 
systém, každá fotografie i každé slovo na 
kartičce má barevný kód a v případě, že hráč 
správně spároval sloveso a obrázek, se barvy 
shodují. Věková kategorie: 5+ 

AK20090 ANG  1090 Kč

Slovesa s obrázky
v anglickém jazyce

KONTROLNÍ
OPRAVNÝ SYSTÉM

i pro

Domino - Předložky
Obsahuje 36 domino kartiček s obrázky na 
procvičování předložek "v-na-pod" (SC13596) 
nebo "před-za-vedle" (SC13597).
Věková kategorie: 3+

SC13596 - Předložky 1 440 Kč

SC13597 - Předložky 2 440 Kč

POSLEDNÍ
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Slovní zásoba - Obrázkové karty
Obrázkové kartičky na rozšiřování slovní zásoby a její využívání ve 
větách. Balení obsahuje 84-88 obrázkových karet. Hra je určena pro 
mateřské školy, školy zaměřené na speciální potřeby dětí, jazykové 
školy, logopedie, terapie a jiné.
Rozměr karet: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 5+

SC14010 - Zvířata, rostliny, příroda 755 Kč

SC14011 - Ovoce, zelenina, jídlo 755 Kč

SC14012 - Škola, média, komunikace 755 Kč

SC14013 - Dům a zahrada 755 Kč

SC14014 - Domácí potřeby a nástroje 755 Kč

SC14015 - Oblečení a doplňky 755 Kč

SC14016 - Tělo, hygiena a zdraví 755 Kč

SC14017 - Vozidla, doprava, budovy 755 Kč

SC14018 - Hračky, sport, záliby 755 Kč

SC14019 - Kalendář, čas, počasí 755 Kč

SC14020 - Rodina a společnost 755 Kč
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Procvičovací karty 
- Anglická abeceda
Obsahuje 26 obrázků na laminovaných 
kartách. Na kartě naleznete písmenko, slovíčko 
s výslovností a ilustrační obrázek.
Rozměr: 10 x 7 cm.
Věková kategorie: 4+

KA5380SK - SK verze 102 Kč

KA5380CZ - CZ verze 82 Kč

LS030ZA 475 Kč

Čísla a tvary - angličtina 
Učební pomůcka k výuce anglického jazyka.
Balení obsahuje 42 magnetických karet 
zobrazujících geometrické tvary, číslice 
a jejich textové vyjádření.
Rozměr: 9 x 9 cm / 22 ks, 9 x 4,5 cm / 20 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS039ZA 715 Kč

Čas II - angličtina 
Učební pomůcka k výuce angličtiny.
Balení obsahuje 54 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 18 x 18 cm / 4 ks, 9 x 9 cm / 11 ks, 
9 x 4,5 cm / 39 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS031ZA 480 Kč

Barvy - angličtina 
Učební pomůcka k výuce cizích jazyků.
Balení obsahuje 39 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 24 ks, 9 x 4,5 cm / 15 ks.
Věková kategorie: 3+

LS032ZA 505 Kč

Hračky - angličtina 
Učební pomůcka k výuce cizích jazyků.
Balení obsahuje 35 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 14 ks, 9 x 4,5 cm / 20 ks, 
18 x 18 cm / 1 ks.
Věková kategorie: 3+ 

LS033ZA 730 Kč

Třída - angličtina 
Učební pomůcka k výuce cizích jazyků.
Balení obsahuje 60 magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 26 ks, 9 x 4,5 cm / 33 ks, 
18 x 18 cm / 1 ks.
Věková kategorie: 3+

LS034ZA 285 Kč

Rodina - angličtina 
Učební pomůcka k výuce cizích jazyků.
Balení obsahuje 19 ks magnetických karet 
vyrobených z pevného kartonu.
Rozměr: 9 x 9 cm / 8 ks, 9 x 4,5 cm / 10 ks, 
18 x 18 cm / 1 ks.
Věková kategorie: 3+

i proi pro

i pro

i pro

i pro

i pro

i pro
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LS038ZA 460 Kč

Čas I - angličtina 
Učební pomůcka k výuce angličtiny. Balení obsahuje 
43 magnetických karet vyrobených z pevného kartonu. 
Rozměr: 18 x 18 cm / 1 ks, 18 x 9 cm / 3 ks, 9 x 4,5 cm / 
39 ks. Věková kategorie: 3+ 

i pro

CDD44045 2085 Kč

Podstatná jména, slovesa a přídavná jména 
- soubor fotografií 
275 karet s fotografiemi, které zobrazují děje, předměty 
a jejich kvality. Výborná pomůcka k rozšiřování slovní zásoby
a komunikačních schopností. Rozměr karty: 11 x 14 cm.
Věková kategorie: 4+

Kalendáře v anglickém jazyce 
vhodné na výuku pojmů 4 ročních 

období najdete na str. 555.

i pro

OT295 320 Kč

Angličtina - Protiklady s Dinem
Balení obsahuje 20 párů. Dvojici tvoří 2 dílky, které obsahují 
svůj protiklad. 
Rozměr složeného puzzle: 13,5 x 7 cm.
Rozměr balení: 19 x 14 x 8 cm. 
Věková kategorie: 3+

Dominový rychlotest - angličtina
Pomůcka k rychlému přezkoušení učiva.
Jedno balení obsahuje 5 samostatných sad, aby mohlo pracovat 
najednou 5 skupin nebo 5 žáků. Každá sada obsahuje 10 kartiček 
se slovní zásobou z daného tématu. Při správném složení všech 
kartiček musí obrázek na poslední kartičce navazovat na slovíčko 
z první kartičky. Vyrobené z pevného kartonu.
Rozměr: 7,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 6+

LS500ZA - Čísla 215 Kč

LS501ZA - Barvy 215 Kč

LS502ZA - Hračky 215 Kč

LS503ZA - Třída 215 Kč

LS504ZA - Rodina 215 Kč

LS505ZA - Ovoce 215 Kč

LS506ZA - Zelenina 215 Kč

LS507ZA - Oblečení 215 Kč

i pro
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SC71444 930 Kč

Sestavte panáčka
Spojujte jednotlivé části těla podle hodu kostky. Tato hra podporuje vizuální vnímání 
a zvyšuje povědomí o lidském těle, pomáhá rozpoznávat jednotlivé částí, motorické 
dovednosti a prostorové uspořádání pravé nebo levé strany. Kromě toho hra 
napomáhá k vyprávění a rozvoji jazyka, komunikačních dovedností, koncentrace 
a pozornosti. Když se už děti seznámili a rozpoznali různé pozice těla, mohou 
během trvání hry vytvořit pozice ze svého těla totožné se spojenými částmi těla 
postavičky podle šablony, a to následovně: hráč zaujme jednu pozici, která odpovídá 
postavičce nebo dá jinému hráči instrukce, aby zaujal danou pozici. Postavičky mají 
různé oblečení, barvu pleti a vlasů. Pro každou postavičku jsou k dispozici tři polohy 
hlavy, v závislosti na vybrané šablony. Hráči mohou hrát s jednodušší nebo více 
náročnější pozicí. Hra je vhodná pro 2 hráče nebo malou skupinku. Balení obsahuje 
40 A4 stránek, 24 šablon, 8 barevných kartonových postaviček (každá složená 
z 19 individuálních dílků), 1 sáček na uskladnění dílků, soupis různých postaviček 
a jejich barevných pozici. Hra podporuje psychomotoriku, proto je vhodná nejen 
pro jazykovou terapii, ale i mateřské, základní školy a školy zaměřené na speciální 
potřeby dětí.
Rozměr: 21,3 x 29,7 x 2 cm.
Věková kategorie: 5+

SC14051 795 Kč

Slovní zásoba - Slovesa 
Obrázkové kartičky se znázorněnými osobními zájmeny 
a symbolem pro slovesa umožňují jejich časování, odlišení 
forem a všestranné využití frází a vět. Zvolená slovní zásoba 
není vázána na žádnou osnovu a je vhodná pro všechny 
věkové skupiny. Balení obsahuje 94 barevných karet 
(84 sloves, 8 osobních zájmen, 1 symbol pro zvratné zájmena 
a 1 prázdnou kartičku). Hra je určena pro mateřské školy, školy 
zaměřené na speciální potřeby dětí, jazykové školy, logopedie, 
terapie a jiné. Rozměr kartičky: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 5+

SC14052 795 Kč

Slovní zásoba - Přídavná jména
Slovní zásoba Vocabulary obsahuje 84 barevných obrázkových karet 
(72 motivů na přídavná jména, 12 sadových karet). Každá sada se skládá ze 
tří párů, které zobrazují protikladné obrázky (např. Velký - malý). Pro každou 
sadu šesti karet je k dispozici tzv. sadová karta, která ukazuje zmenšenou 
verzi všech šesti individuálních motivů na poskytnutí celkového přehledu. 
Obrázky jsou zobrazeny nad sebou jako protikladné páry. Slovní zásoba na 
přídavná jména byla vybrána tak, aby se obrázky mohly porovnávat. Proto 
jsou obrázky na každé kartě ze sady zobrazeny vedle sebe. Vybraná slova 
se nevážou na žádnou osnovu a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. 
Hra je určena pro mateřské školy, jazykové školy, logopedii a školy zaměřené 
na speciální potřeby dětí.
Rozměr kartičky: 11 x 11 cm. Věková kategorie: 5+

NA332012 870 Kč

Hra Slovní zásoba 1 
Sada obsahuje 3 hry s různou obtížností, zaměřené na rozvoj řeči 
a jazykových schopností dětí. Každou hru mohou najednou hrát 
4 hráči, dohromady 12 dětí najednou. 
1. hra:  Domácí lotto - pojmenujte předměty na obrázcích a přiřaďte je 

do správného pokoje v domě. 
2. hra:  Párování - použijte dva korespondující předměty a vytvořte 

větu.
3. hra: Barvy - slaďte barvy a předměty a vysvětlete je ve větě. 
Každá hra obsahuje herní plán, kartičky, panáčky a kostky, podle 
druhu hry. Rozměr hrací desky: 42 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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PX0343A 429 Kč

Mistr slova 
Rychlá slovní hra, při které si děti obohacují 
slovní zásobu a přecvičují pravopis. Hráči se 
snaží v časovém limitu složit slovo z písmen, 
které si „namíchaly“ v pohárku. Po složení 
slova se určí jeho bodová hodnota. Vítězí 
ten hráč, který jako první dosáhne předem 
dohodnutou bodovou hodnotu. Balení obsahuje: 
10 speciálních kostek, přesýpací hodiny, 
pohárek, zápisník na body, propisku, sáček na 
kostky. Věková kategorie: 8+

i pro

PI7709 445 Kč

Tik - tak BUM! - Junior
Rychlá slovní hra, která podporuje kreativitu, spontánnost 
a slovní zásobu. Zapni bombu, odkryj kartu, řekni slovo, 
které souvisí s obrázkem na kartě a předej rychle tikající 
bombu dalšímu hráči. Karty jsou nadepsány ve 4 jazycích - 
slovenském, českém, anglickém a německém, proto je hra 
vhodná i při výučbě cizího jazyka. Věková kategorie: 5+

Vytvořte si 
vlastní jazykové 

cvičení

PX1422A 415 Kč

Zábavné hlásky
Zábavné hlásky je naučná hra, která rozvíjí fonémový sluch (dovednost hláskové 
analýzy a syntézy výrazů). Zaměřuje se i na zrakově - sluchově - pohybovou 
koordinaci a sluchovou koncentraci, které jsou velmi důležité při výuce čtení 
a psaní. Obsah balení: karty „žabky“ - 55 ks, karty s obrázky - 55 ks, hrací deska 
- 1 ks, figurky - 5 ks, kostka - 1 ks, český a slovenský návod. 
Rozměr: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

PX1417A 415 Kč

Zábavné slabiky
Zábavné slabiky je naučná hra, která rozvíjí fonémový sluch (dovednost hláskové 
analýzy a syntézy výrazů). Zaměřuje se i na zrakově - sluchově - pohybovou 
koordinaci a sluchovou koncentraci, které jsou velmi důležité při výuce čtení 
a psaní. Obsah balení: karty „berušky“ - 55 ks, karty s obrázky - 55 ks, 1x hrací 
deska, figurky - 5 ks, 1x hrací kostka, český a slovenský návod.
Rozměr: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. Věková kategorie: 5+ 

i pro

i pro

Výrobce
 mega hitu

AD6427 260 Kč

Ale neříkej!
Hra učí kombinovat příčiny a důsledky událostí, rozvíjí schopnost 
vyprávět příběhy, učí pojmenování emocí, rozvíjí vnímání a slovní 
zásobu. Balení obsahuje 24 karet, ze kterých můžete uspořádat 
6 příběhů a 6 sad 4-dílných hádanek.
Rozměr balení: 27,5 x 18,5 x 0,35 cm.
Věková kategorie: 4+

NA343004 1150 Kč

Moje první jazyková hra 
Zábavná hra, při které si děti zlepšují 
komunikaci a slovní zásobu. Balení 
obsahuje 4 desky s předlohami (4 
úrovně obtížnosti), 4 prázdné desky 
(24,5 x 10 cm), 48 kartiček, 4 stojany.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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PX0374A 365 Kč

Vyslov slova 
Logopedická naučná hra, která má za cíl rozvoj řeči u dětí 
v předškolním věku. Pomáhá s vyslovováním písmen S, Z, C, 
Č, Š, Ž a rovněž cvičí postřeh, vnímání a pozornost.
Rozměr balení: 24,5 x 25,5 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LR7021 365 Kč

Vyprávěj příběh pomocí kostek 
Vynikající pomůcka při procvičování slovní zásoby a vyjadřovacích 
schopností. Děti hází kostkami a podle obrázků, které padnou mají za úkol 
vymyslet a popovídat příběh. Dvě kostky určují hlavní postavy příběhu, dvě 
kostky určují místo, kde se má příběh odehrát a dvě určují situaci. Kostky 
jsou vyrobené z pěny a jsou barevně odlišené. Rozměr: 4 x 4 x 4 cm.
Věková kategorie: 6+ 

i pro

MI31977 1065 Kč

Písmenková příšerka
Zábavná hra, ve které krmíte příšerku písmenky. Disky 
jsou písmenka, které po vložení do úst postupně vytvoří 
požadované slovo. Hra rozvíjí kreativitu a slovní zásobu 
dětí. Balení obsahuje příšerku, 48 disků s písmenky, 
30 hracích karet a skladovací tašku.
Rozměr: 50 x 30 cm. Věková kategorie: 3+

Slovní expres
Napínavá slovní hra, ve které musí hráči zapojit 
všímavost, postřeh a slovní zásobu. Ten, kdo 
nejrychleji sestaví slovo z písmen na kartičkách 
a bouchne do zvonku, vyhrává. 
Rozměr krabičky: 20,5 x 24,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 8+

PX0408A - česká verze 409 Kč

PX1721A - slovenská verze 409 Kč

Přečtu ti, mami
Didaktická hra, při které se děti zábavným způsobem učí číst. 
Děti se snaží z barevných dílků co nejrychleji sestavit obrázky 
a následně přečíst písmenka a slova, která tím složí. 
Balení obsahuje 132 dílků. Rozměr krabičky: 20,5 x 24,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 6+

PX0474A - česká verze 315 Kč

PX1722A - slovenská verze 315 Kč

i pro

PX0371A    230 Kč

Hra Slova
Didaktická hra určená pro předškoláky a prvňáčky. 
Podstatou hry pro předškoláky je výběr obrázků 
a skládání slov z písmenek, které obrázek vystihují. Tato 
hra je výbornou pomůckou pro seznámení se s písmenky 
a slovy, což později pomáhá při čtení a psaní. Balení 
obsahuje: 64 písmen na kartičkách, 32 obrázků na 
kartičkách, 30 ks barevných žetonů.
Hra obsahuje písmena české abecedy !
Věková kategorie: 5+

i pro

i pro

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

i pro

BE22740 330 Kč

Hádej na co myslím 
Hra zaměřená na rozvoj slovní zásoby 
a kognitivního myšlení. Pomocí vhodných 
otázek, uhádni, na co myslím - co se skrývá 
na kartičce. Hra obsahuje 40 kartiček 
s obrázky na hádání.
Rozměr balení: 18 x 11 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 5+

Společenské hry, které prostřednictvím 
hry s více dětmi rozvíjejí i jazykové schopnosti 

najdete na str. 714 - 745.

AK20048 855 Kč

Obrázkové kostky - vyprávěj pohádku 
Hra je zaměřená na tvorbu vět a rozvoj slovní zásoby.
Na kostkách jsou znázorněné obrázky ze známých pohádek, 
na jejichž základě děti vyprávějí příběhy. Balení obsahuje 
15 kostek s obrázky - dohromady 90 piktogramů, které jsou 
rozdělené do slovních druhů - podstatná jména, slovesa, 
přídavná jména, což napomáhá k tvorbě děje. Přiložené MP3 
CD obsahuje 6 klasických pohádek v různých jazycích (česká 
verze není součástí): Jeník Hrášek, Želva a zajíc, Kocour 
v botách, Popelka a Pinokio.
Věková kategorie: 3+ 

věci slovesa

podstatná 
jména

prídavná 
jména

příslovce

AK30770 760 Kč

Obrázkové kostky - Vyprávěj příběh 
Hra je zaměřená na tvorbu vět a rozvoj slovní zásoby. Na kostkách 
jsou znázorněné obrázky, na jejichž základě děti vyprávějí příběhy.
Balení obsahuje 10 kostek s obrázky - dohromady 72 obrázků.
Věková kategorie: 3+

i pro

i pro
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Telefony a sluchátka ŠEPOT
Jsou skvělou pomůckou při učení čtení nebo správné výslovnosti. Při používání sluchátek děti slyší 10 krát zřetelněji to, co mluví, 
protože zvuk přichází přímo do jejich ucha mimo všechny rušivé zvuky z okolí. Proto se umí lépe soustředit na to, co se učí a lépe 

si to pamatují, což vede k zkvalitnění učebního procesu.

RT90003 450 Kč

Sluchátko ŠEPOT Junior s nádstavcem
Sluchátko Junior je rozměrově přizpůsobené dětem od 
3 -12 let. Obsahuje nádstavec, který se snadno upevní 
k uchu a dítě má obě ruce volné.
Rozměr: 18 x 14 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RT90010 235 Kč

Sluchátko ŠEPOT Junior 
Sluchátko Junior je rozměrově 
přizpůsobené dětem od 3 - 12 let.
Rozměr: 18 x 4 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro i pro

EPL120292 790 Kč

Trubkový telefon 
Skvělá pomůcka, se kterou děti zažijí množství zábavy. Pomocí jednotlivých prvků 
lze složit telefon, ve kterém mezi sebou mohou komunikovat najednou 2 děti. 
Telefonovat mohou uvnitř, ale i venku.
Sada obsahuje:
- 2 telefonní sluchátka (1 červené, 1 zelené);
- 1 trubku s délkou 3 m
Věková kategorie: 3+

VN84907 1100 Kč

Nahrávací mikrofón 
Mikrofón s jednoduchým ovládáním dává možnost nahrávat 
zvukový záznam až do délky 2 hodiny. Záznam si můžete 
přehrát hned ze zabudovaného reproduktoru nebo si můžete 
záznam stáhnout do počítače pomoci USB kabelu. Baterie je 
dobíjecí přes USB, paměť zařízení je 128 MB. Obsahuje i 
3,5 mm konektor na sluchátka.
Věková kategorie: 7+ 

i pro

TS01234IT 255 Kč

Sluchátka 
Sluchátka se dají nastavit podle potřeby tak, aby 
sedly na dětskou hlavu. Mají klasický 3,5 mm 
konektor, který je vhodný pro většinu zařízení. 
Délka kabelu: 1,8 m.
Věková kategorie: 3+ 

Nahrávací kolíčky
naleznete na str. 595.

TS00381EL 3465 Kč

CD přehrávač 
Přehrávač má zabudovaných 6 konektorů na sluchátka. Přehrává formaty 
CD, CD-R, CD-RW a MP3, taky obsahuje rádio a USB konektor. LCD display 
usnadňuje přehrávání. Napájí se pomoci elektřiny nebo 8 baterií typu
C (není součástí balení).
Věková kategorie: 3+ i pro
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Maňásci pro logopedii 
Maňásek se spodním otvorem. Je možné hýbat ruka-
ma, hlavou, ústy a jazykem. Proto se dokonale hodí 
jako logopedická pomůcka. Rozměr: 40 x 20 cm. 

 IM3722 - Logopedická holčička  945 Kč

IM3721 - Logopedický chlapeček   945 Kč

NO2802 805 Kč 

Logopedický hroch 
Názorná logopedická pomůcka k nácviku správné 
výslovnosti. Velký maňásek, který má pohyblivý jazýček 
k zdůraznění jeho polohy při vyslovování určitých písmen. 
Je vyrobený ze sametově hebkého froté a proto si ho děti 
oblíbí i jako polštářek. Hračku je možné díky použitému 
materiálu a pružnému dutému vláknu uvnitř vyprat 
v automatické pračce. Rozměr: 33 cm. 
Věková kategorie: 1+

GN2006 960 Kč

Foukací lotto 1
Vynikající logopedická hra, která přináší dětem 
spoustu radosti a umožňuje cvičit kontrolu 
dýchání. Hra se skládá z podstavce s otvory 
a karet s obrázky, které odpovídají obrázkům na 
podstavci.Úkolem dítěte je foukáním posouvat 
míček po podstavci. Každé nové políčko je 
označené žetónem na kartě. Návod představuje 
2 varianty hry pro 1 až 4 hráče ve věku od 3 let. 
Obsah: Podstavec z umělé hmoty o rozměrech 
22 x 32 x 10 cm skládající se ze dvou částí, 
4 oboustranné karty s obrázky, pingpongový 
míček, 36 žetónů, návod.
Věková kategorie: 3+

V1201-2  95 Kč

Magická kulička
Jemným foukáním musí děti udržovat 
polystyrénovou kuličku nad košíkem.
Kdo vydrží nejdéle? Věková kategorie: 4+

GN2005 650 Kč

Logopedická turbinka
Logopedická dechová hra, která zadržuje v plících 
dech. Je totiž jednoduché rozkývat turbinku, 
je však těžké ovládat to, na kterém políčku se 
zastaví. Hra přináší dětem spoustu zábavy 
a přitom umožňuje cvičit kontrolu dechu. Proto se 
turbinka zvlášť doporučuje pro děti s vadami řeči, 
přestože si s ní rády hrají všechny děti. Hra je pro 
2 osoby. Obsah: 2 turbinky s obrázky s různým 
stupněm složitosti.
Věková kategorie: 4+

LR93247 745 Kč

Nadechni se
- tabulky na nácvik správného dýchání 
Děti obkreslují vzory a cestičky na tabulkách prsty a 
nadechují se a vydechují podle vzorů. Obsahuje 3 
oboustranné tabulky se 6 vzory.
Rozměr: 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+

AK20031 660 Kč

Foukací dobrodružství
Projděte překážkami, nasměrujte míč a dosáhněte 
svého cíle! Dvě zábavné scény, které pomáhají cvičit 
intenzitu, sílu a směrové foukací schopnosti 
s cílem vyvinout optimální dýchací vzorce. 
Balení obsahuje: 2 scény na foukání (28,5 x 20 cm), 
12 překážek a 8 korkových kuliček (průměr 3 cm). 
Věková kategorie: 3+

H - 3B-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   635 9. 8. 2021   10:36:01



636
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

Lo
g

o
p

e
d

ie

SC13160 3150 Kč

Myotopie 
Sbírka 10 her pro rozvoj řeči a orální motoriky představuje komplexní pomůcku pro každodenní 
využití v jazykové terapii. Velká herní variabilita zaručuje, že se hry nikdy nestanou nudnými. Včelky, 
žabky, rybky a další zvířátka spolu s autíčky seznamují děti se standardními cvičeními na rozvoj 
orální motoriky. Úkolem dítěte je přisát herní žetony vtahováním vzduchu do plic přes brčko a umístit 
je na hrací plochy nebo přemístit lehké předměty jako míčky z vlny, autíčka, míčky pro stolní tenis či 
plastové žabky na karty určené na rozvoj orální motoriky, foukáním či jiným způsobem rozvíjejícím 
jemnou motoriku. Cílem všech her je třídění barev, množství a tvarů a koordinace oko - ruka, rozvoj 
orální motoriky a zlepšení artikulace.
Obsah balení: 5 hracích ploch, 4 kostky (1x s barevnými kuličkami, 1 x 1-6, 1 x 1-3, 
1 x s geometrickými tvary), 5 sad žetonů (včetně zaměnitelných žetonů), 8 brček, 54 hracích karet 
na orální motoriku, 1 kartonový medový plást, 1 akvárium, 2 plastové žabky, 13 velkých žlutých 
žetonů, 13 malých žlutých žetonů, 1 malé plastové auto, malé míčky z vlny, 1 míček na stolní tenis, 
kuličky, 4 udice, brčka.
Rozměr balení: 30,2 x 43,4 x 12,2 cm.
- vhodné pro děti předškolního a školního věku na rozvoj správné artikulace, podporu slovní 
zásoby a účely logopedie.
Věková kategorie: 5+ 

i pro

AK20030 650 Kč

Foukací hry 
Pomůcka pro logopedické cvičení ve 4 různých hrách 
- fotbal (hráči se pomoci foukání snaží dostat míč do 
soupeřovy branky), piráti (hráči se pomoci foukání snaží 
dostat míč z lodě na ostrov), labyrint (foukáním se hráč 
snaží projít trasu labyrintu), labyrint (foukáním se hráč 
snaží projít trasu labyrintu naplněného vodou). Balení 
obsahuje 8 míčků o průměru 3 cm, 3 hrací plochy, plastový 
kufřík.
Rozměr hrací plochy: 31 x 22 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EPLKF0009 1120 Kč

Foukací kruh 
Míček lze koulet na kruhu 4 různými 
způsoby. Kruh může být držen v ruce 
nebo položený na stole. Hra foukáním 
procvičuje ústní svaly a koncentraci, 
manipulace s kruhem procvičuje jemnou 
motoriku. Součástí jsou 2 míčky. 
Rozměr: 28 x 25 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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PR11700 245 Kč

MÜO Duello pro jazyk 
2 karetní hry, každá s 32 kartičkami, pro svalové 
cvičení realizované hravým způsobem, prostřednictvím 
15 názorných a přesných zobrazení rtů a polohy jazyka 
a též pohybových procesů. Hra probíhá tak, že jeden hráč 
procvičováním cviků dostane druhou kartu procvičovaného 
papíru. Věková kategorie: 4+

PR14801 245 Kč

Sammy - logopedické kvarteto
Děvčátko jménem Sammy zve děti hrát si logopedické hry 
založené na principu populárního kvarteta. Soubor karet 
představuje 32 cvičení rozdělených na cvičení jazyka (se 
zeleným pozadím fotografií - 20 cvičení) nebo cvičení úst 
(modré pozadí fotografií - 12 cvičení). Cvičení vytváří kvarteta 
(po 4 cvičení). Každé kvarteto je označeno jinou barvou 
rámečku fotografií. Některá cvičení se provádějí s použitím 
dalších rekvizit, takže je zapotřebí připravit si: pera nebo 
vatové tampóny, slané tyčinky, špachtle, bonbóny (např. 
lentilky). Hru je možno hrát jen s vybranými kvartety,nebo 
využít karty též pro ilustraci logopedických cvičení. Skutečnost, 
že jiné dítě bylo vyfotografované při cvičení cviků, nabádá 
k vykonávání cvičení. Všechny fotografie jsou velmi zřetelné.
Obsah: 32 barevných fotografií o rozměru 9 x 6 cm, karty jsou 
laminované, to vše je uloženo v elastickém průsvitném obalu 
z plastu. Věková kategorie: 4+

AK20020 920 Kč

Logopedické kartičky 
Zábavnou formou se naučme správně vyslovovat 
a artikulovat. Pomocí 33 naučných karet se děti učí správné 
pozici jazyka, zubů a rtů při vyslovování slov. Balení obsahuje 
33 oboustranných karet, návod, lepicí archy a plastové 
obálky, vše baleno v praktické krabičce. 
Rozměr karty: 11,6 x 8,3 cm. Věková kategorie: 3+ 

LH526040 945 Kč

Sada terapeutických zrcadel 
Sada 4 zrcadel rozličných barev a tvarů. Rám 
zrcadel je vyroben z pěnového materiálu. 
Samotné zrcadlo je bezpečné pro děti, 
protože je vyrobeno z akrylu. Při ohnutí 
získáte konvexní nebo konkávní odraz.
Rozměr: 28 x 31 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EPL130188 105 Kč

Mikrofon s ozvěnou
Jednoduchý plastový mikrofon s jemnou 
ozvěnou, vhodný na procvičování řeči 
a odvahy dětí před obecenstvem.
Rozměr: 20 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

SC13009 775 Kč

MIMIC - logopedická hra s ústy
Hra pro ústní nebo ,motorické zručnosti
Atraktivní trénink motoriky a svalů rtů,lící a jazyka. Hra obsahuje 
barevné kartónky na kterých jsou zřetelně zábavným způsobem 
zobrazeny nejdůležitější „logopedické grimasy“. Tento způsob 
hry podněcuje děti s problémy artikulace k procvičování cviků, 
které by jinak považovaly za nudné, a které vedou k vycvičení 
svalů potřebným ke správné artikulaci. V krabičce je přiložen 
návod s návrhem deseti her, které nabízejí příklady vhodné pro 
individuální a skupinovou práci. Obsah: 28 barevných kartiček 
z pevného kartónu (10 x 10 cm), metodický návod. 
Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ
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SC12112 705 Kč

Pojmenováváme emoce - 
obrázkový materiál 2 
Radost, hněv, zvědavost, smutek - proč se dítě 
takto tváří? Emoce na situačních kartičkách 
podněcují diskuzi o pocitech jiných lidí a jak se 
s nimi vypořádat.
Obsah: 75 barevných kartiček 9 x 9 cm, návod.
Věková kategorie: 4+ 

ZVUKOVÉ 
MP3 CD

CD846032 715 Kč

Obličeje a emoce - lotto
Lotto zkoumá výraz tváře a zvuky emocí. 
Děti přiřazují žetony na obrázky na základě 
přehrávaného CD. Balení obsahuje 
12 kartiček, 120 žetonů a audio CD.
Rozměr kartičky: 14 x 21,5 cm.
Věková kategorie: 4+

AK20630 1020 Kč

Poslouchání: projev emocí
Hra zaměřená na rozlišování základních emocí. Hra je určena pro 
1-12 hráčů. Děti poslouchají různá vyjádření emocí a označují 
žetonky na hracích kartičkách příslušný obrázek. Porozumění 
vlastním pocitům a pocitům jiných je důležitým vývojovým krokem 
všech dětí. Balení obsahuje: 12 velkých karet, 12 kartiček, 60 
červených žetonků. Nahrávky emocí jsou k dispozici ke stažení na 
našem eshopu.
Rozměr velkých karet: 16 x 16 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

RO2990016 1690 Kč

Hra - Emoce
Hra snižuje bariéry ve vyprávění o pocitech. Děti se učí projevovat své 
vlastní emoce, učí se být otevřeny emocím ostatních dětí a učí se tyto 
emoce respektovat. Naučí se rozdávat a přijímat komplimenty. Na osvojení 
si různých emocí mohou děti používat různé styly vyjadřování, například 
rytmus a hudba v kreslení, projev těla a mluvení o věcech, které se staly. 
Obsah: hrací deska (37 x 37 cm), 1 pult, kostka, 
36 malých karet emocí, 4 malé karty komplimentů, 4 velké karty emocí, 1 
velká karta komplimentu a návod. 
Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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AK20542  680 Kč

Řeč obličeje
Hra je zaměřená na identifikaci 10 různých výrazů lidské 
tváře a jejich přiřazení ke čtyřem reálným lidským tvářím. 
Hra obsahuje 50 karet, které se dělí na 10 karet s ilustracemi 
deseti výrazů + 40 karet s fotografiemi čtyř lidí, kteří 
znázorňují deset daných výrazů. Na zadní straně karet se 
nachází systém samoopravy. Ke hře je též přibalen edukační 
návod a plastová krabice na uložení. Baleno v kufříku.
Rozměr karet: 9 x 9 cm. Věková kategorie: 3+

SC12048 705 Kč

Pojmenováváme emoce - obrázkový materiál
Pláč, hněv, smích - lidé projevují své pocity. Lidé mladší a starší, 
ženy a muži, děvčata a chlapci všech ras, vyjadřují význam své 
tváře, jaká je jejich nálada. Paleta pocitů obsahuje všechny odstíny 
radosti, smutku, strachu až po údiv a nudu.Viditelně přestavené 
emoce výborně podněcují k rozhovoru o vlastních pocitech, 
k diskusi, k napodobování a spolucítění. Výborná pomůcka 
v hodinách výchovy slušného chování nebo při terapii.
Obsah: 70 barevných karet (9 x 9 cm), návod.
Věková kategorie: 4+

AD4959 260 Kč

Memory - Emoce 
Klasické pexeso s motivem různých emocí, u kterého si děti procvičí paměť 
a koncentraci. Všechny kartičky se otočí obrázkem dolů a úkolem hráčů je hledat 
dvojice stejných obrázků. Vítězem je ten hráč, který má na konci hry nejvíce 
dvojic. Kartičky jsou vyrobeny z tvrdého kartonu. 
Balení obsahuje 48 kartiček (24 dvojic) o rozměru 7,5 x 7,5 cm. 
Rozměr balení: 18,5 x 28 x 3,5 cm. Věková kategorie: 4+ 

AK20544 410 Kč

Sada puzzle - Emoce 
Obsahuje 10 ks velkých puzzle s různými emocemi a 10 ks karet 
s emocemi. Děti musí správně poskládat puzzle a přiřadit k němu 
správnou kartičku s emocí. Vyrobeno z kvalitního kartonu. Balené 
v praktické krabičce.
Rozměr: 15,6 x 15,6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

PI79346L 225 Kč

Emoce
Jednoduchá hra pro malé 
děti. Pomocí obrázkových 
puzzle děti snadněji 
porozumí emocím a tím je 
umí přiřadit k situacím v 
běžném životě. 
Věková kategorie: 1+

AK20547 515 Kč

Vyjádři své emoce!
Roboti se chtějí naučit emoce a my jim pomůžeme! Vyjadřujte 
základní emoce tím, že je různými způsoby zastupujete 
prostřednictvím smyslů. Jiný způsob zjišťování emocí, který 
poskytuje úplnější pohled na každou z nich. 
Balení obsahuje 40 kartiček a 2 ruletky. 
Rozměr kartičky: 10 x 5,6 cm. 
Průměr ruletky: 18 cm. 
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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CD845020 545 Kč 
Výrazy tváře
45 fotografií, na kterých jsou zobrazené děti s projevy 
různých emocí ve výrazu tváře. Cvičení je založeno na 
rozeznávání pocitů zobrazených na fotografiích. Vynikající 
pomůcka, která podporuje diskusi, inspiruje k vytváření 
příběhů, k vyjadřování emocí a navíc rozšiřuje slovní 
zásobu. Rozměr 11 x 14 cm.
Věková kategorie: 3+

CD845001 545 Kč

Emoce - fotografie
22 velkých karet s fotografiemi, které vyjadřují různé 
emoce dětí. Výborná pomůcka k rozšiřováni slovní zásoby 
a komunikačních schopností.
Rozměr karty: 21 x 14 cm. Věková kategorie: 4+

MI45402 545 Kč

Emoce a Empatie 
Hra pomáhá při vyjadřování 
se, zvládání pocitů a buduje 
empatii. Balení obsahuje 
24 karet, 18 žetonů, 1 ruletu, 
1 lupu a návod.
Rozměr: 8 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+ RY49592 380 Kč

Pojmenování emocí - fotografie 
Balení obsahuje 24 karet s fotografiemi 
znázorňujících různé emoce. Zobrazené 
emoce podněcují děti k diskusi o daných 
pocitech, co vyjadřují, k jejich napodobování 
i k empatii. Zároveň si tak rozšiřují slovní 
zásobu a zlepšují komunikační schopnosti.
Rozměr: 21 x 23,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

AK20845 865 Kč

Obuj si mé boty
Výcviková aktivita s otáčecími kartičkami ve formě kalendáře. 
Pozorujte různé situace a emoce prostřednictvím kartiček. Cílem 
je vcítit se do dané situace a popsat, jak se postavičky cítí. Hra 
pomáhá zlepšovat sociální dovednosti a empatii. Součástí je 
10 situaci, 15 postaviček a 10 emocí. Rozměr: 31 x 15,3 cm.
Věková kategorie: 3+

NA343002 1270 Kč

Fotobox - Emoce 
60 fotografií ve velkém formátu na 
rozvoj slovní zásoby a komunikace.
Rozměr: 21 x 15 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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EPL220105 189 Kč

Razítka - Emoce 
Balení obsahuje 10 razítek s různými výrazy 
tváře. Na každém dřevěném držadle je vytištěný 
motiv. Plocha k tištění je vyrobena z gumy. 
Průměr: 2,5 cm, výška 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AK20546 540 Kč

Maxi razítka - Emoce 
Sada obsahuje 10 ks velkých razítek 
s různými emocemi.
Rozměr: 4 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN88474 195 Kč

Razítka - Emoce 
Balení obsahuje 4 dřevěné razítka 
s gumovou plochou s motivy emocí.
Rozměr obtisku: 3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

RY5859 425 Kč

Šablony - Emoce 
Balení obsahuje 6 šablon 
s chlapeckými a dívčími 
tvářemi. Obkreslujte je na 
papír a různě kombinujte části 
tváře.
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 4+ 

NS0914 169 Kč

Šablony - Emoce 2 
Balení obsahuje 6 emocí: radost, zlost, 
strach, smutek, překvapení a neutrální 
výraz tváře. Rozměr: 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 4+ 

ED523334 1445 Kč

Já a mé emoce 
Vyberte si proužek s úkolem a podívejte se 
na znázorněné situace. Jaké emoce vidíte? 
Pod každou situaci umístěte tvář vyjádřující 
danou emoci. Pro kontrolu otočte proužek 
na druhou stranu a porovnejte, zda máte 
správné odpovědi. Hra zahrnuje 4 základní 
emoce: štěstí, smutek, strach a hněv. Balení 
obsahuje 8 proužků s úkoly, 32 malých 
kartiček s tvářemi a dřevěný box.
Rozměr: 45 x 22 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

ED90125 1380 Kč

Přiřaď správnou emoci 
Děti se naučí rozpoznat různé emoce a 
povypráví své vlastní zkušenosti a příběhy. 
Hra obsahuje: hrací desku s emocemi, 
48 karet s různými situacemi, 8 karet s 8 
základními emocemi. 
Rozměr boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm. 
Věková kategorie: 5+

HK11422 1320 Kč

Kobercová skládačka
- Emoce 2
Naučná hra naučí zábavným 
způsobem rozpoznat emoce 
a nálady. 
Balení obsahuje 15 ks.
Materiál: polyester.
Rozměr dlaždice: 29 x 29 cm.
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RY49591 1890 Kč

Panenka s emocemi
Díky suchému zipu vytvoříte na tváři plyšové panenky až 16 
různých výrazů. Stiskněte jedno tlačítko na jejím těle, aby ste 
slyšeli řadu zvuků spojených s emocemi. Stisknutím druhého 
tlačítka zvuk zopakujete při správné emoci. Nepoužité emoce 
mohou být odkládány na plášť panenky.
Rozměr: 38 cm. Věková kategorie: 3+ 

RY33251 520 Kč

Emoce - samolepky 
Zkoumejte emoce s těmito opakovaně použitelnými 
nálepkami. Děti mohou kombinovat nálepky až s 8 kartami. 
Balení obsahuje 32 samolepek s opakovaně použitelnými 
emocemi (1 list) a 8 dětských karet. 
Rozměr: 14 x 19,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

Magnetická tvář
Tvář může být vyplněna až 85 vtipnými 
magnetickými dílky. Pro inspiraci slouží 
přiložené šablony.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58488 - Chlapec 449 Kč

GO58492 - Dívka 449 Kč

LR6373 370 Kč

Ananas s emocemi 
Ananas pomáhá dětem 
rozpoznat a vyjádřit různé 
emoce. Obsahuje 30 dílů.
Rozměr: 16 x 10 x 8 cm.
Věková kategorie: 3+

AK20545 570 Kč

Rozpoznávání - Emoce
Hra na popis emocí je prvním krokem k rozvoji emočního svědomí, 
dosažení větší sebekontroly a řízení emocí správně regulovat. Pomáhá 
identifikovat individuální emoce, rozpoznávat je u jiných lidí a přijímat 
rozhodnutí o našem chování. 
Balení obsahuje 35 kulatých kartiček. 
Průměr kartičky: 9 cm. 
Věková kategorie: 2+

POSLEDNÍ
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HK11323 1350 Kč

Kobercová skládačka emoce 
Materiál: polyester.
Spodní vrstva je protiskluzová.
Sada obsahuje 15 dílů.
Rozměr 1 dílu: 29 x 29 cm.

EDF200600 2050 Kč

Molitanové sedačky - emoce
Sedačky poskytnou dětem místo k měkkému sezení a zároveň 
je lze využít i při různých didaktických aktivitách zaměřených na 
rozlišování emocí a pocitů. Sada obsahuje 6 sedaček. K sedačkám 
si můžete dokoupit hrací kostku emoce (EDF200601) z naší 
nabídky a rozšířit si tak možnosti využití. 
Tloušťka sedačky: 5 cm. Průměr: 30 cm.

EDF200601 1280 Kč

Hrací kostka - emoce
Kostka je vyrobená z molitanu a je potažená trvalou koženkou. 
Slouží ke hře a na různé didaktické aktivity. Kostka se může 
používat zvlášť, nebo spolu s molitanovými sedačkami emoce 
(EDF200600) z naší nabídky a rozšířit si tak možnosti využití.
Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

VN74748 555 Kč

Baterie k semaforu na kontrolu hluku 
Speciální baterie, díky které nemusíte být omezeni délkou napájecího 
kabelu. Umožňují 6 hodinové nepřetržité fungování přístroje. Pro semafor na 
kontrolu hluku není možné použít žádné jiné baterie kromě této. Je možné 
ji dobít v přístroji pomocí elektrického kabelu, který je součástí semaforu 
(VN77968). Na boku semaforu je umístěn indikátor dobití baterie. 
Napětí a kapacita baterie je 4,8 V - 2100 mAh.

VN77968 2260 Kč

Semafor na kontrolu hluku 
Skvělá pomůcka, která pomáhá udržet ve třídě 
hladinu hluku na přijatelné úrovni. Když hladina 
zvuku stoupá, světlo se změní ze zelené barvy 
na žlutou a pak na červenou - se zvukovým nebo 
bez zvukového znamení. Semafor lze napájet 
elektrickým kabelem (adaptérem), který je součástí 
balení (délka: 2,40 m) nebo speciální baterií, která 
není součástí balení a objednává se samostatně. 
Podle bezpečnostních regulí nelze pro semafor 
použít žádné jiné baterie, pouze k tomu určené 
(VN74748). LED světla mají životnost 100 000 
hodin. Rozměr: 14 x 44 x 11 cm. 
Věková kategorie: 8+

AD5895 380 Kč

Co se smí a co ne?
Naučná hra pro děti, u které se naučí jak se chovat v různých 
situacích. Na kartičkách jsou zobrazené rozdílné chování dětí, 
např. jedno tahá pejska za ucho, druhé si s ním pěkně hraje. 
Dítě má rozhodnout, co je slušné chování a co ne. Kartičky jsou 
vyrobeny z tvrdého kartonu. Balení obsahuje: knížku s návodem 
pro 3 hry, 24 kartiček o rozměru 11,9 x 10,9 cm, 45 žetonů. 
Rozměr balení: 36,8 x 22 x 5 cm. Věková kategorie: 3+
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KONTROLNÍ 
OPRAVNÝ SYSTÉM

AK20802  410 Kč

Dobré chování: Doma
Hra je zaměřená k osvojení dobrých návyků 
v prostředí domova. Obsahuje 17 párů karet, 
které znázorňují různé způsoby chování. Dítě 
identifikuje, které z nich je správné a které ne. 
Na zadní straně karet je samo-opravný sytém. 
Na opačné straně každé kartičky je usmívající 
nebo zamračená tvář, která dětem odhalí, zda je 
jejich chování doma správné a nebo zda je třeba 
ho napravit. Věková kategorie: 3+

AK20801 420 Kč

Dobré chování: ve škole
Hra je zaměřená k osvojování si správných návyků při 
vycházení se spolužáky ve třídě. Obsahuje 17 párů karet, které 
znázorňují různé způsoby chování. Dítě identifikuje, které z nich 
jsou správné a které ne. Na zadní straně karet je samoopravný 
systém. Hra obsahuje 34 karet. Rozměry karet: 9 x 9 cm. 
Síla 2,5 mm. Věková kategorie: 3+

AK20800 420 Kč

Dobré chování: životní prostředí
Hra je zaměřená k osvojování si správných návyků při 
ochraně životního prostředí. Obsahuje 17 párů karet, 
které znázorňují různé způsoby chování. Dítě identifikuje, 
které z nich jsou správné a které ne. Na zadní straně karet 
je samoopravný systém. Hra obsahuje 34 karet.
Rozměry karet: 9 x 9 cm. Síla 2,5 mm.
Věková kategorie: 3+

i pro

i pro
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AK20810  670 Kč

Slušné chování - tolerance a spolupráce
Tato hra nabízí vzdělávací prostředek k vysvětlení hodnoty tolerance 
a spolupráce. Na každé kartě jsou zobrazené 4 situace. Pomoci červeného 
křížku dítě musí určit, které chování se na kartičku nehodí a není správné.
Na zadní straně karet je samoopravný systém.
Balení obsahuje: 12 karet (15 x 15 cm) a 12 křížků.
Věková kategorie: 3+

AK20811  670 Kč

Slušné chování - zdraví, náklonnost 
a bezpečnost
Tato hra nabízí vzdělávací prostředek k vysvětlení hodnoty 
zdraví, náklonosti a bezpečnosti. Na každé kartě jsou zobrazené 
4 situace. Pomocí červeného křížku dítě musí určit, které 
chování se na kartičku nehodí a není správné. Na zadní straně 
karet je samoopravný systém. 
Balení obsahuje: 12 karet (15 x 15 cm) a 12 křížků.
Věková kategorie: 3+

i pro

i pro

AK20841 1050 Kč

Obrazy - Prevence šikany
Cílem aktivit je seznámit děti s problematikou 
šikany a zaměřit se na její prevenci. Sada obsahuje 
6 obrazů školní šikany. Obrazy jsou snadno 
omyvatelné, s možností zavěšení na zeď.
Rozměr: Ø 30 cm.
Věková kategorie: 3+
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BE11080 1220 Kč

Řekni mi - Pomoc v nouzi 
Hra obsahuje karty se šesti situacemi - požár 
školky, pomoc v bazénu a ve výtahu, první 
pomoc při nehodě na kole, nikdy neodcházej 
s cizím člověkem, najdi rodiče v obchodě. Děj 
každé situace je vyobrazen na 5 kartičkách 
o rozměru 15 x 15 cm. Děti se učí jak 
zareagovat v dané situaci, jak pomoct sobě 
nebo kamarádovi.
Rozměr balení: 28 x 20 x 5 cm.
Věková kategorie: 4+

BE11090 1220 Kč

Řekni mi - Odpovědnost 
Hra obsahuje karty se šesti situacemi - odvaha na hřišti, odpovědnost za 
domácí zvířátko, chování v autobuse, pomoc v rodině, péče o seniory, 
nezávislost při osobní hygieně. Děj každé situace je vyobrazen na 5 
kartičkách o rozměru 15 x 15 cm. Děti se učí jak zareagovat a správně 
se zachovat v dané situaci jak pomoci lidem kolem sebe.
Rozměr balení: 28 x 20 x 5 cm.
Věková kategorie: 4+

ZNAČKA KVALITY, DLOUHOVĚKOSTI 
A BEZPEČNOSTI ! 

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

důležité základy pro jejich rozvoj.

i pro

i pro

AK20803 420 Kč 

Prevence a bezpečnost 
Asociační hra, která jednoduchou formou učí děti 
o bezpečnosti. Obsahuje 17 párů aktivit (34 kvalitních karet 
o velikosti 9 x 9 cm), které poukazují na správné a nesprávné 
zacházení. Zadní strana obsahuje kontrolní znaky.
Baleno v kufříku. Věková kategorie: 3+

i pro

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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CD148003 225 Kč

Motivační tabulka s nálepkami
- Závody
Sledujte úspěchy dětí. Každá sada obsahuje 
630 ks barevných nálepek a 30 tabulek.
Rozměr: 12,7 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+

CD2166 119 Kč

Nálepky - Zlaté hvězdy
Motivační a hodnotící nálepky. Ideální jako 
odměna za dobré chování nebo roli. 
810 ks nálepek ve zlaté barvě.
Průměr: 10 mm.
Věková kategorie: 4+ 

CD2175 119 Kč

Nálepky - Usměvavé hvězdy
Motivační a hodnotící nálepky. Ideální jako 
odměna za dobré chování nebo roli.
810 ks nálepek v 5 barvách.
Průměr: 10 mm.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

WD60934 435 Kč

Motivační tabule 
Barevná, dřevěná tabule vybízí děti 
k zodpovědnosti, k dobrému chování 
a zároveň rozvíjí v dětech intelekt a učí 
je systematičnosti a plánování. Obsahuje 
magnetické části, kterým učitel nebo 
rodič dítě hodnotí.
Rozměr: 40 x 32 x 1,2 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PX1585A 159 Kč

Tabulka dobrého chování
Princip plnění úkolů a získávání odměn vede děti k odpovědnosti, samostatnosti a důslednosti. Za 
každý splněný úkol zapíše učitel nebo rodič do příslušného políčka kladný symbol. Za nesplněnou 
úlohu zapíše záporný symbol. Za každý kladný symbol dítě získává bod. Učitelé nebo rodiče se 
dopředu s dětmi dohodnou, kolik bodů musí získat a jaká za ně bude odměna.
Součástí balení je nasucho stíratelná fixa s houbičkou. 
Rozměr: 22 x 33 x 0,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AK20840 460 Kč

Prevence šikany 
Edukační sada 5 situací šikany, se kterými se děti mohou setkat. 
Každá situace je zobrazena na 4 kvalitních kartičkách. Naučte děti 
správnému chováni vůči spolužákům a přátelům. Které chování je 
nesprávné? Jak předcházet šikaně? Balené v praktické krabičce. 
Rozměr karty: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

i pro
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NA332013 960 Kč

Dobré způsoby ve škole 
Hra zaměřená na dobré způsoby a chování ve škole. Děti formou 
karetní hry popisují nesprávné chování a hledají korespondující 
kartičku se správným chováním. Pokud se jim to podaří, získají 
žeton. Vyhrává hráč s 5 žetony.
Rozměr hrací desky: 44 x 44 cm.
Věková kategorie: 4+

AD6960 345 Kč

Bezpečná cesta
Hra učí dítě základní pravidla přechodu přes ulici. 
Během hry můžete mluvit o nebezpečných situacích, 
které se mohou stát na silnici. Na druhé straně tabulky 
jsou popsány základní bezpečnostní pravidla. Balení 
obsahuje hrací desku (34 x 34 cm), 
4 hrací figurky, kostky a 16 karet se signalizací.
Rozměr balení: 22 x 19,5 x 0,55 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Koše na třídění odpadu
Plastové koše s praktickým víkem. Barva koše určuje, na jaký druh 
odpadu je koš vhodný. Učí děti uvědomovat si význam ochrany 
životního prostředí.
Rozměr: 41 x 41 x 59,5 cm. Objem: 50 l.

NS0011P - Plasty (oranžový) 505 Kč

NS0012P - Sklo (zelený) 505 Kč

NS0013P - Papír (modrý) 505 Kč

NS0014P - Kovy (červený) 505 Kč

NS0015P - Jiné (šedý) 505 Kč

Podložka na třídění
Kulatá podložka, která pomáhá dětem uvědomit si samy 
sebe a jejich vztahu k životnímu prostředí.
Průměr: 88 cm.

1. SB15000 - Zdravé stravování 2030 Kć

2. SB16000 - Recyklování 2030 Kć

AK30643 490 Kč

Proč třeba recyklovat? - Posloupnosti
Posloupnosti, které pomáhají dětem ocenit důležitost recyklace. 
Děti zjistí, z čeho se vyrábějí materiály, které recyklujeme a 
pochopí proces recyklace v několika krocích. 
Balení obsahuje 20 ks velkoformátových karet. 
Rozměr karty: 11,5 x 11,5 cm. 
Věková kategorie: 3+
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AK20552 670 Kč

Separuj a recykluj! 
Hra určena pro výuku a získávání návyků klasifikovaní a recyklaci 
různého druhu odpadu: organického, plastového, láhví, plechovek, 
papírů, kartonů, skla, baterií atd.
Hra podporuje vytváření recyklačních návyků, což je podstatné pro 
vyváženost životního prostředí.
Hra zahrnuje 5 sběrných kontejnerů (modrý, zelený, žlutý, oranžový 
a šedý) + 35 karet s fotografiemi reprezentujícími různé druhy 
odpadu), nálepky, které se lepí na sběrné kontejnery (např. nálepka 
skla patří na zelený kontejner), edukační návod a kufřík. Novinkou 
je kostka s obrázky, která určuje, kterou asociací má dítě začít 
a kterou pokračovat. Tímto získává tato didaktická hra širší rozměr.
Rozměr: Sběrný kontejner: 20 x 19 x 10 cm, karta: 6,1 x 6,1 cm.
Věková kategorie: 3+

tematická 
kostka v balení 

i pro

NA342276 1030 Kč

Třídění - materiály
Naučí dítě rozeznávat a třídit jednotlivé materiály 
a substance. Dítě dostane box s přihrádkami na třídění 
a instruktážní list. Musí naplnit přihrádky kartičkami 
korespondujícími s instrukčním listem. Obsahuje 
60 kartiček, 2 třídicí boxy, 12 instrukčních listů, 1 návod. 
Možno rozšířit o NA305162 pro víc dětí. 
Rozměr: boxy: 27 x 12 cm, instrukce: 25,5 x 8,5 cm, 
kartičky: 4,5 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 4+

NA305162 375 Kč

Třídění - materiály - 
doplnění 
Rozšíření k třídění - materiály 
(NA342276), které umožňuje 
zapojení 2 dalších detí.
Obsahuje: 2 třídicí boxy. 
Rozměr: 27 x 12 cm
Věková kategorie: 4+ 

NA379076 890 Kč

Vyčistit les 
Zábavná hra, zaměřená na zvýšení povědomí dětí o ochraně 
životního prostředí. Děti při čištění lesa spolupracují, vzájemně si 
pomáhají a společně směřují k dosažení cíle hry - vyčistit les od 
odpadků. Rozměr hrací desky: 39 x 39 cm.
Věková kategorie: 4+

AD6984 345 Kč

Ekohrdina 
Úkolem hráčů je sbírat různé druhy odpadu z hrací 
desky, například: plechovky, staré noviny, láhve, 
plastové obaly. Vítězem je ten, kdo jako první rozdělí 
a hodí odpadky do vhodné nádoby. Hra rozvíjí 
ekologické povědomí, učí třídění odpadu, trénuje 
strategické myšlení. Sada obsahuje 22 prvků.
Rozměr balení: 22 x 19,5 x 0,55 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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