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Všechny puzzle 
na této straně 
jsou vyrobeny

ze dřeva

Vkládací puzzle 
Maminky a dětičky
Dřevěné puzzle k procvičení jemné 
motoriky. Rozměr: 21 x 21 x 2,4 cm.
Věková kategorie: 1+

1. DJ01054 - Džungle 305 Kč

2. DJ01053 - Farma 305 Kč

Vkládací puzzle
Dřevěné puzzle s tématikou zvířat a jejich 
mláďat na procvičení jemné motoriky.
Rozměr: 21 x 21 x 2 cm.
Věková kategorie: 1+

DJ01061 - Rodina na farme 305 Kč
DJ01062 - Rodina v džungli 305 Kč

DJ01049 305 Kč

Vkládací puzzle 
Co jedí?
Zvířátka 2 
Dřevěné puzzle k procvičení jemné motoriky. 
Rozměr: 21 x 21 x 1 cm.
Věková kategorie: 1+

DV25515 180 Kč

Černo-bílé puzzle - Zvířátka 2 
Dřevěná hračka, která procvičuje jemnou 
motoriku rukou. Při hře děti poznávají barvy 
a tvary. Balení obsahuje 4 puzzle a podložku.
Rozměr balení: 18,4 x 6,7 x 18,1 cm.
Věková kategorie: 1+

GO57702 209 Kč

Vkládací puzzle - Traktor 
Dřevěné vkládací puzzle, obsahuje 6 dílů.
Rozměr: 20 x 20 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 1+ 

Skládačka
8 - dílná dřevěná skládačka.
Rozměr: 30 x 21 x 2,4 cm.
Věková kategorie: 1+

GO57407 - Automechanik 209 Kč

GO57406 - Stavbař 209 Kč

GO57405 - Opravář 209 Kč
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Vkládací dotykové puzzle
Dřevěné, třídílné vkládací puzzle v provedení na 
podporu rozvoje hmatového vnímání. 
Rozměr: 30 x 12 x 1,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

1. NA330098 - Farma 455 Kč

2. NA330134 - Na vodě 455 Kč

Vkládací puzzle s pozadím 
Dřevěné puzzle rozvíjí jemnou motoriku a fantazii. 
Pod každým dílkem s otvorem se něco skrývá.
Rozměr: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 1+

GO57473 - Zahrada (8 dílne) 219 Kč

GO57474 - Ulice (7 dílne) 219 Kč

PP0611 270 Kč

Vkládací puzzle - Zvířátka
Obsahuje: 4 skládačky, 16 kruhů různých 
velikostí, 8 šroubů, 8 podložek a 8 matic, 
příručku Play Montessori.
Věková kategorie: 3+ 

Puzzle pro nejmenší
Dřevěné 4-dílné puzzle pro nejmenší.
Rozměr: 15 x 15 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 1+

1. BN16115 - Máša a medvěd 1 79 Kč

2. BN16119 - Máša a medvěd 2 79 Kč

TZ24009  425 Kč 

Vkládací skládačka 
- Zvířátka z farmy
Obsahuje 8 dílků. Vyrobeno z kvalitního 
dřeva. Rozměr: 40 x 20 cm.

POSLEDNÍ
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Vkládací skládačka
Díky otvoru na spodní straně vkládací desky děti 
dílky jednoduše vyberou a zjistí co se pod nimi 
skrývá. Vyrobeno ze dřeva.
Rozměr: 37 x 28,8 cm.
Věková kategorie: 3+

TF31305 - Zvířátka na farmě (7 dílků) 130 Kč

TF31306 - Život na farmě (7 dílků) 130 Kč

TF31307 - Lesní zvířátka (7 dílků) 130 Kč

TF31308 - Exotická zvířátka (7 dílků) 130 Kč

TF31309 - Mořský svět (7 dílků) 130 Kč

TF31304 - Číslice (10 dílků) 130 Kč

RO2203447 490 Kč

Vkládací skládačka - Doplňte zvířátka
Dřevěná skládačka zobrazuje 6 různých zvířátek rozdělených 
na dvě poloviny, které je třeba spojit, aby se shodovaly. 
Balení obsahuje 12 polovin (6 zvířátek v celku). Aktivita 
podporuje jemnou motoriku, soustředěnost, rozlišování 
a pojmenovávání jednotlivých zvířátek.
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 2+

RO2203448 490 Kč

Vkládací skládačka - Doplňte smajlíky
Dřevěná skládačka zobrazuje 4 různé smajlíky složené ze 
dvou polovin, které je třeba spojit, aby vytvořily konkrétní 
emoci. Balení obsahuje 8 dílků (4 smajlíky v celku). 
Aktivita podporuje jemnou motoriku, soustředěnost, 
pojmenovávání, vyjádření a napodobování jednotlivých 
emocí. Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 2+

WY91808 365 Kč

Razítková vkládačka - Písmenka
Vkládačka obsahuje 26 razítek a podušku s barvou. 
Hru lze využít jako klasickou skládačku, i jako 
razítka zároveň. Děti trénují jemnou motoriku, 
logické myšlení a také poznávají písmenka. 
Rozměr: 30 x 30 x 0,7 cm. 
Věková kategorie: 3+

Pečiatková vkladačka 
Dítě se podle obrysů a tvaru snaží najít správný 
obrázek a umístit jej do správného otvoru. Po 
otlačení razítka si děti mohou obrázek vymalovat 
pastelkami nebo fixy. Vkládačka podporuje rozvoj 
jemné motoriky a logického myšlení. Balení 
obsahuje 9 razítek a podušku s barvou. 
Rozměr: 30 x 22 cm. 
Věková kategorie: 2+

WY91184 - Domácí zvířátka 252 Kč

WY91185 - Divoké zvířátka 252 Kč
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DV21026 330 Kč

Přiřazovací puzzle - Ovoce
Dřevěné puzzle procvičuje jemnou motoriku, 
koncentraci a logické myšlení.
Rozměr: 30 x 22,5 x 2,1 cm.
Věková kategorie: 1+

DV21027 330 Kč

Přiřazovací puzzle - Zelenina
Dřevěné puzzle procvičuje jemnou motoriku, 
koncentraci a logické myšlení.
Rozměr: 30 x 22,5 x 2,1 cm.
Věková kategorie: 1+ 

DV21015 199 Kč

Přiřazovací puzzle - ZOO
Pro toto vkládací puzzle je charakteristická tloušťka použitého 
materiálu - dřeva 2 cm. Dětem to zjednodušuje úchop dílků 
a bezpečnost. Děti se učí, jaké zvířátka žijí v ZOO, zároveň 
trénují jemnou motoriku. Rozměr: 33 x 8 x 2 cm.
Věková kategorie: 2+

LL20836 805 Kč

Montessori - Můj domeček 
Seřaďte všechny dílky a umístěte je zpět 
do domku přesně tam, kam patří. Hrou se 
děti naučí rozeznat a roztřídit jednotlivé dílky, 
určit jejich tvar a umístit je na správné místo. 
Rozměr balení: 28,5 x 25,5 x 6,1 cm. 
Věková kategorie: 2+ 

Skládačka
Skládačka obsahuje 9 zvířátek. Každé 
zvířátko je rozděleno na dvě části. Úkolem 
dítěte je najít a přiřadit příslušející druhou 
část. Obsahuje 18 ks. 
Rozměr: 22,5 x 22,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

WY91104 - Zvířecí hlavičky 1 130 Kč

WY90312 - Zvířecí hlavičky 2 130 Kč

LL20188 1100 Kč

Hmatové puzzle - Zvířátka 
Děti si kromě sestavování 6-ti velkých 
2-dílných puzzle procvičí i smyslové vnímání 
vyhledáváním speciálních kartiček, z nichž 
každá patří k jinému zvířátku. Hra podporuje 
rozvoj hmatu, jemné motoriky a smyslové 
koordinace. 
Rozměr balení: 28,5 x 25,5 x 6,1 cm. 
Věková kategorie: 2+

GO57433 235 Kč

Vkládací dotykové puzzle - Zvířátka 
Dřevěné puzzle. Obsahuje 4 díly.
Rozměr: 21 x 21 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 1+ 

POSLEDNÍ
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DJ07117 415 Kč

Hmatové puzzle
Jedinečné puzzle s tématikou farmy procvičuje 
pozorovací schopnosti a hmatové vnímání. 
Balení obsahuje 12 dílů.
Rozměr : 70 x 50 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Hmatové puzzle
Puzzle obsahuje 20 dílů.
Rozměr: 65 x 50 cm.
Věková kategorie: 3+

1. LU02772J - Život na farmě 555 Kč

2. LU02773J - Život na ledě 555 Kč

3. LU02774J - Život v ZOO 555 Kč

BN88116 115 Kč

Vkládací skládačka - Zvířátka 5
Dřevěné barevné puzzle s vyjímatelnými zvířátky. 
Stejný obrázek zůstane i po jeho vyjmutí. Dítě 
se naučí rozlišovat jednotlivé druhy zvířátek 
a barvy a procvičí si jemnou motoriku. 
Vkládačka obsahuje 11 dílků.
Rozměr: 30 x 22,5 x 1,6 cm.
Věková kategorie: 1+
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GO57953 219 Kč

Vkládací skládačka 
Podmořský svět 
Rozměr: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 1+

GO57873 219 Kč

Vkládací skládačka 
Zvířátka 3
Rozměr: 30 x 21 cm. 
Věková kategorie: 1+

GO57829 219 Kč

Zvířátka z Afriky
Rozměr: 30 x 21 cm. 
Věková kategorie: 1+

GO57838 219 Kč

Malé zvířátka
Rozměr: 30 x 21 cm. 
Věková kategorie: 1+

BN88073 295 Kč

Vkládací skládačka 
Selský dvůr
Extra velké puzzle.
Obsahuje 32 dílů.
Rozměr: 45 x 35 cm.
Věková kategorie: 3+

PP31599 665 Kč

Magnetické puzzle s tabulí 
Vkládací puzzle na jedné straně a magnetická 
tabule s motivem země na druhé.
Věková kategorie: 1+ 

LE7195 560 Kč

Vkládací puzzle MAXI
- Farma
Dřevěné vkládací puzzle 
s úchytem pro snadné uchopení. 
Obsahuje 32 dílků.
Rozměr: 44 x 34 x 2 cm.
Věková kategorie: 1+
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GO57891 169 Kč

Puzzle Mullerova farma
Puzzle 24 ks. 
Rozměr: 30 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+

Všechny puzzle na 
této straně 

jsou vyrobeny
ze dřeva

GO57996 219 Kč

Vkládací skládačka 
Dopravní prostředky 
Rozměr: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 1+

GO57907 219 Kč

Vkládací skládačka 
Hasiči 
Rozměr: 30 x 21 cm. 
Věková kategorie: 1+

MD19890 530 Kč

Vkládačka - Různá zvířátka
Dřevěné kousky se zvířátky se vkládají do 
oboustranné obrázkové dřevěné desky. Deska 
má motiv safari, podmořský, farmářský a lesní 
svět. 16 dřevěných zvířátek se vkládá do správné 
desky. Rozměr balení: 34 x 28,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Vkládací puzzle 
Dřevěné vkládací puzzle s úchytem pro snadné uchopení. Různé motivy. 
Rozměr: 30 x 22 x 15 cm.
Věková kategorie: 1+

LE11500 - Na farmě (9 dílků) 255 Kč

LE11499 - Lesní zvířátka (9 dílků) 255 Kč

LE11501 - Rodina (9 dílků) 255 Kč

LE11503 - Dopravní prostředky (9 dílků) 255 Kč

LE11502 - Každodenní předměty (10 dílků) 255 Kč

Vkládací puzzle
Dřevěné puzzle obsahuje 12 dílů.
Rozměr: 27,5 x 27,5 x 1 cm.
Věková kategorie: 2+

GO57438 - Dopravní prostředky 199 Kč

GO57439 - Stavební vozidla 199 Kč

GO57430 - Farma 199 Kč
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Zvukové vkládačky
Dřevěné vkládačky slouží k procvičování jemné motoriky. Tyto jsou však obohaceny 

i o zvuk. Dítě po vložení správného tvaru uslyší zvuk, který vydává daný nástroj, zvířátko, 
nebo dopravní prostředek. To obohacuje jeho slovní zásobu i všeobecnou orientaci.

Rozměr desky na vkládání je 30 x 22 cm a každá vkládačka obsahuje 8 dílů 
(MD10731 Hasičské auto - obsahuje 9 dílů).

Věková kategorie: 2+

Zvukové vkládačky
1. MD10732 - Hudební nástroje 560 Kč

2. MD10727 - Zvířátka ze ZOO 560 Kč

3. MD10726 - Domácí zvířátka 560 Kč

4. MD10730 - Domácí miláčci 560 Kč

5. MD10725 - Dopravní prostředky 560 Kč

6. MD10733 - Pracovní nářadí 560 Kč

Zvukové vkládačky
Dřevěné vkládačky slouží k procvičování 
jemné motoriky. Tyto jsou však obohaceny 
i o zvuk. Dítě po vložení správného tvaru 
uslyší zvuk. To obohacuje jeho slovní zásobu 
i všeobecnou orientaci. Rozměr desky na 
vkládání je 30 x 22 cm, vkládačka obsahuje 
8 dílů.
Věková kategorie: 2+

MD10734 - Doma 560 Kč

MD10736 - Hasičská stanice 560 Kč

MD42800 - Farma 560 Kč

WY90331 390 Kč

Zvuková vkládačka - Dopravní prostředky
5 dopravních prostředků vydává po vložení charakteristický 
zvuk. Hra podporuje koordinaci ruka-oko, jemnou motoriku 
a fantazii dítěte. 
Rozměr: 27 x 19 cm. 
Věková kategorie: 3+

WY90323 390 Kč

Zvuková vkládačka - Zvířátka v zahradě
Vkládačka obsahuje 6 dílů. Děti mohou vkládat zvířátka do 
předem určených pozic a po stisknutí zvířátka na straně 
vkládačky zjistí jaký zvuk zvířátko vydává. 
Rozměr: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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GO57849 219 Kč

Kruh
29 dílů. 
Průměr puzzle: 24 cm.
Věková kategorie: 4+

RO2203444 490 Kč

Vkládací puzzle - Duhový kruh
Dřevěné pestrobarevné puzzle představující 
barvy duhy. Zaměřené na rozvoj jemné 
motoriky a na procvičení barev. Cílem je 
správně přiřadit trojúhelník k příslušné barvě. 
Obsahuje 16 dílků.
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 3+

RO2203442 490 Kč

Vkládací puzzle - Barevné bublinky
Dřevěná vkládačka procvičuje jemnou motoriku 
rukou.Děti během hry poznávají a rozeznávají barvy 
a rozlišují velikosti bublinek. Balení obsahuje 10 
dílků. Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO57551 179 Kč

Vkládací puzzle - Lokomotiva 
Puzzle obsahuje 5 dílků.
Rozměr: 21 x 21 cm.
Věková kategorie: 1+

GO57699 225 Kč

Kruhové puzzle - Barvy 
Obsahuje 31 dřevěných dílů.
Průměr: 23,8 cm.
Věková kategorie: 4+

OT296 320 Kč

Puzzle pro nejmenší 
- Kouzelné obrázky
Sada 6 ks puzzle se skládá 
ze 2 velkých dílků, vhodných 
i pro nejmenší děti. Rozměr 
složeného puzzle: 15 x 12 cm. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 8 cm. 
Věková kategorie: 1+

GO57895 545 Kč

Zvukové puzzle Domácí zvířata 
Dřevěné puzzle s motivem domácích zvířat. Zvířata 
při vložení vydávají zvuky.
Rozměr: 29,7 x 21,5 x 1,6 cm
Věková kategorie: 1+

DJ01708 610 Kč

Zvuková skládačka - Safari 
Zábavná skládačka se zvířátky, která vydává pro ně 
charakteristické zvuky. Úchytky usnadňují uchopení dílků. 
Rozměr: 28,5 x 21 x 1,5 cm. Věková kategorie: 1+

POSLEDNÍ
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LE10525 640 Kč

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

RO2203066 675 Kč

Vkládací puzzle - Číselná shoda
Dřevěné vkládací puzzle obsahuje 10 barevných dílků 
s čísly, které se počtem shodují s příslušným obrázkem. 
Cílem aktivity je podpořit u dětí myšlení, počítání, 
soustředěnost a jemnou motoriku. Barevně odlišené 
dílky napomáhají rozlišovat barvy a zvýšit slovní zásobu 
pojmenováním a odlišením jednotlivých obrázků s cílem 
správně přiřadit číslo.
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm. Věková kategorie: 5+

RO2203065 675 Kč

Vkládací puzzle
- Počítejte s tučňákem
Dřevěné vkládací puzzle pomáhají zábavnou 
formou naučit děti základy počítání do 10. Spočítejte 
s tučňákem ulovené rybičky a vytvořte shodu 
s barevným puzzle dílkem. Hra podporuje učení počtů, 
barev, zvyšuje rozvoj jemné motoriky a myšlení. Balení 
obsahuje 10 dílků.
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm. Věková kategorie: 4+

JH50114 755 Kč

Vkládací puzzle - Brouček
Puzzle s broučkem podporují děti ve snaze řešit úlohy, prostorově zdůvodňovat a kriticky myslet. 
Cílem je vyplnit broučka barvami přesně podle předlohových kartiček. Hlavolam je vhodný i pro 
menší děti, protože je seznamuje s jednotlivými částmi a vede je ke skládání.
Balení obsahuje 18 oboustranných částí, podložku s broučkem a 40 předlohových karet.
Rozměr: 24 x 24 x 6 cm. Věková kategorie: 3+

RO2203441 490 Kč

Vkládací puzzle - Duhové paprsky
Dřevěná vkládačka obsahuje 12 barevných 
paprsků od nejmenšího po největší. Aktivita 
podporuje rozlišování velikostí, rozeznávání barev 
a odstínů, jemnou motoriku a soustředěnost.
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 2+

Puzzle v kostkách
Balení obsahuje 6 oboustranných karet (10,5 
x 10,5 cm) a 16 plastových kostek (2,5 cm).
Věková kategorie: 4+

NA330159 - Stromy 510 Kč

NA330160 - Perspektiva 510 Kč

NA330158 - Rybky 510 Kč
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Puzzle 2 v 1
Balení obsahuje 2 puzzle, každé se skládá ze 48 dílků. 
Vyrobeno z kartónu. Rozměr: 26,4 x 18 cm. Věková kategorie: 4+

DTP81605 - Krteček 2 145 Kč

DTP81599 - Pejsek a kočička 145 Kč

Dřevěné puzzle
20-dílné dřevěné puzzle.
Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 1+

BN16114 - Máša a medvěd 1 129 Kč

BN16118 - Máša a medvěd 2 129 Kč

OT291 455 Kč

Přátelé - jednorožci, puzzle
Obsahuje 50 dílků. Zadní strana krabice 
zahrnuje různé diskusní body. 
Rozměr balení: 25 x 19 x 8,5 cm. 
Rozměr složeného puzzle: 61 x 42 cm. 
Věková kategorie: 3+

GO57808 175 Kč

Puzzle - Zoo
Dohromady 24 dílků. Rozměr: 30 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57890  175 Kč

Puzzle - Mláďata
Puzzle 24 ks. Rozměr: 30 x 20 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57892 265 Kč

Afrika 
48 kusů. Rozměr: 40 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+
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BE16210 830 Kč

Velké podlahové puzzle - Objevuj les 
Objevné puzzle s tématikou lesa se skládá ze 
4 individuálních obrázků, které se dají spojit do 
jednoho dlouhého puzzle. Balení obsahuje 40 dílků.
Rozměr: 120 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 4+

AK50524 870 Kč

Sada objevných puzzle
- 4 Roční období (24 dilné) 
Balení obsahuje 4 puzzle k procvičení 
pozorovacích schopností a slovní zásoby. 
Dílky z měkké pěny se vkládají na plastový 
podklad.
Rozměr: 33 x 24 cm.
Věková kategorie: 3+

OT272  460 Kč

Objevné puzzle - v pravěku
Po složení tohoto puzzle objevujte 
dávný svět vyhledáváním pravěkých 
tvorů a rostlin. Obsahuje 150 dílků.
Vyrobené z kartonu.
Rozměr puzzle: 60,5 x 41 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

DJ07591 295 Kč

Objevné puzzle - Farma 
Obsahuje 35 dílků.
Rozměr: 61 x 38 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   661 9. 8. 2021   11:29:20



662
POŠTOVNÉ ZDARMA

1 2 3

SK

CZ

SK

CZ

ZŠ

KUSY

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

P
u

zz
le

 -
 O

b
je

vn
é

 p
u

zz
le

Objevné puzzle
70 dílkové puzzle, přičemž úkolem není puzzle pouze 
poskládat, ale také najít všechny obrázky, které jsou 
ilustrovány na okraji puzzle. Součástí je i plakát, 
který je možné využít na různé jazykové cvičení. 
Rozměr puzzle: 48 x 34 cm.
Věková kategorie: 4+

1. WD15535 - Na návštěvě ve stáji 180 Kč

2. WD15537 - Na návštěvě v požární stanici 180 Kč

3. WD15538 - Na návštěvě na staveništi 180 Kč

Naučné puzzle
Obsahuje 49 dřevěných dílků.
Rozměr rámu: 40 x 40 cm.
Věková kategorie: 4+

ED90076 - Osobní hygiena 705 Kč

ED90077 - Čisté prostředí 705 Kč

Objevné puzzle - Na louce
Naučné puzzle, se kterým se děti naučí poznat přírodu. Nejdřív 
je nutné sestavit centrální obrázek s motivem louky. Na rámu 
jsou napsané názvy rostlin a hmyzu, ke kterým je nutné přiřadit 
správný obrázek. Dostupné ve 2 jazykových verzích.
Obsahuje 48 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

TM24401SK - slovenská verze 219 Kč

TM24401CZ - česká verze 219 Kč

Objevné puzzle - V lese
Naučné puzzle, se kterým se děti naučí poznat přírodu. Nejdřív 
je nutné sestavit centrální obrázek s motivem lesa. Na rámu 
jsou napsané názvy rostlin a zvířat, ke kterým je nutné přiřadit 
správný obrázek. Dostupné ve 2 jazykových verzích.
Obsahuje 48 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm

TM24404SK - slovenská verze   219 Kč

TM24404CZ - česká verze 219 Kč

i pro

POSLEDNÍ
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BE11020 1110 Kč

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

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

TM22301SK - slovenská verze 219 Kč

TM22301CZ - česká verze 219 Kč

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

TM23101SK - slovenská verze 219 Kč

TM23101CZ - česká verze 219 Kč

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

TM22101SK - slovenská verze 219 Kč

TM22101CZ - česká verze 219 Kč

i pro

i pro

i pro

i pro
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GO57666 215 Kč

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

BE10151 810 Kč

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

i pro

i pro

TF15563 199 Kč

Puzzle - Mapa Slovenska 
Naučné puzzle zobrazuje mapu země spolu 
s největšími městy, přírodou, sousedními zeměmi a 
nejznámějšími symboly krajů. Jednotlivé dílky jsou ve 
tvaru krajů. Puzzle obsahuje 44 dílků.
Rozměr: 60 x 40 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

DV21048 279 Kč

Vkládací puzzle
- Mapa Evropy 
Dřevěná vkládačka, se kterou 
se děti naučí, které krajiny tvoří 
Evropu. Obsahuje 25 dílků. 
Názvy krajin jsou v angličtině. 
Rozměr: 30 x 38 x 0,9 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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LU05504J 1450 Kč

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

GO57509 355 Kč

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

i pro

i pro

TZ019S 415 Kč

Koloběh života
- Vývoj žáby 
Naučné puzzle, které se skládá z 10 
dílků. Vyrobeno z kvalitního dřeva. 
Průměr: 30 cm. 

GO57479 215 Kč

Cesta kolem světa
Prozkoumejte země a kontinenty 
světa. Puzzle obsahuje 57 dílků.
Průměr: 30 cm.
Věková kategorie: 6+
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Dopravní značky
Naučné puzzle, se kterým děti poznají dopravní značky 
a jejich význam. Dostupné ve dvou jazykových verzích.
Obsahuje 48 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm.

TM22703SK - slovenská verze 219 Kč

TM22703CZ - česká verze 219 Kč

i pro

Puzzle Les v ročních obdobích
Naučné dřevěné puzzle, se kterým děti objevují, jak se les a jeho 
obyvatelé mění při změně ročních období. Obsahuje 64 dílků.
Rozměr: 40 x 40 cm.
Věková kategorie: 5+

1. RO2203179 - Les na jaře a v létě 765 Kč

2. RO2203177 - Les na podzim a v zimě 765 Kč

GO57734 259 Kč

Puzzle v lese - Mláďátka
Která zvířata žijí v lese? Puzzle obsahuje 48 dílků.
Rozměr: 40 x 30 cm. Věková kategorie: 3+

Dřevěné objevné puzzle
Dřevěné puzzle na rozvoj představivosti 
a dovednosti. Obsahuje 12 dílků pozadí 
a 3 zvířata. Rozměr: 25 x 25 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ01814 - Farma 240 Kč
DJ01810 - Džungle  240 Kč

TF01633 145 Kč
Naučné puzzle - zvířátka
Naučné puzzle seznámí děti se světem 
zvířat. Je určeno pro děti předškolního věku 
a vyrobeno z tvrdého kartonu. V balení je 
28 dílků. Rozměr: 28,7 x 19,2 x 3,9 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57582 259 Kč

Puzzle - Prozkoumej přírodu 
Puzzle obsahuje 96 dílků.
Rozměr: 40 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+
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TM21123 219 Kč

Život na farmě
Krásně barevné puzzle, na 
kterém děti najdou zvířátka 
žijící na farmě - ovečky, 
prasátka, kačenky, koníky atd. 
Obsahuje 23 dílků. 
Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm. 

TM21117 219 Kč

Život v lese
Krásně barevné puzzle, na 
kterém děti najdou různé druhy 
zvířat žijících v lese - srnky, 
jeleny, ptáčky, motýly, ježka atd.
Obsahuje 40 dílků. 
Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm. 

TM21124 219 Kč

Život v džungli
Nádherně barevné puzzle se zvířátky žijícími v džungli. 
Obsahuje 20 dílků. Vyrobené z kartonu. 
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm. 

TM21111 219 Kč

Život na ledě
Nádherně barevné puzzle, na 
kterém děti najdou zvířata žijící 
na ledovci a v ledovém moři - 
ledoví medvědi, tuleně, mrože, 
ryby atd. Obsahuje 75 dílků. 
Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm. 

TM21119 219 Kč

Život na vodě a pod vodou
Krásně barevné puzzle, na kterém děti najdou 
zvířata žijící pod vodou a v okolí vody - ryby, 
ptáky, hmyz atd.
Obsahuje 50 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 36,5 x 28,5 cm. Nádherné!

Pestré!
Naučné!

Dřevěné puzzle - Nad a pod 
Krásné dřevěné puzzle, na kterém děti uvidí, co žije 
pod zemí nebo pod hladinou. Dílky jsou uloženy 
v dřevěném rámu.
Rozměr: 40 x 28 cm.
Věková kategorie: 3+

1. ED523373 - V lese (35 dílků) 540 Kč

2. ED523376 - V moři (28 dílků) 540 Kč
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    Nádherné!
   Pestré!
Naučné!

OT332 320 Kč

Puzzle hledej a najdi - Tvary
Puzzle seznamuje děti se základními tvary 
i v anglickém jazyce a rozvíjí přiřazovací 
a pozorovací schopnosti. Obsahuje 2 puzzle 
obrázky sestávající z 12 dílků.
Rozměr poskládaného puzzle: 21 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+ 

OT333 320 Kč

Puzzle hledej a najdi - Barvy 
Puzzle seznamuje děti s barvami 
i v anglickém jazyce a rozvíjí přiřazovací 
a pozorovací schopnosti. Obsahuje 2 puzzle 
obrázky sestávající z 15 dílků.
Rozměr poskládaného puzzle: 21 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+ 

OT292 320 Kč

Moje první puzzle - Farma
Sada 2 ks puzzle se skládá z 12 dílků, 
vhodných i pro nejmenší děti. 
Rozměr složeného puzzle: 21 x 29,7 cm. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 8 cm. 
Věková kategorie: 2+

OT293 320 Kč

Moje první puzzle - Džungle
Sada 2 ks puzzle se skládá z 12 dílků, 
vhodných i pro nejmenší děti. 
Rozměr složeného puzzle: 21 x 29,7 cm. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 8 cm. 
Věková kategorie: 2+

OT294 455 Kč

Podmořská zábava - puzzle
Podlahové puzzle obsahuje 15 dílků.
Rozměr složeného puzzle: 62 x 42 cm. 
Rozměr balení: 25 x 19 x 8,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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DJ01258 305 Kč

Vkládačka KUK - Krokodýl
Pestrobarevné dřevěné puzzle se 6ti 
zvířátky. Každé zvířátko je rozdělené 
na dvě části, takže je nutné nejen najít 
pro něj správné místo, ale i příslušnou 
druhou část. 
Rozměr: 31 x 22 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 1+ 

    Nádherné!
   Pestré!
Naučné!

GO57807 425 Kč

Zvířátka
Sada 6-ti 24 dílných skládaček
Rozměr: 19,5 x 15 cm.
Věková kategorie: 3+

AK50200 490 Kč

Sada netradičních puzzle se zvířátky
Balení obsahuje 9 puzzle v 3 různých tématech zvířecí říše 
s různým stupněm náročnosti (3, 4 nebo 6 dílné).
Vyrobeno z tvrdého kartonu.
Rozměr 1 puzzle: 21,5 x 15,5 cm.
Rozměr balení: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Věková kategorie: 2+ 

3dílky puzzle 4 dílky puzzle 6 dílků puzzle

POSLEDNÍ
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Vyrobené z pevného 
extra hrubého, ohebného 

a omyvatelného plastu

DJ01662 465 Kč
Strom na cvoky 
Roztomilé dřevěné puzzle s klipy. Obsahuje 
8 vzorových karet, podle kterých může dítě 
umistňovat puzzle a trénovat tak nejen jemnou 
motoriku, ale i pozornost.
Rozměr: 23 x 23 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+

PP0230 715 Kč

Magnetické puzzle - Farma
Oboustranné magnetické puzzle pro 
nejmenší. Jednu stranu tabulky tvoří 
12 zvířátek, které je možno magneticky 
upevnit do vlastních obrysů. Druhá strana 
magnetické tabulky slouží jako pozadí pro 
zvířátka, které je možné na ni umístit.
Věková kategorie: 2+

MI35231 315 Kč

Flexi puzzle - Dopravní prostředky 
Velké dílky jsou vyrobené z ohebného, odolného 
a omyvatelného plastu. Balení obsahuje 6 různých 
puzzle, z nichž každé se skládá ze 2 až 4 dílků. 
Dohromady sada obsahuje 18 dílků.
Rozměr poskládaného tvaru: 10 x 10 cm.
Věková kategorie: 2+

GO57790 199 Kč

Kruhové puzzle - Zvířátka světa 
Obsahuje 27 dřevěných dílů.
Průměr: 30,7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO57437 209 Kč

Puzzle XXL - Pyramida zvířátek 
17 - dílné puzzle z tvrdého, odolného kartónu.
Rozměr: 28,3 x 50,6 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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DE14260 375 Kč

Magnetické puzzle - Dino 
Balení obsahuje magnetickou tabulku s podstavcem 
a 44 dřevěných magnetických dílků, pomocí kterých si 
děti mohou poskládat nejrůznějších dinosaurů.
Rozměr tabulky: 31 x 16,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Magnetické puzzle
Každý motiv se skládá z několika magnetických dílků. 
Puzzle dílky z březové překližky jsou potištěny z obou 
stran. Jedno téma obsahuje 6 různých puzzle.
Uložené v praktické dřevěné krabici.
Materiál: březová překližka, magnet.
Rozměr balení: 5 x 20 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

EPL120671 - Doprava 2180 Kč

EPL120672 - Ptáci 2180 Kč

EPL120673 - Divoká zvířata 2180 Kč

EPL120674 - Domácí zvířata 2180 Kč

EPL120675 - Mořská zvířata 2180 Kč

DJ06211 129 Kč

Dřevěné hůlkové puzzle
Každý obrázek se skládá ze 6 vodorovných 
hůlek, které se vkládají do rámečku. Balení 
obsahuje 6 rámečků a 36 ks paliček. 
Rozměr: 11 x 11 x 0,8 cm. 
Věková kategorie: 3+
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Baby puzzle
Puzzle pro nejmenší děti se zářivými barvami, jednoduchým 
designem a velkými kusy. Skládačka rozvíjí manuální zručnost 
dítěte a rozšiřuje znalosti o světě.
Balení obsahuje puzzle rozděleny na 2, 3, 4, 5 nebo 6 dílků.
Tloušťka puzzle: 4 mm.
Rozměr balení: 27 x 18,7 x 6,2 cm.
Věková kategorie: 1+, 2+

1. WD36074 - Domácí mazlíčci (1+) 159 Kč

2. WD36075 - Dopravní prostředky (1+) 159 Kč

3. WD36070 - Zvířátka z farmy (2+) 159 Kč

4. WD36073 - Zvířátka ze safari (2+) 159 Kč

5. WD36077 - Zvířátka z lesa (2+) 159 Kč

6. WD36071 - Zásahová vozidla (2+) 159 Kč

BABY Puzzle
V každém balení se nachází 6 puzzle, které 
se skládají z různého počtu dílků. Puzzle je 
díky své velikosti a jednoduchosti vhodné 
i pro nejmenší děti.
Rozměr balení: 33 x 24 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+

1. DH63502 - Dopravní prostředky 178 Kč

2. DH63516 - Domácí zvířátka 178 Kč

3. DH63507 - Divoké zvíŕátka 178 Kč
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GO57700 395 Kč

Dřevěné puzzle, 6 ks 
Každé puzzle obsahuje 24 dílů.
Rozměr: 19,3 x 15 x 0,6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO57415 260 Kč

Puzzle - Zvířátka 
Každé ze 6 zvířátek se skládá ze 3 dílů. 
Puzzle je vyrobeno z pevného kartonu.
Rozměr pejska: 20 x 22,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO57414 260 Kč

Puzzle - Zvířátka a jejich mláďata 
Obsahuje 25 dílků z pevného kartonu.
Rozměr: 22,5 x 23 cm.
Věková kategorie: 2+

Puzzle pro nejmenší
Balení obsahuje 6 skládaček složených 
ze 2 dílků. Rozměr: cca 12 x 16 cm.
Věková kategorie: 1,5+

LL3028G - Zvířátka na farmě 260 Kč

LL3031G - Zvířátka v džungli 260 Kč

LL3034G - Domácí mazlíčci 260 Kč

LL3037G - Dopravní prostředky 260 Kč
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TF90816 325 Kč

Sada na třídění puzzle
Sada obsahuje 6 podložek sloužících ke třídění 
dílků puzzle podle barev. Zjednodušuje skládání 
a umožňuje praktické skladování a manipulaci.
Rozměr: 19 x 19 cm.
Věková kategorie: 3+

MD13790 379 Kč

Puzzle - Domácí mazlíčci
Puzzle v praktické dřevěné krabičce, 
ze kterého poskládáte kočičku, pejska, zlatou 
rybku a papouška (každé puzzle má 12 dílků)
Rozměr: 31 x 27 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MD13793 379 Kč

Puzzle - Zvířátka na farmě 
Puzzle v praktické dřevěné krabičce, ze kterého 
poskládáte koníka, slepičku, kravičku a prasátko 
(každé puzzle má 12 dílků).
Rozměr: 31 x 27 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57452 355 Kč

Oboustranné puzzle 
Na obou stranách puzzle si poskládáte jiný 
obrázek.
Rozměr: 17,9 x 18 x 3,8 cm.
Věková kategorie: 2+
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TJ2601 259 Kč

Pytlíky na hry a hračky 
Pytlíky je možné použít na různé stavebnice, 
kuličky, kostky, nebo puzzle dílky. Sada 
obsahuje 3 ks, které lze prát při teplotě 40 °C.
Rozměr: 25 x 30 cm.

GO66937 155 Kč

Stojan na puzzle 
Stojan na 5 puzzle.
Rozměr: 25 x 15 x 4,5 cm. 

3D Puzzle
Dřevěné 3D puzzle.
Rozměr: 29,5 x 29,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

BN88263 - Sushi bar (28 dielikov) 520 Kč

BN88264 - Doktor (15 dielikov) 540 Kč

BN88265 - Grilování (34 dielikov) 485 Kč
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a ED062123 38 Kč 
Bílé puzzle A4
Vhodné k individuálnímu vytváření 
obrázků pomocí barev, pastelek nebo 
fixů. Složeno z 30 prvků.
Věková kategorie: 3+

EF54652 30 Kč

Namaluj si vlastní puzzle - Čtverec 
Prázdné kartonové puzzle, které si děti mohou sami 
ozdobit: pomoci barviček, voskovek, fixů nebo barev 
si mohou nakreslit motiv dle vlastní fantazie. Skládá 
se z 20 prázdných, bílých dílků.
Rozměr: 25 x 25 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EF54653 30 Kč

Namaluj si vlastní puzzle - Domeček 
Prázdné kartonové puzzle, které si děti mohou sami 
ozdobit: pomoci barviček, voskovek, fixů nebo barev 
si mohou nakreslit motiv dle vlastní fantazie. Skládá 
se z 11 prázdných, bílých dílků. 
Rozměr: 16 x 22,5 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EF54650 30 Kč

Namaluj si vlastní puzzle Kruh 
Prázdné kartonové puzzle, které si děti mohou 
sami ozdobit: pomoci barviček, voskovek, fixů 
nebo barev si mohou nakreslit motiv dle vlastní 
fantazie. Skládá se z 9 prázdných, bílých dílků. 
Rozměr: průměr 28 cm, tloušťka 0,4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Více prázdných 
puzzle na vybarvení

naleznete na str. 963.

GO56945 335 Kč

Skládačka - lokomotiva
Skládačka 4 vláčků, 32 ks. 
Rozměr vláčku: 7,5 x 40 cm.
Věková kategorie: 2+

WD90721 115 Kč

Lepidlo s houbičkou na puzzle 
Lepidlo naneste na horní část poskládaného 
puzzle a nechte zaschnout. Tímto se Vám 
jednotlivé dílky vzájemně spojí a povrch zůstane 
chráněn vůči případným nečistotám.
1 ks lepidla vydrží na cca jedno 4000 dílkové 
puzzle. Lepidlo je na bázi vody.
Objem: 70 ml.

EF54651 30 Kč

Namaluj si vlastní puzzle - Obdélník
Prázdné kartonové puzzle, které si děti mohou samy 
ozdobit. S pomocí barviček, voskovek, fixů nebo 
barev si na něj mohou nakreslit motiv podle své 
vlastní fantazie. Skládá se z 12 prázdných, bílých 
dílků. Rozměr: 21 x 30 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 3+
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DJ08150 180 Kč

Vláček s počítáním
Veselé puzzle se skládá z 20 dílků. Poskládejte si 
vláček a procvičte si čísla. Vyrobeno z kartonu.
Rozměr balení: 18 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

DJ08167 180 Kč

Puzzle - Velikosti
Puzzle se zvířátky, která se poskládají 
od největšího po nejmenší. Balení 
obsahuje 10 kartonových dílků.
Rozměr balení: 18 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BN88109 149 Kč

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

i pro
DV21276 199 Kč

Přiřazovací puzzle
- Množství
Dřevěná vkládačka naučí děti 
rozeznávat předměty a čísla.
Rozměr: 8 x 34 x 1,6 cm.
Věková kategorie: 1+

DV21745 415 Kč

Stonožka - puzzle s množstvím
Děti se kromě tréninku jemné motoriky 
a koncentrace, učí i posloupnost jednotlivých 
čísel. Puzzle obsahuje 10 dílků.
Rozměr: 42,5 x 16 x 1,95 cm.
Věková kategorie: 2+

DV21029 410 Kč

Krokodýl - puzzle s množstvím
Děti se kromě tréninku jemné motoriky 
a koncentrace, učí i posloupnost jednotlivých 
čísel. Puzzle obsahuje 10 dílků.
Rozměr: 42,5 x 16 x 1,95 cm.
Věková kategorie: 3+

LU02706 490 Kč

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

GO57410 235 Kč

Puzzle - Čísla 
10 - dílné dřevěné puzzle s čísly 
od 1 do 5.
Rozměr: 12,7 x 11 x 2,4 cm.
Věková kategorie: 2+

POSLEDNÍ
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GO57672 219 Kč 

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

DJ01801 335 Kč

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

i pro

i pro

GO57480 219 Kč

Puzzle - Naučme se počítat
Puzzle obsahuje 10 dílků.
Rozměr: 30 x 15 cm.
Věková kategorie: 2+

DV21535 185 Kč

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

i pro

LL21093 395 Kč

První počítání 
Velké výukové počítadlo určené pro hru různými 
způsoby: děti mohou vodorovně přiřazovat 
čísla od 1 do 9 a svisle k nim přiřadit symboly 
nebo předměty s totožným počtem. Hra rozvíjí 
rozpoznávání čísel a množství a vytvaření 
číselných řad.
Rozměr: 18,8 x 18,8 x 6,1 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57731 209 Kč

Puzzle - Číslice 
Obsahuje 10 dílů.
Rozměr: 30 x 21 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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LE2841 375 Kč

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

LE3425 530 Kč

ABC krokodýl
Dřevěný barevný krokodýl nabízí 
dětem zábavu u skládání puzzle 
a u učení abecedy.
Rozměr: 56 x 20 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 4+

OT231 455 Kč

Číselná ulička - puzzle
Skládačka rozvíjí dětem koordinaci ruka-oko, manuální dovednosti a také učí děti 
počítat od 1-10. Obsahuje 20 dílků. Rozměr balení: 25 x 19 x 8,5 cm. 
Rozměr složeného puzzle: 86 x 29 cm. Věková kategorie: 2+

OT237 455 Kč

Velká čísla - puzzle
Skládačka rozvíjí dětem koordinaci 
ruka-oko, manuální dovednosti a také 
učí děti počítat od 1-20. Zadní strana 
krabice zahrnuje různé diskusní body. 
Balení obsahuje 20 dílků. 
Rozměr balení: 25 x 19 x 8,5 cm. 
Rozměr složeného puzzle: 61 x 42 cm. 
Věková kategorie: 3+
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AK50223 440 Kč

Sada 12 puzzle - Děti světa 
Sada 12 ks puzzle dětí se skládá ze 3, 
4 nebo 6 velkých dílků, vhodných i pro 
nejmenší děti. Baleno v praktické krabičce.
Rozměr: 15,6 x 15,6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

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+ 

AK30245 990 Kč
Ohebné puzzle - Lidské tělo
Zábavný způsob jak se děti naučí pojmenovat 
části lidského těla. Během hry se naučí mnoho 
o stavbě kostí a jiných orgánech. Obsahuje tři 
velké oboustranné puzzle z flexibilního, odolného 
a snadno udržovatelného materiálu. Je možné 
připevnit je na stěnu. Výška: 49,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NA387146 1240 Kč

Dřevěné puzzle - Ve školce, 4 ks 
Sada obsahuje 2 puzzle z 18 dílků a 2 puzzle 
z 24 dílků.
Rozměr: 30 x 21 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ
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1. Puzzle „U lékaře“
ED522552 - 16 dílů 385 Kč

4. Puzzle „Požár“
ED522073 - 25 dílů 385 Kč

2. Puzzle „U zubaře“
ED522551 - 16 dílů 385 Kč

3. Puzzle „Nehoda“
ED522072 - 16 dílů 385 Kč

Tematické puzzle
Svou velikostí jsou určeny i pro nejmenší 
školáky. Jsou vyrobeny z překližky 
v dřevěném rámu. 
Rozměr: 34 x 34 cm.
Věková kategorie: 3+

Všechny puzzle 
na této straně 
jsou vyrobeny

ze dřeva

Dřevěné puzzle
Puzzle obsahuje 24 dílků.
Rozměr: 40,5 x 28,3 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+

BE12000 - Město 609 Kč

BE12001 - Školka 609 Kč

BE12002 - Tržište 609 Kč

BE12010 - ZOO 609 Kč
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1. Jaro 
ED522623 - 25 dílků   635 Kč 

2. Léto 
ED522624 - 36 dílků   635 Kč 

3. Podzim 
ED522625 - 49 dílků   635 Kč 

4. Zima 
ED522626 - 64 dílků   635 Kč 

Puzzle - roční období
Stejný dům, stejný strom… Stále ta stejná scenérie domu 
a zahrady, ale ve 4 ročních obdobích. Krásné puzzle 
ukazující proměnu během roku. Může se také použít 
při tematických hrách k vytvoření příběhů souvisejících 
s ročním obdobím. Stupeň náročností roste s narůstajícím 
počtem dílků jednotlivých puzzle.Dílky puzzle jsou ze 4 mm 
břízové překližky a rám z lakovaného dubového dřeva.
Rozměr: 40 x 40 cm.
Věková kategorie: 3+

Jaro

Podzim

Léto

Zima

Obrázek na 
vybarvení

Vyrobeno
ze dřeva

AK52215 920 Kč

Sada Puzzle - Roční období
Sada obsahuje 4 puzzle, každé je složené 
z 15 dílků představující obrázky jara, léta, 
podzimu a zimy.
Rozměr: 29,5 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO57451 209 Kč

Puzzle XL - Roční období 
16 - dílné dřevěné puzzle.
Rozměr: 30 x 30 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO57442 209 Kč

Puzzle XXL
- Pěstování jahod 
49 - dílné puzzle z tvrdého, 
odolného kartonu.
Rozměr: 45 x 45 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 4+
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Cestujeme vlakem
Cestujeme autobusem

Cestujeme lodíCestujeme letadlem

Vyrobeno
ze dřeva

Vyrobeno
ze dřeva

Obrázek na 
vybarvení

AK52235 920 Kč

Sada Puzzle - Cestujeme
Sada obsahuje 4 puzzle, každé je složené 
z 35 dílků zobrazující různé způsoby 
cestování. Rozměr: 29,5 x 22 cm.
Věková kategorie: 5+ 

NA387202 1625 Kč 

Dřevěné puzzle - Ekologie 
Balení obsahuje 4 puzzle vyrobené 
z lakovaného dřeva. Každé se skládá z 28 až 
35 dílků.
Rozměr poskládaného puzzle: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+

OT204 300 Kč

Puzzle - záchranná rota
Vyber si jednu z veselých postaviček 
a poskládej k ní příslušné vozidlo. 
Sada puzzle se skládá z 2 a nebo 3 částí. 
Rozměr spojených dílů: 14 x 11 cm.
Věková kategorie: 2+ 

POSLEDNÍ
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LE1591 509 Kč

Puzzle Box - dopravní prostředky 
Sada dřevěných puzzle s motivy různých dopravních 
prostředků. Skládají se ze 2 až 7 dílků. Vše je balené 
v dřevěném boxu s víkem. Rozměr boxu: 18 x 15 x 7 cm. 
Rozměr motivů: 12 x 11,5 x 0,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO56784 320 Kč

Puzzle - Vyskládej povolání
Hra pro děti může mít jednoduchá 
pravidla a zároveň může poutat 
pozornost. Výběr postavičky, která se má 
poskládat závisí na dohodě s ostatními 
hráči. Už se nemusíte obávat, že se 
vám kostka zakutálí pod stůl. Tato 
hra obsahuje ruletku se šipkou, která 
zobrazuje tu část dílku, která se má 
poskládat jako další.
Balení obsahuje 38 dílků.
Průměr rulety: 14 cm.
Věková kategorie: 3+

DV21225 415 Kč

Puzzle - Lidé, kteří nám pomáhají
Skládačka obsahuje 6 záchranářů. Každá postava 
se skládá ze tří dřevěných kusů. Pomáhá dětem pochopit 
roli lidí, kteří jim pomáhají v životě. Vyrobeno z vysoce 
kvalitních, zodpovědně dodávaných materiálů. Balení 
obsahuje 18 dílů.
Rozměr: 42,5 x 16 x 2,1 cm.
Věková kategorie: 1+

MD13792 379 Kč

Puzzle - Stavební vozidla 
Puzzle v praktické dřevěné krabičce, ze kterého poskládáte míchačku, 
buldozer, tatrovku a rypadlo (každé puzzle má 12 dílků).
Rozměr: 31 x 27 x 1,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

MD13794 379 Kč

Puzzle - Dopravní prostředky 
Puzzle v praktické dřevěné krabičce, ze kterého poskládáte sportovní 
auto, školní autobus, vlak a hasičské auto (každé puzzle má 12 dílků).
Rozměr: 31 x 27 x 1,5 cm. Věková kategorie: 3+ 

EF54688 165 Kč

Soubor puzzle - Můj den
Skládejte veselé a barevné obrázky z prostředí kuchyně, 
louky, pískoviště a police s hračkami. Soubor puzzle obsahuje 
4,6,9 a 16 dílků. Skládáním puzzle děti rozvíjejí jemnou 
motoriku, prostorovou představivost, slovní zásobu a paměť.
Rozměr: 18 x 4 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+
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EF54686 165 Kč

Soubor puzzle - Moje rodina
Skládejte veselé a barevné obrázky z prostředí zahrady, 
školy a ulice. Soubor puzzle obsahuje 4,12 a 16 dílků. 
Skládáním puzzle děti rozvíjejí jemnou motoriku, 
prostorovou představivost, slovní zásobu a paměť.
Rozměr: 18 x 4 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+

EF54687 165 Kč

Soubor puzzle - Můj svět
Skládejte veselé a barevné obrázky z prostředí ordinace, 
kuchyně a obchodu. Soubor puzzle obsahuje 4,12 a 16 
dílků. Skládáním puzzle děti rozvíjejí jemnou motoriku, 
prostorovou představivost, slovní zásobu a paměť.
Rozměr: 18 x 4 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+

BE17024 665 Kč

Matka
Vysvětlení těhotenství a vývoje miminka je pro dítě často těžce 
pochopitelné. Toto puzzle vám proto přináší lehkou a rychlou formu 
zobrazení vývoje nenarozeného dítěte a fyzické změny ženy.
Puzzle obsahuje 27 kousků. Rozměr: 29 x 14,3 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

BE17058 555 Kč

Puzzle - děvče, chlapec 
Barevné puzzle s motivem děvčátka 
a chlapce. Děti se při hře naučí 
správně pojmenovat části těla 
a rovněž si procvičí jemnou motoriku.
Balení obsahuje 2 skládačky.
Rozměr: 14 x 29 x 0,7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   685 9. 8. 2021   11:31:56



686
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

P
u

zz
le

 -
 V

íc
e

vr
st

vé
 p

u
zz

le

i proBE17052 1050 Kč

Koloběh života
Puzzle obsahuje 40 kousků.
Rozměr: 29 x 25 x 2 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.

RO2203563 825 Kč

Vrstvé puzzle - Maminka a miminko
Dřevěné 4-vrstvé puzzle. Každá vrstva odkrývá jak 
se ženské tělo mění během těhotenství až po příchod 
miminka na svět. Hra podporuje motoriku dítěte 
a pomáhá rozvíjet kreativitu. 
Balení obsahuje 42 dílků podle vrstev (4, 6, 12, 20 ks).
Rozměr: 20 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 4+

Vrstvené puzzle
Dřevěné puzzle obsahuje 12 dílků.
Rozměr: 15 x 21 x 2,3 cm.
Věková kategorie: 3+

NA332762 - Žena 660 Kč

NA332763 - Muž 660 Kč
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Vrstvené puzzle - Denní aktivity
Dřevěné 4 - vrstvé puzzle.
Rozměr: 20 x 20 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57424 -  20 dílů 260 Kč

GO57566 - 46 dílů 260 Kč

BE17060 775 Kč

Vrstvové puzzle - Med
Zlatožlutá tekutina nazývána med dětem 
velice chutná! Ale odkud med pochází? 
Pracovité včelky sbírají velká kvanta nektaru 
z kvítků. Včelař ho potom zpracuje tak, aby 
z něj lidé měli chutný med. Puzzle umožňuje 
dětem porozumět procesu výroby medu 
prostřednictvím vrstvení jednotlivých obrázků. 
Aktivita podporuje jazykové schopnosti a 
komunikaci, jemnou motoriku a somatické 
vzdělávání. 
Balení obsahuje 28 dílků.
Rozměr: 20,5 x 20,5 x 20 cm.
Věková kategorie: 4+

RO2203542 885 Kč

Vrstvené puzzle - Životní cyklus motýla
Vrstvené puzzle pomáhají pochopit vývojová stádia motýla 
skládáním jednotlivých vrstev. Balení obsahuje 86 dílků rozdělených 
do 4 vrstev po 9, 16, 25 a 36 dílcích v jednotlivých vrstvách. 
Rozměr dřevěného rámu: 28 x 28 cm.
Věková kategorie: 5+

RO2203544 885 Kč

Vrstvené puzzle - Životní cyklus želvy
Vrstvené puzzle pomáhají pochopit vývojová stádia želvy 
skládáním jednotlivých vrstev. Balení obsahuje 86 dílků 
rozdělených do 4 vrstev po 9, 16, 25 a 36 dílcích v jednotlivých 
vrstvách. Rozměr dřevěného rámu: 28 x 28 cm.
Věková kategorie: 5+ 

RO2203545 885 Kč

Vrstvené puzzle - Životní cyklus berušky
Vrstvené puzzle pomáhají pochopit vývojová stádia berušky 
skládáním jednotlivých vrstev. Balení obsahuje 86 dílků rozdělených 
do 4 vrstev po 9, 16, 25 a 36 dílcích v jednotlivých vrstvách. 
Rozměr dřevěného rámu: 28 x 28 cm.
Věková kategorie: 5+

RO2203546 885 Kč

Vrstvené puzzle - Životní cyklus žabky 
Vrstvené puzzle pomáhají pochopit vývojová stádia žabky skládáním 
jednotlivých vrstev. Balení obsahuje 86 dílků rozdělených do 4 vrstev 
po 9, 16, 25 a 36 dílcích v jednotlivých vrstvách. 
Rozměr dřevěného rámu: 28 x 28 cm.
Věková kategorie: 5+

i pro

i pro

i pro

i pro
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2. Ryba
4 vrstvy, 11 kusů.
Rozměr: 18 x 15 cm.

GO57897 199 Kč

1. Motýl
4 vrstvy, 11 kusů.
Rozměr: 18 x 15 cm.

GO57899 199 Kč

Vícevrstvé puzzle

BE17053 775 Kč

Vývojová stádia - žabka
Puzzle obsahuje 28 kousků 
Rozměr: 20,5 x 20,5 x 2 cm.
Věková kategorie: 4+

BE17055 775 Kč

Vývojové stádium - kačenka 
Puzzle obsahuje 28 kusů. 
Rozměr: 20,5 x 20,5 x 2 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

Vrstvové puzzle - Vývojová stádia
44 kusové dřevěné puzzle. Na 4 vrstvách je 
vyobrazen životní cyklus zvířat nebo rostlin.
Rozměr: 20 x 20 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57521 - Slepice 265 Kč

GO57522 - Strom 265 Kč

GO57523 - Motýl 265 Kč

i pro
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BE17054 775 Kč

Vývojová stádia - motýlek
Puzzle obsahuje 28 kousků.
Rozměr: 20,5 x 20,5 x 2 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

RO2203543 825 Kč

Strom
Sada 4 puzzle, které se skládají každé 
z 9 dílů. Puzzle zobrazuje strom v době 
jednotlivých ročních období.
Rozměr: 28 x 28 cm.
Věková kategorie: 5+

ED523227 705 Kč

Vrstvové puzzle - roční období
Puzzle obsahuje 28 dílků. Každá vrstva 
zorbrazuje roční období - jaro, léto, podzim, 
zima. Vyrobené ze dřeva.
Rozměr: 34 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BE17520 500 Kč

Objevné puzzle - Louka
Co se skrývá pod listem? Odkrýváním jednotlivých dílků 
dvouvrstvého puzzle děti objevují život na louce. Otvor ve 
vrchní vrstvě pomáhá dětem představit si, co se ukrývá pod 
jednotlivými dílky.
Rozměr: 20,5 x 20,5 x 1 cm.
Věková kategorie: 4+
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1. Dědeček 
ED522015 640 Kč

2. Žabka 
ED522013 640 Kč

3. Slepička 
ED522012 640 Kč

4. Motýl 
ED522014 640 Kč

i pro

5. Ptáček 
ED522016 640 Kč

6. Tulipán 
ED522009 640 Kč

7. Slunečnice 
ED522018 640 Kč

8. Babička 
ED522011 640 Kč

Všechny puzzle na této straně 
jsou vyrobeny ze dřeva

i pro

Vícevrstvé vývojové puzzle
Skládají se ze čtyř vrstev. Slouží nejenom na skládání 
obrázků, ale při spojování dílů děti zřetelně sledují 
i jednotlivé vývojové stupně. Od vajíčka po slepičku, od 
housenky po motýla, od dítěte po dědečka atd. Puzzle 
se skládají na sebe od nejmenšího po největší. Každé 
téma má cca 30 dílů. Všechno je vyrobeno z tvrdého 
lakovaného dřeva. Rám má rozměr: 24 x 24 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+
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GO57684 275 Kč

Vrstvové puzzle - 4 roční období
Krásné dřevěné puzzle zobrazující stejnou scenérií ve 
4 ročních obdobích. Nechejte děti vyprávět příběh o rodině 
žijící na předměstí. Jak se svět kolem nich mění během 
roku? Puzzle obsahuje 54 dílků.
Rozměr: 20 x 20 cm. Věková kategorie: 3+

BE17150 665 Kč

Vrstvené puzzle - 4 roční období 
Dřevěné puzzle obsahuje 36 dílků.
Rozměr: 29 x 14 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Vrstvené puzzle
Dřevěné puzzle obsahuje 6 dílků.
Rozměr: 20 x 20 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 3+

NA332760 - Slunečnice 545 Kč

NA332761 - Motýl 545 Kč

BE17043 555 Kč

Růst brambory
Cesta brambory, která je naší základní potravinou až na náš 
stůl. Obsahuje 30 dílků s očíslovanými zadními stranami.
Rozměr 14,3 x 14,5 x 1,8 cm. 
Věková kategorie: 4+

i pro
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BE17039 555 Kč

Růst jablíčka
Jak roste jablíčko? Při skládání jednotlivých 
vrstev puzzle pomůže dětem očíslování na 
zadní straně. Puzzle obsahuje 30 kousků.
Rozměr: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 4+

BE17040 555 Kč

Růst jahody
Jak roste jahoda? Při skládání 
jednotlivých vrstev puzzle pomůže dětem 
očíslování na zadní straně.
Puzzle obsahuje 30 kousků. 
Rozměr: 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

i pro

BE17044 555 Kč

Růst mrkve
Toto puzzle názorně vysvětluje jak 
se dostane mrkev od zasazení až na 
stůl. Obsahuje 30 dílků s očíslovanými 
zadními stranami.
Rozměr 14,3 x 14,5 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

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.
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BE17035 940 Kč

Požárníci
Jednotlivé obrázky na vícevrstvém puzzle znázorňují 
požárníky v akci při požáru domu - od vyzvánění alarmu 
až po návrat na stanici. Při skládání jednotlivých vrstev 
puzzle pomůže dětem očíslování na zadní straně. Puzzle 
obsahuje 58 kousků. Rozměr: 29,5 x 20,5 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 4+

DV25587 300 Kč

Vrstvové puzzle - Svět dinosauru
Neobvyklé tvarované dřevěné puzzle plné barevných detailů. 
Balení obsahuje 3 fantastické dřevěné puzzle v jednom. 
Dohromady 33 ks puzzle a podložka.
Rozměr balení: 30 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+

BE17061 970 Kč

Vrstvené puzzle - Doma 
Puzzle obsahuje 33 dřevěných dílků. Některé 
dílky ve tmě svítí.
Rozměr: 24,5 x 29,7 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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NA332918 590 Kč

Vrstvové puzzle - Matrioška 
4 vrstvy, 8 kusů.
Rozměr: 21 x 15 x 2 cm.
Véková kategorie: 3+ 

GO57737 200 Kč

Vrstvové puzzle - Kruh
Puzzle obsahuje 21 dílků.
Rozměr: 12 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+

Vrstvené puzzle
Dřevěné čtyřvrstvé puzzle.
Rozměr: 14,5 x 14,5 x 1,8 cm.
Věková kategorie: 2+

BE10141 - Domečky 420 Kč

BE10142 - Autíčka 420 Kč

Vrstvené puzzle
Obsahuje 5 dřevěných dílů.
Věková kategorie: 2+

GO57485 - Auta ( 17,5 x 13,5 x 1,6 cm) 199 Kč

GO57704 - Vozidla (17,5 x 13,5 x 1,8 cm) 199 Kč

GO57450 - Sloni (17,5 x 13,5 x 1,7 cm) 199 Kč

GO57486 - Motýli (17,5 x 13,5 x 1,7 cm) 199 Kč

GO57449 - Medvídci (13,5 x 17,5 x 1,7 cm) 199 Kč

GO57421 - Tvary (12 x 12 x 1,8 cm) 130 Kč
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GO57705 315 Kč

Vrstvené puzzle - Barevné tvary
Puzzle obsahuje 16 barevných dílků. Vrstvené puzzle pomáhá 
rozlišovat barvy, geometrické tvary a velikosti. Děti mohou tvary 
vkládat podle dřevěné podložky nebo si vytvoří vlastní pravidla 
pro třídění a uspořádání barev a tvarů. Hra podporuje myšlení, 
koncentraci a pomáhá rozvíjet jemnou motoriku. 
Puzzle je čtyřvrstvé a obsahuje 16 dílků.
Rozměr: 20 x 20 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+

BE11011 1110 Kč

XXL Puzzle 4 roční období 
Puzzle pomáhá dětem seznámit se hravou formou 
s ročními obdobími a změnami počasí v průběhu 
roku. Děti objevují charakteristické znaky jednotlivých 
měsíců. Takto získané vědomosti pak využívají 
v každodenním životě. Krásné barevné provedení 
povzbuzuje děti k vykládání o vlastních zážitcích.
Obsah balení: 48 dílů, 1 ručičkové hodiny.
Rozměr puzzle: průměr 49 cm x 0,6 cm.
Rozměr balení: 30 x 21 x 10 cm
Věková kategorie: 4+

BE11020 1110 Kč

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

i pro

i pro

i pro

BE11140 1110 Kč

Naučné puzzle - Letiště 
Děti vkládají obrázky do kruhu, kam příslušný 
obrázek patří. Kartičky XXL velikosti vytvářejí 
autentický pocit cestování dopravním 
prostředkem. Ke hře je přiloženo zvětšovací sklo, 
kterým děti mohou objevovat různé předměty. 
Balení obsahuje 49 dřevěných dílů.
Průměr: 49 cm, tloušťka 0,6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

BE11200 1110 Kč

XXL Puzzle - Objevuj svět
Uprostřed puzzle se nachází kompas a malá mapa světa 
zobrazující rozdílné kontinenty. První okruh zobrazuje 
dvě děti oblečené v tradičním národním oblečení pro 
každý kontinent. Druhý okruh představuje typická lokální 
zvířata, zatímco vnější okruh zobrazuje specifické budovy 
a symboly významné pro daný kontinent. Každý okruh 
může být použit samostatně nebo se správně umístí a 
vznikne velké puzzle. 
Balení obsahuje 45 dřevěných puzzle dílků.
Rozměr puzzle: ø 49 x 0,6 cm.
Průměr dílku: 9 cm.
Věková kategorie: 4+

i pro

POSLEDNÍ
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BE16211 830 Kč

Podlahové puzzle - Moře a vesmír 
Puzzle obsahuje 45 dílů. Je možné poskládat 3 
samostatné obrázky (21 x 29,8 x 0,6 cm) nebo 1 
velký obrázek (29,8 x 63 x 0,6 cm).
Věková kategorie: 3+

NA387208 470 Kč

Maxi puzzle - Na farmě 
Puzzle obsahuje 24 dílků z pevného kartonu.
Rozměr: 67,5 x 47 x 0,3 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ07016 255 Kč

Kruhové puzzle - Rok
Kruhový tvar puzzle vyjadřuje uzavřenost časového 
úseku roku a současně jeho opakování. Dítěti pomáhá 
chápat plynutí času a vnímat změny, které je provázejí.
Obsahuje 24 dílků. 
Průměr: 58 cm. 
Věková kategorie: 3+

DV21559 379 Kč

Podlahové puzzle
- Počítání 1 - 20
Podlahové puzzle skládající se z 48 
kusů podporuje logické myšlení a 
seznamuje děti s čísly od 1 - 20.
Rozměr: 58 x 0,5 x 40 cm.
Rozměr balení: 27 x 6 x 29 cm.
Věková kategorie: 3+
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EF54615 220 Kč

MAXI puzzle - ZOO 
Toto puzzle má odolné, velké dílky, které jsou vhodné 
i pro malé dětské ručky. Jeho skládáním si děti procvičují 
paměť a jemnou motoriku a zároveň poznají zvířátka 
a předměty v ZOO. Navíc si mohou vymalovat obrázek 
na zadní straně puzzle. Skládá se z 24 dílků. 
Rozměr: 67,5 x 47 cm.
Věková kategorie: 3+

EF54614 220 Kč

MAXI puzzle - farma 
Toto puzzle má odolné, velké dílky, které 
jsou vhodné i pro malé dětské ručky. Jeho 
skládáním si děti procvičí paměť a jemnou 
motoriku a zároveň poznají zvířátka 
a předměty na farmě. Navíc si mohou 
vymalovat obrázek na zadní straně puzzle. 
Skládá se z 24 dílků. Rozměr: 67,5 x 47 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BE11012 1110 Kč

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

i pro

BE11170 1110 Kč

XXL Puzzle - Detektiv 
48 dílné puzzle dokážou najednou zkoumat 
4 děti. Díky červenému plexisklu uprostřed 
obrázku vidí stopy, podle kterých umí rozluštit 
různé záhady.
Průměr: 49 cm.
Věková kategorie: 4+

VN70812 500 Kč

Kruh - Rok 
17-dílný kruh podle Montessoriho způsobu, vyrobený z 
MDF. Prvky kolem Slunce představují roční období. V 
ročním kruhu Montessori je přiřazení barev stanoveno 
takto: zima (modrá), jaro (zelená), léto (žlutá), podzim 
(červená). 12 vnějších segmentů kruhu představuje 
měsíce. Doporučujeme natřít MDF akrylem.
Rozměr: Ø 70 cm. Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ
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OT286 650 Kč

Velké podlahové puzzle - Na cestě 
Jednotlivé dílky se dají různě kombinovat a spojit, takže si děti mohou 
pokaždé poskládat jinou trasu. Pak už stačí vzít si své oblíbené autíčko 
a cesta městem může začít. 
Balení obsahuje 20 dílků o rozměru 22 x 18 cm.
Rozměr balení: 30,5 x 26 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

OT289 630 Kč

Velké podlahové puzzle - Železnice 
Velké podlahové puzzle k vybudování vlastní 
železniční trati. Skládá se z 26 částí. Lze 
kombinovat s ostatními podlahovými puzzle 
skládačkami. Rozměr: 30,5 x 26 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

OT224  435 Kč

Velké podlahové puzzle - traktor
Poskládejte kousky puzzle, aby jste získali zářivý 
červený traktor. Obsahuje 25 dílků.
Rozměr: 62 x 41 cm. Věková kategorie: 3+

OT258  435 Kč

Velké podlahové puzzle - hasičské auto
Po poskládání tohoto velkého červeného požárního auta 
uvidíte veselé požárníky, připravující se na práci.
Obsahuje 20 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 53 x 42 cm. Věková kategorie: 3+

OT249  435 Kč

Velké podlahové puzzle - autobus
Zářivé puzzle s množstvím zajímavých cestujících. 
Poskládejte puzzle a nechte děti vyprávět příběhy 
o jednotlivých cestujících. Obsahuje 15 dílků. 
Vyrobené z kartonu. Rozměr: 59 x 42 cm.
Věková kategorie: 2+

GO57426 260 Kč

Podlahové puzzle - Had 
Had vyrobený z filcu tvořen 12 díly.
Celková délka: 170 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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OT263  460 Kč

Velké podlahové puzzle - pohádkový hrad
Po složení tohoto puzzle, které probouzí fantazii u každého 
dítěte, vytvořte nekonečné pohádkové příběhy. 
Obsahuje 40 dílků. Vyrobené z kartonu.
Rozměr: 58 x 43 cm. Věková kategorie: 3+

OT256 460 Kč

Velké podlahové puzzle - Dinosauři 
Velké podlahové puzzle se skládá z 50 kusů. Zobrazuje 
množství dinosaurů v prehistorickém prostředí. Podporuje 
pozorovací schopnosti.
Rozměr: 58 x 40 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Nádherné!
 Pestré!

Velké podlahové puzzle
Balení obsahuje 30 dílků, z čehož je několik 
ve tvaru zvířátka nebo předmětu.
Rozměr: 90 x 60 cm.
Věková kategorie: 3+

LL0857G - Na farmě 555 Kč

LL0858G - Džungle 555 Kč

LL5023G - Město 555 Kč
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Koberec MAXI - zvířátka 2
Skládá se ze 6 čtverců s výplní s obrázky zvířat.
Rozměr čtverce: 32 x 32 cm.
Plocha rozloženého koberce: 90 x 60 cm.
Tloušťka: 8 mm. Věková kategorie: 1+

MG439 - ve čtyřech barvách 259 Kč

MG1078 - v šesti barvách 259 Kč

- přijemný a měkký povrch 
tlumící náraz

- barevná stálost
- množství barevných kombinací
- nízká hmotnost 
- snadná manipulace
- vynikající tepelně-izolační 
vlastnosti

- nesaje vodu
- neabsorbuje prachové částice 
a roztoče

- snadno omyvatelný povrch 
běžnými čistícími prostředky

- dokonale skladný díky dílkům, 
které do sebe zapadají

Výhody našich pěnových koberců:
Pěnové koberce

Díky 8 mm tloušťce jsou nejen ideální tlumicí podložkou 
při hře, ale protože obsahují různé vyjímatelné kousky, jsou 
skvělou pomůckou při různých didaktických cvičeních, které 

rozvíjejí motoriku rukou. Jelikož dílky do sebe dokonale 
zapadají, koberce jsou vhodné i na stavění domků, cestiček, 

tunelů, hradů a jiných trojrozměrných staveb.  
Je možné je využívat jak v interiéru, tak v exteriéru.

Všechny Koberce 
MAXI jsou vzájemně 

kompatibilní

i pro

Pěnové puzzle
Naučné - vzdělávací hry pro děti od tři let. Napomáhají rozvoji 
prostorového myšlení, logiky, tvůrčí představivosti a paměti.

MG088 60 Kč

Čísla
Skládá se z planžety a výplní s číslicemi 
od 0 do 10 a znaménky - , +, =.
Rozměr: 18 x 28 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MG101 119 Kč

Písmenka
Skládá se z 2 planžet a výplní 
s písmeny české abecedy, a také 
doplňujícimi samohlásky A, E, I, 
O. Věková kategorie: 3+

i pro

i pro

MG1061  259 Kč

Koberec MAXI - zvířátka 1
Skládá se ze 6 čtverců s výplní s obrázky 
zvířat. Rozměr čtverce: 32 x 32 cm.
Plocha rozloženého koberce: 90 x 60 cm.
Tloušťka: 8 mm. Věková kategorie: 1+
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MG095 60 Kč

Geometrické obrazce
Obsahuje 10 tvarů.
Rozměr: 18 x 28 cm.
Věková kategorie: 1+

MG125 60 Kč

Divoká zvířata
Obsahuje 6 figurek s obrázky 
divokých zvířat.
Rozměr: 18 x 28 cm.
Věková kategorie: 1+

MG132 60 Kč

Domácí zvířata
Obsahuje 6 figurek 
s obrázky domácích zvířat.
Rozměr: 18 x 28 cm.
Věková kategorie: 1+

i pro

Náučné puzzle 5 v 1
Pěnové puzzle učí děti poznávat barvy, tvary, písmena a věci z běžného života. Puzzle se 
může použít jako podložka na hraní nebo se dá složit do kostky. Děti mohou podle obrázků 
vyprávět příběhy. Balení obsahuje 8 dílů z příjemné, zdravotně nezávadné pěny. 
Rozměr složené podložky: 118 x 118 cm. Věková kategorie: 0+

1. WD60696 - Město 369 Kč

2. WD60697 - Farma 369 Kč

3. WD60698 - Les 369 Kč

4. WD61389 - Výlet 369 Kč

5. WD61361 - Kamarádi 369 Kč
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EDF200500 7890 Kč

Molitanové obrázkové kostky 
- Domácí zvířátka
Sada obsahuje 9 kostek. Děti si můžou 
poskládat 6 různých obrázků domácích 
zvířátek. Kostky jsou potažené kvalitní 
textilií s potiskem (100 % polyester).
Rozměr jedné kostky: 30 x 30 x 30 cm.

EDF200498 7890 Kč

Molitanové obrázkové kostky
- Čtyři roční období 
Sada obsahuje 9 kostek. Děti si mohou 
poskládat 6 různých obrázků. Kostky 
jsou potažené kvalitní textilií s potiskem 
(100 % polyester).
Rozměr jedné kostky: 30 x 30 x 30 cm. 

EDF200499 7890 Kč

Molitanové obrázkové kostky
- Děti světa 
Sada obsahuje 9 kostek. Děti si mohou 
poskládat 6 různých obrázků. Kostky 
jsou potažené kvalitní textilií s potiskem 
(100 % polyester).
Rozměr jedné kostky: 30 x 30 x 30 cm. 
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VN86901 295 Kč

Kostka s kapsami
Vytvoř si vlastní kostku! Měkká vinylem 
pokrytá kostka s průhlednými kapsami, 
do kterých dítě vkládá karty s obrázky. 
Karty jsou vyměnitelné, a tak se kostka 
stává vhodná pro rozmanité věkové 
kategorie. Rozměr: 15 x 15 x 15 cm.
Max. rozměr karty: 14 x 13,5 cm.
Věková kategorie: 6+

i pro

NS1886W 305 Kč

Pracovní karty ke Kostce 
s kapsami, sada 1
Balení obsahuje 24 karet s různými tématy, 
které se vkládají do kapes na kostce a slouží 
k procvičení různých oblastí. Témata: 
emoce, barvy, zlomky, množství. Jsou 
určené k používání s kostkou z naší nabídky 
(VN86901, nebo IM3152).
Rozměr karet: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NS4201 305 Kč

Pracovní karty ke Kostce 
s kapsami, sada 2
Balení obsahuje 24 karet s různými tématy, 
které se vkládají do kapes na kostce a slouží 
k procvičení různých oblastí. Témata: cvičení, 
barevné symboly, ovoce, množství. Jsou 
určené k používání s kostkou z naší nabídky 
(VN86901, nebo IM3152).
Rozměr karet: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NS4205 305 Kč

Pracovní karty ke Kostce 
s kapsami, sada 3
Balení obsahuje 24 karet s různými tématy, 
které se vkládají do kapes na kostce a slouží 
k procvičení různých oblastí. Témata: hračky, 
maňásci s členy rodiny, Vánoce, emoce. Jsou 
určené k používání s kostkou z naší nabídky 
(VN86901, nebo IM3152).
Rozměr karet: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro i pro

i pro

ODMĚŇUJEME
V Ě R N É

Z Á K A Z N Í K Y

Členové Klubu NOMILAND
získávají zdarma pomůcky po

dobu celého roku.

Při každém nákupu zboží z našeho 
katalogu získáváte za každou 

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

v Klubu NOMIland.

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

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

Vyměňte si Vaše nasbírané body za:

za množství 
produktů 
z našeho 
katalogu

Vyberte si 
z více než 9000 

produktů.

za Lidl
poukázky

za spotřební 
elektroniku 

a příslušenství

Vyberte si 
dárek v podobě 

kvalitní spotřební 
elektroniky.

za poštovné
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TRADIČNÍ
dřevěné kostky

WY90922 180 Kč

Obrázkové kostky - Farma
Dřevěná krabička obsahuje 4 kostky, ze kterých si 
děti mohou poskládat 6 obrázků s veselými zvířátky. 
Rozměr krabičky: 12 x 12 cm. 
Rozměr jedné kostky: 5 x 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

Obrázkové kostky
16 dřevěných kostek, ze kterých si můžete 
vyskládat 6 různých obrázků. Na obvodu 
obrázků je barevný rámeček pro kontrolu 
skládání.
Rozměr: 20 x 20 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+

MD13771 - Domácí mazlíčci 530 Kč

MD10775 - Farma 530 Kč

TP30206 210 Kč

Tradiční dřevěné kostky
- Pejsek a Kočička 
Obrázkové dřevěné kostky, ze kterých lze 
poskládat krásné barevné obrázky. 
Balení obsahuje 12 kostek.
Rozměr kostky: 3,7 x 3,7 cm.
Věková kategorie: 3+

Obrázkové kostky
Obrázkové kostky v praktické dřevěné krabičce.
Rozměr kostky: 3,3 x 3,3 cm.
Věková kategorie: 1+

BN16116 - Máša a medvěd (12 ks) 349 Kč

BN16117 - Máša a medvěd (9 ks) 229 Kč
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WY90921 180 Kč

Obrázkové kostky - Safari
Dřevěná krabička obsahuje 4 kostky, ze kterých si děti 
mohou poskládat 6 obrázků s veselými zvířátky. 
Rozměr krabičky: 12 x 12 cm. 
Rozměr jedné kostky: 5 x 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

Obrázkové kostky
Obrázkové dřevěné kostky, ze kterých lze poskládat krásné 
barevné obrázky. Balení obsahuje 12 kostek.
Rozměr kostky: 3,7 x 3,7 cm.
Věková kategorie: 3+

DTP41068 - Krteček  275 Kč

DTP41204 - Farma 275 Kč

DTP41266 - Tatra 275 Kč

BN84175 255 Kč

Kostky Zvířátka 1 
Skládají se z 15 kostek. Termotisk.
Rozměr: 20 x 13 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57877 395 Kč

Kostky Pohádky 
20 ks kostek v dřevěné krabici.
Rozměr: 17,5 x 14 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ01904 195 Kč

Obrázkové kostky 
- Zvířátka z Afriky
Balení obsahuje 4 kostky, ze kterých 
lze poskládat 6 obrázků. 
Rozměr: 9 x 9 x 4,5 cm. 
Věková kategorie: 2+
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Obrázkové kostky
Obsahuje 6 obrázků.
Rozměr kostky: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO57607 - Zvířátka z farmy (9 kostek) 185 Kč

GO57542 - Pohádkové (9 kostek) 185 Kč

GO57839 - Život na farmě (12 kostek) 250 Kč

GO57710 - Lesní zvířátka (12 kostek) 250 Kč

DJ01903 255 Kč

Obrázkové kostky
- Pejsek a kamarádi
Balení obsahuje 4 kostky, ze kterých 
lze poskládat 6 obrázků. 
Rozměr: 9 x 9 x 4,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

DJ01953 435 Kč

Obrázkové puzzle - Zvířátka
Dílky mají tvar trojúhelníku. Jsou 
upevněny na tyčkách a dají se protáčet. 
Balení obsahuje 9 dřevěných dílků, ze 
kterých lze poskládat 3 obrázky 
Rozměr: 13 x 13 x 3,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

DJ01954 435 Kč

Obrázkové puzzle 
- Zvířátka z farmy
Dílky mají tvar trojúhelníku. Jsou upevněny na tyčkách a dají 
se protáčet. Balení obsahuje 9 dřevěných dílků, ze kterých lze 
poskládat 3 obrázky 
Rozměr: 13 x 13 x 3,5 cm. 
Věková kategorie: 2+

DV22104 340 Kč

Nasunovací dřevěné obrázkové 
kostky - Zvířátka
Skládáním obrázků hračka rozvíjí motorickou 
zručnost - koordinaci rukou a očí.
Součástí balení je 10 ks hracích dílků.
Rozměr balení: 18,4 x 6,7 x 18,1 cm.
Věková kategorie: 1+

WY93055 260 Kč

Kostky na paličkách 
- Domácí zvířata
Dřevěné kostky na paličkách, 
z nichž skládáte veselé zvířátka. 
Balení obsahuje 9 ks. 
Velikost kostky je 4,5 cm.
Rozměr: 14 x 13,5 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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MD11272 435 Kč

Kostky se zvukem - Dopravní prostředky
Spojte správné dřevěné kostky v dřevěném stojanu 
a uslyšíte reálný zvuk spojeného dopravního prostředku. 
Obsahuje prostředky: požární auto, letadlo, lokomotivu, 
remorkér, sanitku a motocykl. Balení obsahuje 2 kostky 
a stojan. Baterie nejsou součástí balení. 
Rozměr: 18 x 9,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 2+

BE11300 830 Kč

Puzzle v kostkách - Farma
Skládejte vedle sebe nebo na sebe. Všestranné puzzle dílky 
mohou být kombinovány různými způsoby. Zajímavé předlohy 
nabízejí dětem možnost vytvořit různé scenérie z oblasti 
farmy. Aktivita podporuje jemnou motoriku, schopnost 
kombinovat, třídit a uspořádat, fantazii, komunikační 
schopnosti a koncentraci. Balení obsahuje 12 dřevěných 
kostek ve třech různých velikostech a 5 oboustranných 
předlohových kartiček (celkem 10 různých motivů).
Rozměr největší kostky: 12 x 3 x 3 cm.
Rozměr střední kostky: 9 x 3 x 3 cm.
Rozměr nejmenší kostky: 6 x 3 x 3 cm.
Rozměr balení: 24 x 18 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+

DV22105 340 Kč

Nasunovací dřevěné obrázkové 
kostky - Dopravní prostředky
Skládáním obrázků hračka rozvíjí motorickou 
zručnost - koordinaci rukou a očí.
Součástí balení je 10 ks hracích dílků.
Rozměr balení: 18,4 x 6,7 x 18,1 cm.
Věková kategorie: 1+

GO57725 90 Kč

Obrázkové kostky, 2 ks 
Dřevěné kostky pro nejmenší.
Rozměr: 5 x 5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO57686 225 Kč

Obrázkové kostky - Zvířátka 
Obsahuje 5 dřevěných kostek, ze kterých můžete vyskládat obrázek 
různými způsoby. Rozměr: 15 x 8 x 4 cm. Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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VN35469 142 Kč

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

VN35491 129 Kč

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

VN35460 133 Kč

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

i pro

i pro

i pro

AK33103 305 Kč

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

Kostky
Věková kategorie: 5+

1. RO2303608 - plastové 10 x 10 cm, 3 kusy 1100 Kč

2. RO2303610 - dřevené 3 x 3 cm, 12 kusů 475 Kč

VN757373 445 Kč

Velké pěnové kostky, 3 ks
3 pěnové kostky v barvách žlutá, modrá, 
červená. Balene v praktické síti.
Rozměr: 16 cm. Věková kategorie: 3+ 

DE13783 660 Kč

Hrací kostky - 50 ks
Dřevěné kostky různých barev. 
Balení obsahuje 50 ks.
Rozměr: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 3+

LR7699 395 Kč

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

i pro

EF54544 48 Kč

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

POSLEDNÍ
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VN85107 315 Kč

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

i pro

Dřevěné kostky s tečkami, 10 ks
Sada obsahuje 10 dřevěných kostek, které jsou 
vhodné k počítání, třídění a rozlišování barev.
Rozměr: 18 mm. Věková kategorie: 4+

VN1621 - červené 97 Kč

VN1622 - žluté 97 Kč

VN1623 - modré 97 Kč

VN1624 - zelené 97 Kč

Figurky na hry
Chcete si vytvořit vlastní 
společenskou hru? Nebo se vám 
ztratili figurky ze starší hry? Balení 
obsahuje 16 figurek v 4 barvách.

EF54911 - malé (výška 2 cm) 29 Kč

EF54912 - velké (výška 4 cm) 38 Kč

EF54672 379 Kč

Hry pro předškoláky
Hry jsou zaměřeny na procvičení 
paměti, rychlosti, orientace, 
pozornosti, slovní zásoby, 
uvažování, představivosti, 
předvídání a logického myšlení. 
Obsahuje 32 hracích karet, 162 
kartiček, 6 velkých Loto karet, 
4 tématické karty, prostorovou 
mřížku, oboustranný terč se 
střelkou a sadu žetonů. Věková 
kategorie: 4+

PI4277 57 Kč

Černý Petr - Hrajeme si
Oblíbená dětská karetní hra. Všechny karty se rozdají 
rovnoměrně všem hráčům. Stejné dvojice karet se 
vyloží na stůl. Dávejte však pozor, kterou kartu si 
vytáhnete od spoluhráče, může se mezi nimi ukrývat 
Černý Petr. Vyhrává ten, kdo se co nejdříve zbaví 
svých karet. Balení obsahuje 31 kariet. 
Rozměr balení: 6,5 x 9,5 x 1,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

RO2403202 1845 Kč

Potápí se nebo plave? 
Kancelářská spona plave nebo ne? Potopí se cihla? 
Nechte děti objevovat, které předměty se potopí, 
a které plavou. Ukažte dětem, že i věda dokáže být 
zábavná. Děti mají k dispozici 30 předmětů. Pokud 
si dítě myslí, že daný předmět se potopí, položí kartu 
do boxu. Pokud dítě předpokládá, že předmět bude 
plavat, položí kartu na průsvitný vrch boxu. Pomocí 
karty s řešením zjistěte správnou odpověď. Hru můžete 
rozšířit experimentováním s reálnými předměty. Hra 
je vhodná pro 2 - 6 hráčů. Balení obsahuje 1 dřevěný 
box s průsvitným vrchem, 30 kartiček s předměty, 1 
kartu zobrazující vodu, která se vloží do boxu a 1 kartu 
s řešeními.
Rozměr: 28 x 22 x 8 cm. Věková kategorie: 5+

ED90117 1390 Kč

Kódování v ZOO 
Zjistěte, ke kterému zvířátku se ošetřovatel vydal a vyberte mu 
tu nejkratší cestu. Na druhé straně kartičky si ověřte správnost 
zvolené cesty. Hra obsahuje 2 plány ZOO, 15 kartiček se 
zadáním, 25 šipek a 15 dřevěných figurek.
Rozměr boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Věková kategorie: 5+
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EF54637 49 Kč

Kvarteto dětské
Populární dětská hra s veselými obrázky. 
Úkolem dětí je získat 4 karty se stejným 
symbolem. Kdo bude mít na konci hry nejvíc 
čtveřic, vyhrává. Balení obsahuje 32 karet 
o rozměru cca 6 x 9,5 cm.
Věková kategorie: 5+

EF54640 49 Kč

Černý Petr
Oblíbená karetní hra pro děti. Vybírej opatrně, 
kterou kartu si vytáhneš od spoluhráče, může 
se mezi nimi ukrývat čertík! Vyhrává ten, kdo 
se nejdřív zbaví všech svých karet. Balení 
obsahuje 31 karet o rozměru cca 6 x 9,5 cm.
Věková kategorie: 4+

PI7573 185 Kč

Edukační hry - Jsou stejné? 
Karetní hra pro 1 - 4 hráče procvičuje 
paměť i pozornost. Úkolem je rozpoznat 
a pojmenovat rozdíly na obrázcích, které se 
na první pohled zdají být stejné. 
Balení obsahuje 36 karet.
Věková kategorie: 4+ 

PI7572 185 Kč

Edukační hry - Vario 
Hra pro 1 - 6 hráčů podporuje schopnost soustředit 
se a rozvíjí prostorové vnímání. Úkolem je 
sledovat změnu v poloze 4 obrázků na kartách - 
domečku, stromu, postavičky a pejska. Vyhrává ten 
nejbystřejší. Balení obsahuje 48 karet.
Věková kategorie: 5+ 

DJ05130 179 Kč

Taktika - kartová hra 
Hra pro 2 - 4 hráče obsahuje 36 karet. Zbavte se 
karet přiřazením stejných stran, klobouku a nebo 
svetříku. Kdo se první zbaví karet vyhrává.
Rozměr balení: 8,5 x 11,7 x 2,8 cm.
Věková kategorie: 4+ 

PI6079 280 Kč

Kangaroo 
Hráči chytají různobarevné klokany. Kdo 
nachytá nejvíc klokanů vyhrává. Hra je 
určena pro 3 - 6 hráčů. Balení obsahuje 
11 různě barevných figurek klokanů, 55 karet 
(po 5 v barvách klokanů), pravidla.
Věková kategorie: 6+ 

RO2402928 2760 Kč

Hra Linea
Základ hry tvoří kartičky s různými cvičeními zaměřené na 
spojování čar a bodů v prostoru, vytváření vlnovek, naučení 
změny směru, rozlišení od největšího po nejmenší, vytváření 
jemných pohybů s přestávkami a mnoho jiných. Balení 
v praktickém dřevěném uzavíratelném boxu obsahuje 24 
psacích kartiček a 6 bílých tužek.
Rozměr: 33 x 23 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

PP02150 400 Kč

Rodinky
Hra pro 1 až 4 hráče. Díky této jedinečné hře se děti seznámí s postupným 
vývojem osmi druhů volně žijících živočichů z naší přírody. Součástí hry je 
i zoologický komentář s barevnými ilustracemi a velký obrázek ukazující 
všechny popisované zvířata v jejich přirozeném prostředí. Obsah balení: 
48 hracích kartiček, 8 ústředních karet, obrázek zvířátek, ilustrovaný 
zoologický komentář, návod v češtině i ve slovenštině.
Věková kategorie: 5+

POSLEDNÍ
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PP62094 925 Kč

Vzdělávací kartičkové hry 2 
Balení obsahuje 4 hry a 240 kartiček.
5. hra - Přiřazování zvířátka k místu, kde žije. Hra na rozvíjení poznávaní.
6. hra - Najdi stín. Hra zaměřena na rozvoj zrakového vnímání a fantazie.
7. hra -  Najdi kartičku se stejným počtem. Hra zaměřena na rozvoj 

předmatematických představ.
8. hra - Urči počet slabik. Hra zaměřena na rozvoj sluchového vnímání.
Balení obsahuje: 240 karet, návod, metodiku a řešení.
Věková kategorie: 4+ 

i pro

PP62098 925 Kč

Vzdělávací karetní hry 3
Balení obsahuje 4 hry a 240 kartiček.
9. hra - Najdi ovoce a zeleninu. 
Hra je zaměřena na rozpoznávání.
10. hra - Doplň číselnou řadu. 
Hra rozvíjí matematickou představivost.
11. hra - Najdi druhou polovinu obrázku. 
Hra rozvíjí zrakové rozlišování.
12. hra - Najdi protiklad. Hra rozvíjí řeč 
a logické myšlení.
Vhodné pro 1 - 30 hráčů. Balení obsahuje: 
240 karet, návod, metodiku, řešení, puzzle.
Věková kategorie: 6+

i pro

PP62004 925 Kč

Vzdělávací kartičkové hry 1
Vzdělávací kartičkové hry 1 jsou efektivním a zábavným způsobem učení formou hry, při níž 
si děti rozvíjejí všechny schopnosti a dovednosti potřebné k dalšímu vzdělávání. Autorkou 
vzdělávacích kartičkových her je zkušená pedagožka s dlouholetou praxí.
Balení obsahuje 4 hry a 240 kartiček.
1. hra - Najdi kartičku se stejnou počáteční hláskou. Hra na rozvíjení sluchového vnímání.
2. hra - Přiřaď kartu se stejným počtem geometrických tvarů. Hra na rozvíjení myšlení a paměti.
3. hra - Najdi stejnou kartičku. Hra na rozvíjení zrakového vnímání.
4. hra - Co k sobě patří? Hra na rozvíjení logického myšlení.
Balení obsahuje: 240 karet, návod, metodiku, řešení, puzzle.
Věková kategorie: 4+

Speciálně vyvinuté
pro děti 

předškolního věku

RO2303637 1990 Kč

Hrací box 3 v 1- Počítání zvířátek
Spojovací hra se může hrát třemi způsoby:
-  Pět malých pand: zkombinujte pandy, aby součet byl 5.
-  Kočky nebo myšky: porovnejte počty koček s počtem myšek 

a zjistěte, kde je jich více.
- Ptáčci a vajíčka: hra o shodě a poznávání stejných počtů. 
Hra 3 v 1 je vhodná pro 3 skupiny s 2 - 4 hráči. Balení v praktickém 
dřevěném boxu obsahuje: 24 karet s pandami, 24 karet s kočkami 
a myškami, 24 karet s ptáčky a vajíčky, 30 zelených a 30 bílo-
černých žetonů. Rozměr: 12 x 13 x 10 cm.
Věková kategorie: 4+
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EF54937 38 Kč

Sedmové karty
Balení obsahuje 32 karet.
Věková kategorie: 4+

DJ05997 115 Kč

Držák karet 
Výborná pomůcka pro nejmenší děti, 
které ještě neumí držet uspořádané 
karty při hře. Vyrobený z plastu.
Rozměr: 9 x 9 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LU02699 325 Kč
Rychlé barvy
Karetní hra pro děti na koncentraci a rychlost 
s 2 úrovněmi obtížnosti. Po hození kostkou je 
třeba co nejdříve najít kartu se stejným počtem 
kruhů a stejné barvy. Balení obsahuje 36 karet 
potištěných z obou stran (bílá a černá strana), 
3 kostky (barvy, tvary, čísla). Pro 2 - 6 hráčů.
Rozměr karet: 7 x 10,5 cm.
Věková kategorie: 5+

DTP23286 435 Kč

Moje první hra
Společenská hra pro nejmenší je založená na zábavných činnostech, 
které rozvíjejí znalost základních barev a podporují tvořivost. Balení 
obsahuje 1 dřevěnou figurku Krtečka, 1 hrací plán, 15 kartiček a 1 hrací 
kostku.
Rozměr hracího plánu: 29 x 29 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PP02355 365 Kč

Tvarohrátky 
Poutavá karetní hra, ve které musí hráči předvést rychlý 
postřeh, rychle se zorientovat v kartách na stole a vybrat tu, 
která je odpovědí na danou otázku. Hra obsahuje tři různé 
varianty odstupňované podle věku a náročnosti. Vhodné pro 
2 - 6 hráčů.  Věková kategorie: 6+ 

PX2048A 370 Kč

Hádej hádanky
Zábavná hra, při které si děti trénují postřeh, řešení kvízů a získávají nové 
znalosti. Učí se počítat a rozeznávat zvířátka, směry a barvy. Zapojují 
logické myšlení a učí se formou hry. Hra obsahuje 32 naučných kvízů na 
16 oboustranných kartách.
Rozměr: 27,5 x 18,7 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

OT366 195 Kč

Poklad jednorožců
Úkolem hráče je nasbírat co 
nejvíce kartiček s pokladem. 
Hráč musí uhodnout barvu 
šperku, ještě před otočením 
kartičky. hra procvičuje 
rozpoznávání barev. 
Rozměr balení:
15,5 x 14 x 2,5 cm. 
Věková kategorie: 3+
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LL001BO 460 Kč

Boost!
Rychlá postřehová, karetní hra ve třech 
variantách. 110 karet v 10 kategoriích. Najděte 
co nejrychleji karty patřící do té samé kategorie 
a získejte nejvíc karet. 
Rozměr krabičky: Ø 9 x 6 cm.
Věková kategorie: 6+ 

LL36012 525 Kč

Dobble 
Obsahuje 55 kulatých karet. Na každé kartě 
je 8 symbolů, přičemž každé dvě karty mají 
společný pouze jeden z nich. V balení je 
popsáno několik verzí hry. 
Baleny v plechové krabičce.
Rozměr krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 6+ 

LL38023 525 Kč

Dobble 1-2-3 
Populární hra Dobble ve verzi pro nejmenší. Postřehová 
hra, která přináší dětem pozvolný úvod do poznávání tvarů, 
čísel a barev. Obsahuje 30 kulatých karet. Na každé kartě 
je 6 symbolů, přičemž každé dvě karty mají společné pouze 
jeden z nich. V balení je popsáno několik verzí hry. 
Baleny v plechové krabičce.
Rozměr krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LL28604 525 Kč

Dobble KIDS 
Dětská verze populární hry Dobble. Obsahuje 30 kulatých 
karet. Na každé kartě je 6 zvířátek, přičemž každé dvě 
karty mají společné pouze jedno z nich. V balení je 
popsáno několik verzí hry. Baleny v plechové krabičce.
Rozměr krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Dobble - postřehová hra
Dobble je celosvětově úspěšná karetní postřehová hra,

kde cílem je všimnout si co nejrychleji stejný symbol na 2 kartách.
V nabídce máme 3 typy her, které se liší náročností (jiný počet karet, jiné symboly).

Každý typ hry Dobble má několik verzí, jak hru hrát.
Postřehové hry procvičují nejen paměť, ale také učí děti, jak se pohybovat ve skupině a ve společnosti.

LL02601 395 Kč

Fast Flip
Velmi rychlá hra, zaměřená na reakce 
a rozpoznávání. Úkolem je najít nejrychleji 
shodu mezi dvěma kartami.
Rozměr krabičky: 11 x 11 x 7 cm.
Věková kategorie: 6+ 

LL00123 450 Kč

Dobble - ZOO 
Hra obsahuje 55 kulatých karet. Na 
každé kartě je 8 symbolů, přičemž každé 
dvě karty mají společný pouze jeden z 
nich. V balení je popsáno několik verzí 
hry. Baleny v plechové krabičce.
Rozměr krabičky: Ø 13 x 7,5 cm.
Věková kategorie: 6+ 
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DJ08492 610 Kč

Sněhuláci
Cílem hry je pomoci 4 zatoulaným 
sněhulákům projít přes zamrzlou řeku 
dříve než vyjde slunce a začnou tát. 
První hra, která naučí dětí navzájem 
spolupracovat a společnými silami úkol 
vyhrát nebo prohrát. Balení obsahuje: 
1 hrací deska sestávající z 4 částí 
puzzle, 12 žetonů s ledovci, 4 sněhuláci 
sestávající ze 3 částí, kostka.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 4 cm. 
Věková kategorie: 3+

BE22870 830 Kč

Acrobatico
V této zábavné hře najdete nejen žabku, která dělá akrobatické kousky na kočičí tlapce. Všechna 
zvířátka trénují celý čas, ale teď všichni pobíhají nahoru a dolů jako blázni. Pomůžete jim najít 
partnera na cvičení v tomto vzniklém chaosu ještě předtím, než nastane čas a akrobati se ocitnou na 
pódiu? Aktivita podporuje zapamatování si pozic na kartách, rozšíření slovní zásoby při rozeznávání 
a pojmenovávání zvířátek a zvyšuje dovednosti jemné motoriky. Balení obsahuje 25 zábavných karet 
s akrobatickými triky a hrací desku s pohyblivými obrázky v horní a dolní části na zobrazení atrakce. 
Baleno v praktické kartonové krabici. Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. Rozměr: 32 x 22,5 x 45 cm.
Věková kategorie: 4+

MD12090 550 Kč

Paměťová hra - Hledej stejné obrázky
Vyberte si ze 7 témat, vložte kartu do hrací desky a začněte 
hledat shodné obrázky. Balení neobsahuje žádné volné dílky, 
proto je hra vhodná i na cestování. Hra se skládá z dřevěné 
hrací desky, 25 otevíracích okének, posuvných bodovníků 
pro každého hráče, 7 oboustranných zalaminovaných karet 
s různými obrázky (např. barvy, zoo, ovoce, ...).
Rozmě balení: 20,5 x 29 x 1,5 cm. Věková kategorie: 5+

BE22880 555 Kč

Zebra Zippy
Zippy svolá všechna zvířátka na lesní poradu. Všechny zvířátka spěchají, aby 
stihla setkání. Umístěte zvířátko tak, aby se mohlo svolaného setkání zúčastnit. 
Ale buďte opatrní! V této společenské krychlové hře vyhrávají nebo prohrávají 
vždy všichni společně. Hra je vhodná pro 1 až 4 hráče. Balení obsahuje 6 
kartiček, 1 kostku a 6 kvalitních dřevěných figurek se zvířátky. Baleno v praktické 
kartonové krabici. Rozměr balení: 24 x 24 x 65 cm. Věková kategorie: 3+
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MD12097 570 Kč

Tic Stac Toe
3D strategická hra pro dva hráče, jejímž úkolem je získat 4x 
písmeno X nebo 4x písmeno O. Nicméně, získat je můžete pouze 
třemi způsoby: horizontální, vertikální nebo diagonální. Balení 
obsahuje 66 plastových stohovatelných kusů a hrací podložku. 
Abyste soupeři překazili výhru, neváhejte použít blokovací dílek. 
Mladší děti mohou hrát jednodušší verzi 3 x 3.
Rozměr balení: 27 x 27 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MK193 250 Kč

Farmář Pepík
Karetní hra určená pro 2 - 8 hráčů.
Balení obsahuje 50 hracích karet: 25 karet s jedním zvířátkem 
a 25 karet se 4 zvířátky v různých barvách. Cílem hry je 
identifikovat chybějící zvířátko (zvířátka) a co nejrychleji na 
něj ukázat. 2 varianty hry.
Věková kategorie: 4+

BE26060 220 Kč

Akce!
Procvičte si své reflexy a koncentraci, najděte objekt mezi žetony, 
sbírejte kartičky a staňte se vítězem hry! Všechny žetony jsou 
umístěny na stole tváří nahoru a karty v hromádce. Hráč na řadě 
si z hromádky vezme kartu a umístí ji na stůl tak, aby byla viditelná 
i pro ostatní. Od tohoto momentu všichni hráči pozorně hledají 
předmět, který je zobrazen na dané kartě, mezi žetony. Hráč, který 
najde předmět, si kartu nechává, zatímco žetony zůstávají po 
celou doby na stole. Nejvyšší počet kartiček rozhodne o vítězi hry. 
Balení obsahuje 24 hracích žetonů a 24 karet. Aktivita podporuje 
koncentraci, vizuální paměť, rozvíjí schopnost odlišit předměty 
a obohacuje slovní zásobu o nové pojmenování předmětů. 
Rozměr balení: 16 x 12 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

OT107 320 Kč

Pexeso v džungli
Hledání dvojic obrázků s motivem zvířátek, 
ale pozor na geparda Cheekyho! 
Hra rozvíjí jemnou motoriku, procvičuje 
paměť, pozorovací a kombinační schopnosti. 
Je vhodná pro 2 - 5 hráčů. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm. 
Věková kategorie: 2+ 

BE22480 830 Kč

Barevné housenky 
Hra podporuje rozlišování barev a tvarů, rovněž i zručnosti 
a reakce dětí. Hráči hází dvěmi kostkami najednou a následně 
musí najít dřevěný kousek správného tvaru a barvy. První, 
kdo poskládá celou housenku, vyhrává. Balení obsahuje: 
4 housenky, 42 dřevěných tvarů, 1 kostku se symboly 
a 1 kostku s barvami. Rozměr balení: 20 x 15 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

POSLEDNÍ
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PX0524A 419 Kč

Paměť 3D 
Naučná paměťová hra, která procvičí 
postřeh, naučí barvy a zlepšuje prostorovou 
představivost. Úkolem hráčů je nazpaměť 
poskládat kostky dle vzoru na kartě. Ten, 
komu se to podaří nejrychleji, získává 
žeton a hráč, který má na konci nejvíce 
žetonů - vítězí. Balení obsahuje 25 kostek 
v 5 barvách, 55 vzorových karet, přesýpací 
hodiny a 100 ks žetonů. 
Věková kategorie: 5+

BE22420 830 Kč

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

Hru XXL Najdi koťátko 
naleznete na str. 743.

BE22860 555 Kč

Punakai - Barevné rybičky 
Barevné rybičky plavou kolem pestrobarevného korálového 
útesu. Avšak oceán je tak rozsáhlý, že nebezpečí číhá 
na každém rohu a rybičky mají za úkol se pořádně 
zamaskovat. Maskování nejlépe funguje na pozadí stejné 
barvy. Ale nezapomeňte, že rybičky plavou v houfech, 
nikdy ne samy. Zábavná aktivita podporuje rozeznávání 
a pojmenovávání barev, jemnou motoriku, bystrost 
a sociální dovednosti. Balení obsahuje 44 dřevěných 
rybiček uložených v praktické kartonové krabici, ze které 
spodní část znázorňuje korálový útes. 
Hra je vhodná pro 2 až 4 hráče.
Rozměr balení: 24 x 24 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+

BE22614 970 Kč

Koláčky - hra 
Zábavná hra, během níž si děti procvičí počítání od 1 do 10, 
sčítání, odčítání a paměť. Hra je určena pro 2 - 4 hráče.
Rozměr balení: 12 x 12 x 51 cm.
Věková kategorie: 3+

OT104 320 Kč

Puntíkovaní pejsci
Vítězem hry se stává hráč, který vytvoří jezevčíka s největším počtem teček. 
Hra procvičuje počítání a rozlišování barev. Je vhodná pro 2 - 6 hráčů. Obsah: 40 karet (6 
hlav, 6 ocasů, 28 středů), podložku na točení, 7 barevných disků, návod. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm. Věková kategorie: 4+
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DV21554 560 Kč

Bingo - V zahradě 
Vítězem se stává hráč, který jako první umístí na svou hrací desku 
všechny obrázky. Všechny součásti jsou vyrobeny ze dřeva.
Rozměr kartičky: 17,5 x 17,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PP02177 390 Kč

Příšerky ze skříně 
Společenská hra pro 1 - 6 hráčů je založená 
na spolupráci. Místo soupeření musí hráči 
spojit síly, aby příšerky porazili. Všichni buď 
vyhrají a nebo prohrají.
Věková kategorie: 3+ 

BE22390 1110 Kč

Bandité
Logická hra pro 2 - 4 hráčů, kde děti mají 
navzájem hádat, kde bandité skryli svůj lup. 
Ten kdo získá první 5 předmětů vyhrává.
Rozměr balení: 38 x 27 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+

PI6460 705 Kč

Shadow Master 
Společenská hra pro 3 - 6 hráčů, kde cílem 
je na základě stínů a tvarů poznat předměty 
a nasbírat co nejvíce bodů.
Věková kategorie: 8+ 

PP02274 295 Kč

Domečky 
Naučná hra o tom, jak si zvířátka staví své příbytky. 
Hra obsahuje tři různé varianty: skládačka, hra se stíny, 
otázky a odpovědi. Děti si procvičují slovní zásobu, 
pozorovací schopnosti, jemnou motoriku a rozšiřují znalosti 
o zvířatech. Vhodné pro 1 - 4 hráče. Balení obsahuje: 8 
oboustranných hracích ploch, 8 oboustranných žetonů, 
vzdělávací plakát, návod.
Věková kategorie: 6+

ED90139 1730 Kč

Slovní bingo 
Otáčejte obrázkové karty jednu po druhé a kontrolujte, zda se 
daný obrázek nenachází na vámi zvolené bingo kartě. Který 
z hráčů jako první zaplní svou bingo kartu? Hra obsahuje: 8 
plastových bingo karet (14 x 10 cm), 48 kartiček (9 x 9 cm), 50 
žetonů. Rozměr boxu: 24 x 12,5 x 7 cm.
Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ
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Hru
XXL Bonbóny
s průměrem
hrací podložky
90 cm naleznete 
na str. 743.

BE22460 695 Kč

Bonbóny 
Hra podporuje schopnost pozorování a rozlišování barev. 
41 sladkostí leží na kruhové podložce. Hráč hází najednou 
3 kostkami a následně se všichni snaží najít bonbon se správnou 
kombinací barev, které určí kostky. Hrát se může třemi různými 
způsoby s odlišnými formami vítězství. Hra je určená pro 1 až 8 
dětí. Balení obsahuje: textilní podložku, 41 dřevěných bonbonků 
a 3 kostky s barvami. Rozmér balení: 20 x 15 x 7 cm.
Věková kategorie: 4+ 

BE22470 695 Kč

Hra s tvary 
Hra podporuje koncentraci a rychlé reflexy. Hráč hází najednou třemi 
kostkami a následně všichni hráči hledají na hrací ploše dílek, který 
znázorňuje všechny tvary, které kostky ukázaly. Ten hráč, který najde 
daný dílek jako první, si ho ponechá. Balení obsahuje textilní podložku, 
41 dřevěných dílků, 3 kostky s tvary.
Rozměr balení: 20 x 15 x 7 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LU4465H 585 Kč

Velké třídění ponožek
Hra pro 2 - 6 hráčů. Kdo najde odpovídající páry ponožek? Buďte opatrní, 
všechny vypadají tak podobně!
Obsah: 1 figurka, 24 párů ponožek, 13 kolíčků, návod.
Rozměr balení: 22,1 x 22,1 x 5 cm.
Věková kategorie: 4+

OT062  430 Kč

Tečkovaný dinosaurus - hra
Dokážete pomocí tečkovaného dinosaura najít chybějící tečky? 
Ten, kdo jako první pokryje svého dinosaura všemi chybějícími 
tečkami nebo tvary, vyhrává. Krásná, barevná a jednoduchá 
hra pro malé hráče. Vyrobená z kartonu. Pro 2 - 4 hráče.
Rozměr balení: 25,5 x 22 x 4,4 cm.
Věková kategorie: 3+

BE22611 1110 Kč

Země víl - hra 
Kreativní hra na procvičení jemných motorických schopností, rozeznávání a pojmenování 
barev. Pro 2 - 4 hráči.
Rozměr: 31 x 31 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+
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GOHS107  439 Kč

Létající skřítci
Úkolem hry je trefit se usměvavými skřítky do 
správného barevného otvoru. Balení obsahuje: 
16 létajících skřítků, 4 odrážecí desky, 1 hrací 
desku. Rozměr: 20 x 20 cm. 
Věková kategorie: 4+

LE7959    500 Kč

Skákací myšky
Super motorická hra pro 1 až 4 hráče. Úkolem dětí je 
své barevné myšky trefit do svého barevného kruhu. 
Rozměr hrací pochy: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 4+

VK1101 155 Kč

Skákající žabky 
Zahrajte si s barevnými plastovýma žabkami. 
Která doskočí nejdál? Balení obsahuje 
16 žabek ve 4 barvách v plastové nádobce 
s víkem. Věková kategorie: 1+

GO63947 219 Kč

Hra se skleněnými kuličkami 
Balení obsahuje 31 barevných skleněných 
kuliček a dřevěnou misku. Úkolem dětí je 
kutálet a odrážet kuličky do misky. 
Průměr misky: 12 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

EF54577  180 Kč

Klobouček HOP
Nejznámější hra pro celou rodinu. Nejvíc bodů získá 
ten, kterého kloboučky vystřelené pomocí malé 
odpalovací rampy zasáhnou cíl s nejvyšší bodovou 
hodnotou. Věková kategorie: 3+

MKR01056 1130 Kč

Hra - Veselé pecky 
Tato jednoduchá hra vede děti k soutěživosti a kolektivní 
zábavě. Úkolem je vyplnit svůj obrazec pomocí pecek co 
nejrychleji. Ke hře dává výrobce 2 semínka Buku lesního. 
Kdyby alespoň každý desátý zákazník zasadil pouze jeden 
strom, tak se podaří vrátit do přírody 200-krát více než si 
výrobce z přírody vzal. Balení obsahuje 85 dílků (17x červené, 
17x žluté, 17x modré, 17x zelené, 17x hnědé), hrací podložku 
(32 x 32 x 1,8 cm), hrací kostku a bavlněný pytlík.
Věková kategorie: 3+ 
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BE22612 1390 Kč

Zábavní park - hra  
Během hry děti objevují nejen atrakce v zábavním parku, ale 
také zlepšují svou koncentraci a jemné motorické schopnosti. 
Hra je určena pro 2 - 4 hráče.
Rozměr: 38,5 x 38,5 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+ 

OT108 430 Kč

Nevzbuďme Dina!
Zábavná stolní hra s tématikou dinosaurů. 
Vítězem hry se stává hráč, který nasbírá nejvíce 
dinosauřích vajíček, ale pozor na to, abyste 
nevzbudili T-Rexe! Hra procvičuje počítání a 
pozorovací schopnosti. Je vhodná pro 2 - 4 hráče. 
Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm. 
Věková kategorie: 4+

OT365 195 Kč

Penalta - hra
Vítězem hry se stává hráč, který dal nejvíc 
gólů. Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. 
Obsah: 24 fotbalových kartiček, kostka. 
Rozměr balení: 15,5 x 14 x 2,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

OT031 430 Kč

Pavoučci 
Vítězem se stává hráč, který jako první 
přesune pavouka nahoru do odtokové roury 
dříve, než začne pršet! Hra je vhodná pro 2 
- 4 hráče. Obsah: 4 hrací desky, 4 počítadla, 
podložka na točení, hrací kostka, kostka 
tvary, míchač kostek, návod. 
Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm. 
Věková kategorie: 3+

EF54973 480 Kč

Soubor her 300 PLUS 
Obsahuje více než 300 různých variant her 
pro hráče různého věku. Najdete v něm 
šachy, dámu, mlýn, halmu, samotáře, člověče 
nezlob se, backgammon (vrhcáby), hry s 
kostkami, domino, karty mariášové a mnoho 
další zábavy pro malé i velké.
Rozměr: 31 x 7,5 x 31 cm.
Věková kategorie: 6+ 
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PP1015 955 Kč

Hra Rami Code
Pomocí táhel, která se musí ovládat se správnou vizuálně-motorickou koordinací, 
se jednotlivé dráhy stávají průchodnými tak, aby barevné kuličky dorazily 
do příslušných cílových boxů. Hračka odráží princip, na kterém je založen 
počítač. Každý cílový box odpovídá určité pozici čtyř táhel, a tedy i kombinaci 
nul a jedniček, tedy binárních čísel. Pro ověření schopností hráče slouží clona 
zakrývající dráhy. Vedle rozvoje jemné motoriky a logického myšlení hra Rami 
umožňuje i napínavý souboj s časem.
Věková kategorie: 4+

BE22890 940 Kč

Požárníci - hra
Pomozte - budova je v plamenech! Naštěstí se všechna zvířátka a lidi 
podařilo dostat do bezpečí, ale dokážou požárníci zachránit i budovu? 
Okamžitě naskočí do auta a jsou na cestě za ohněm. Doufejme, že 
se jim podaří dojet ještě předtím, než budova shoří a spadne. Aktivita 
nabízí různé informace jak se dozvědět více o požárním vybavení. 
Vhodné pro 2 až 4 hráče. Balení obsahuje hrací desku složenou 
ze 4 dílků, dřevěné hasičské auto (4 x 7 cm) s barevným otáčecím 
kolem, 6 dřevěných plamenů, kostku a infokartu.
Rozměr balení: 37,8 x 27,5 x 6,5 cm.
Rozměr hrací desky: 40 x 40 cm.
Věková kategorie: 3+

BE22830 830 Kč

Létající netopýři - hra
Netopýři rozrušeně létají, aby našli místo v místnostech pevnosti. 
Do různých místnosti mohou být zaměření pomocí katapultu tak, 
aby každý netopýr našel své místo. Kterýkoli z nich dobude nejvíce 
místností na konci hry, je vítězem. Aktivita pomáhá procvičovat 
jemnou motoriku se zaměřením na přesnost pomocí katapultu. 
Vhodné pro 2 hráče s různými úrovněmi obtížnosti. Balení obsahuje 
hrací desku s 18 dírami, 24 dřevěných žetonů a 2 dřevěné katapulty.
Rozměr balení: 37,8 x 27,5 x 6,5 cm.
Délka katapultu: 11 cm.
Věková kategorie: 4+ 

BE22400 1390 Kč

Opičí závody - hra
Opičky se rozhodnou pro krátké závody. Všechny startují ve 
stejnou dobu a pokusí se být tou první, která se vyšplhá na 
palmu. Další krok však zvolte opatrně, protože stále je zde 
možnost, že se opička sklouzne dolů na její cestě za dosažením 
palmového listu. Která opička bude nejrychlejší a dosáhne 
na skrytý kokosový ořech? Aktivita trénuje jemnou motoriku 
a rozlišování barev. Vhodné pro 2 až 4 hráče.
Balení obsahuje 26 dřevěných dílků.
Rozměr balení: 38,5 x 38,5 x 6 cm.
Rozměr hrací desky: 37 x 37 cm.
Věková kategorie: 4+
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EF54959 450 Kč

Mish - mash
Skvělá postřehová hra, ve které vítězí ten, kdo nejrychleji najde správný 
obrázek. Pravidla jsou sice velmi jednoduchá, 
ale ve hře uspěje jen ten nejbystřejší.
Rozměr: 28,2 x 6 x 28,2 cm.
Věková kategorie: 6+

EF54641 205 Kč

Myško, uteč!
Vydejte se s myškami na 
dobrodružnou výpravu za sýrem a 
utíkejte před kocourem. Myška, která 
se jako první dostane do domečku, 
vyhrává. Roztomilá hra pro děti od 3 
do 6 let. 
Hra obsahuje dřevěné myšky.
Rozměr: 15,8 x 4,6 x 23,5 cm.
Věková kategorie: 3+

EF54952 510 Kč

Picasso
Zábavná hra pro celou rodinu. V této hře se 
určitě stanete autorem spousty uměleckých 
děl vhodných pro soukromou galerii. Pomocí 
dřevěných tyček, šňůrky a geometrických
tvarů se děti snaží znázornit předmět 
z kartičky. VVýtvory, dosti podobné 
kubistickým obrazům slavného malíře Pabla 
Picassa, musí protihráči identifikovat.
Rozměr: 28,2 x 6 x 28,2 cm.
Věková kategorie: 8+

EF54948 390 Kč

Fast Food
Pospěš si! Rychle, rychle! Co si myslíš, že znamená "fast food"? 
Buď pohotový, ať objednávku vyřídíš jako první a dostaneš největší 
spropitné. Zábavná hra, při které 
se nestihne nikdo nudit. obsahuje:
zvonek, dřevěné kostky a karty.
Rozměr: 23,5 x 4,6 x 15,9 cm.
Věková kategorie: 6+

BE22610 1665 Kč

Děti světa - hra
Šest dětí je na cestě za prozkoumáním světa. Pocházejí z Afriky, Ameriky, 
Antarktidy, Asie, Austrálie a Evropy a těší se, co se naučí o ostatních 
kontinentech a zemích. Každé dítě přinese pohlednici zobrazující typická 
zvířata nebo budovy z jejich země a předá ji při setkání jednomu 
ze světoběžníků. Doprovázejte děti na cestě za jejich poznáním! Aktivita 
podporuje sociální dovednosti, slovní zásobu a komunikaci a představuje  
rozdíly jednotlivých kontinentů. Balení obsahuje 36 pohlednic z 6 kontinentů 
a 6 ručně malovaných dřevěných figurek. Vhodné pro 2 až 6 hráčů.
Rozměr balení: 52 x 52 x 6 cm.
Rozměr poskládaného puzzle: ø 49 cm.
Věková kategorie: 5+

OT042 500 Kč

Party, party, party! 
V této hře se hráči snaží naplnit svůj baťoh 
různými předměty, dokud se připojí k party. 
Komu se to povede nejrychleji?
Rozměr balení: 25 x 18,5 x 8,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 
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RK32001 680 Kč

Koberec - Člověče, nezlob se! 
Koberec s motivem oblíbené hry. Snadno se udržuje. 
Spodní strana je protiskluzová. Součástí balení jsou 
i figurky a hrací kostka. Materiál: polyamid.
Rozměr: 1 x 1 m.
Rozměr figurky: 5,5 cm.
Rozměr kostky: 2,5 cm.

RK1141 665 Kč

Koberec Člověče - puzzle 
Koberec s motivem oblíbené hry. Snadno 
se udržuje. Spodní strana je protiskluzová. 
Součástí balení jsou i figurky a hrací kostka. 
Materiál: polyamid. Rozměr: 1 x 1 m. 
Rozměr figurky: 5,5 cm.
Rozměr kostky: 2,5 cm.

RK1142 665 Kč

Koberec Člověče - farma 
Koberec s motivem oblíbené hry. Snadno se udržuje. 
Spodní strana je protiskluzová. Součástí balení jsou 
i figurky a hrací kostka. 
Materiál: polyamid. Rozměr: 1 x 1 m. 
Rozměr figurky: 5,5 cm. Rozměr kostky: 2,5 cm.

HK12116  1730 Kč

Koberec - Twister
Hru Twister každý dobře zná. Rozvíjí rovnováhu, koordinaci 
a pozornost. Děti si s tímto kobercem zažijí kopec zábavy. 
Balení obsahuje také 2 kostky z odolného plastu (dodávané 
rozložené, složení je velmi jednoduché, bez použití lepidla), 
kde jsou zobrazeny ruce a nohy. Materiál: polyamid. 
Rozměr: 200 x 100 cm.

PX0336A 560 Kč

Zamotej se! 
Skvělá pohybová hra, která se může hrát uvnitř 
i venku. Hráči roztočí dvě vrtulky se symboly 
a podle pokynů rozhodčího součásně ukladají 
své ruce i nohy na dvě velké pevné podložky. Při 
hře si děti procvičují svou ohebnost a šikovnost. 
Balení obsahuje: 2 podložky s obrázky, 2 vrtulky se 
symboly. Věková kategorie: 5+
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DE14159 260 Kč

Člověče, pojď do ZOO 
Nová, zábavná hra pro děti na způsob 
klasického Člověče. Oboustranná desková 
hra nabízí hned dvě možnosti hry.
Věková kategorie: 3+ 

EF54630  159 Kč

Člověče nezlob se - obrázkové
Hra pro nejmenší bez znalostí počtů. Děti 
posunují figurkami po hracím plánu až do 
domečku. Kostka i plán obsahují místo číslic 
barevné a zábavné obrázky. Balení obsahuje: 
1 oboustranný herní plán, 24 figurek, 1 kostku 
a návod. Věková kategorie: 3+

LE7358   535 Kč

Člověče nezlob se - myšky
Myší člověče se stane oblíbenou hrou 
v každé tříde. Je vyrobeno ze dřeva. 
Rozměr: 27 x 28 cm.
Věková kategorie: 5+

EF54961 145 Kč

Člověče, nezlob se!
Známá a oblíbená hra, která zabaví 
každého na dlouhou dobu. Kdo bude 
první v domečku?
Hra pro 2 - 6 hráčů ve věku od 5 let.
Věková kategorie: 5+

LE6257    625 Kč

Člověče, nezlob se 
- Domáci zvířatá
Toto člověče se stane oblíbenou hrou 
v každé tříde. Je vyrobeno ze dřeva. 
Rozměr: 29 x 29 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 5+

ED90112 1590 Kč

ConnAct 
Roztočte ručičku a pomocí přísavky co 
nejrychleji uchopte odpovídající kartu. 
Pojmenujte, co vidíte na kartě a vymyslete 
příběh. Obsahuje hrací desku s ručičkou 
(20 x 20 cm), 36 kartiček a 4 přísavky.
Věková kategorie: 4+

PP02330 389 Kč

Popelka 
Kreativní hra zaměřena na postřeh a paměť. 
Vyhrává ten, kdo najde všechny postavy 
a věci před půlnocí. Hru je možné hrát v 3 
variantách s různou obtížností.
Věková kategorie: 4+ 

DTP23583 160 Kč

Člověče nezlob se - Farma 
Klasická hra pro 2 - 4 hráčů. Hrací kostka má namísto teček obrázky. Hrát 
mohou tedy i děti, které ještě neumějí počítat. Balení obsahuje 1 herní 
plán, 16 figurek ve 4 barvách a 1 hrací kostku s obrázky.
Rozměr balení: 33,5 x 23 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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PX1754A 65 Kč

Blechy - mini hra 
Klasická hra pro 2 - 4 hráčů, kde vyhrává ten, kdo doskáče se 
svými blechami první do cíle. Balení obsahuje misku (cíl), 4 
sady blech ve 4 barvách, 4 velké odpalovací žetony, návod.
Rozměr balení: 6 x 6 x 3 cm.
Věková kategorie: 5+

OT086 520 Kč

Závody dinosaurů 
Zábavná společenská hra pro 2 - 4 hráče, 
ve které se barevní dinosauři snaží získat 
třpytivou medaili a dostat se na stupeň vítězů. 
Podrobné instrukce jsou součástí balení. 
Rozměr balení: 25,5 x 19 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MK251 885 Kč

Doba kamenná Junior 
Hra určena pro 2 - 4 hráče. Balení obsahuje 1 ilustrovaný herní plán, 
4 vesnice, 35 žetonů, 24 velkých dřevěných figurek a surovin. Cílem hry 
je sbírat různé suroviny, které je třeba ve vesnici vyměnit a tak si postavit 
chýše. První hráč, který postaví 3 chýše, se stává vítězem hry.
Věková kategorie: 5+

BE22850 555 Kč

Kabayo - Najdi koníky
Koníci pobíhají volně a nekontrolovatelně! Snažte se udržet různé 
pozice všech koníků v paměti, protože barevné karty obsahují různé 
úkoly. Zvyšte pozornost a nasbírejte tolik žetonů s podkovou, kolik 
dokážete! Aktivita podporuje zapamatování, koncentraci, jemné 
motorické dovednosti, porozumění a aplikování pravidel. Součástí 
hry je dřevěná hlavní figurka, karty k zapamatování, kostka a žetony 
s podkovou. Balení obsahuje spolu 58 dílků zabalených v praktické 
kartonové krabici.Vhodné pro 2 až 4 hráče.
Rozměr balení: 24 x 24 x 6,5 cm. Věková kategorie: 4+

EF86842 535 Kč

Smolíček - Dřevěné figurky
Jednoduchá zábavná hra pro děti s cílem nalézt Smolíčka 
pacholíčka ukrytého v hustém lese. Obsahuje dřevěné 
komponenty. Vhodné i pro procvičování jemné motoriky. 
Rozměr balení: 38,2 x 4,5 x 26,2 cm.
Věková kategorie: 3+

Nádherné!
Pestré!
Zábavné!

OT070 335 Kč

Žirafy se šálami - hra
Kolik šál umíte nasbírat pro svou žirafu? Hoďte 
kostkou, vezměte kartu a vyskládejte si svou žirafu. 
Vyhrává hráč s největším počtem šál na žirafě. Balení 
obsahuje 24 kartiček s krkem, 6 kartiček s hlavami, 6 
základních kartiček, 1 kostku. 
Rozměr balení: 9 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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OT081  490 Kč

Tři prasátka - hra
Pomozte třem prasátkům se stavbou domečku, 
dávejte si však pozor na velkého, zlého vlka, který 
se bude snažit domeček sfouknout a rozbít. Pro 2 - 4 
hráče. Vyrobeno z kartonu.
Rozměr balení: 25,5 x 22 x 4,4 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ08550 355 Kč

Kdo bude první v cíli? 
Zvířátka se procházejí po cestičce. Mohou ale 
stoupnout pouze na políčko v takové barvě, které 
určí kostka. Kdo bude první v cíli? Balení obsahuje 
4 plastové figurky, kostku s barvami, hrací plán 
a žetony. Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2,5+ 

EF54670  190 Kč

Berušky
Jednoduchá hra pro nejmenší.
Berušky postupují k cíli na 
vrcholu rostliny.
Věková kategorie: 3+

BE26050 220 Kč

Zvířecí lotto
Zajímavá hra podporuje učení tím, že děti přiřazují jednotlivé druhy zvířátek do jejich prostředí, čímž si 
děti vizuálně posilují svou paměť. Zvířecí lotto se opírá o tradiční pexeso. Žetony se umístí tváří dolů 
na stůl. Každý hráč si vezme hrací desku s prostředím a siluetami zvířátek. Otáčejte žetony, dokud 
nenajdete zvířátko, které patří do daného prostředí. Hráč, který jako první správně zaplní prostředí zvířátky, 
vyhrává hru. Aktivita podporuje dětskou koncentraci, koordinaci oko - ruka, podporuje slovní zásobu 
pojmenovávaním druhů zvířat. Balení obsahuje 4 karty s prostředím a 24 žetonů se zvířátky. 
Hra je vhodná pro 2 až 4 hráče. Rozměr balení: 16 x 12 x 4 cm. Věková kategorie: 4+

GO56756 290 Kč

Magnetická hra - Hladový had 
Poklademe jednotlivé dílky na šablonu tak, aby byl had kompletní 
a zároveň se dostal k potravě.
Rozměr: 20 x 27,5 cm.
Věková kategorie: 4+

WD01438 340 Kč

Zajíci na louce 
Přidejte se k závodu na louce 
a pomozte zajícům získat mrkvičku. 
Tyto závody jsou ale neobyčejné - 
nejrychlejší zajíc nemusí vždy získat 
nejvíc mrkviček.
Rozměr: 20 x 20 x 5,8 cm.
Věková kategorie: 6+ 
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MD19918 915 Kč

Dřevěná magnetická hra s předlohami
Dotvořte pozadí na magnetické desce podle malé kartičky se stejným 
pozadím. Pozadí zobrazuje den na farmě, zábavu na hřišti, cestování 
do školy a rušný den ve městě. Najděte příslušné magnetky a umístěte 
je na hrací desku s vybraným pozadím. Balení obsahuje 119 dřevěných 
magnetů, 2 oboustranné karty s pozadím, 4 oboustranné předlohové 
kartičky a magnetickou hrací desku v praktické dřevěné krabičce se 
stojanem. 
Rozměr balení: 30,5 x 23 x 2 cm.
Věková kategorie: 3+

BE11190 695 Kč

Magnetická hra - Děti a zvířátka 
Hra obsahuje 43 magnetických dílků, ze kterých lze 
poskládat děti a zvířátka z různých kontinentů. Balení 
obsahuje také 7 vzorových karet.
Rozměr balení: 19,5 x 26,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58738 419 Kč

Vytvoř si svůj svět 
Magnetická hra obsahuje 106 dílků pro 
vytvoření různých obrázků.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

OT051 335 Kč

Špinavé dinosauři - hra
Rozmístěte karty do středu stolu, 
zatočte šipkou a najděte správného 
špinavého dinosaura podle vytočené 
barvy a druhu. Když je vana naplněna 
čistými dinosaury, spočítejte bublinky 
nebo jiné předměty. Hráč s nejvyšším 
počtem výher vyhrává hru. Balení 
obsahuje 4 dvoudílné hrací desky 
s motivem koupání, 25 kartiček 
s dinosaury, dvojdílnou podložku na 
točení a 2 plastové šipky k podložce. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

AK20817 530 Kč

Paměťová hra - Škola
Vizuální paměťová hra, ve které hráči spolupracují na tom, aby 
dostali děti do školy dříve, než zazvoní zvonek. Balení obsahuje 
20 kartiček, hrací plán, zvonek a hrací kostku. 
Rozměr kartičky: 4,8 x 4,8 cm. 
Rozměr hracího plánu: 32 x 32 cm. 
Věková kategorie: 3+

AK20815 530 Kč

Paměťová hra - Farma
Vizuální paměťová hra, ve které musí hráč dostat zvířata na 
farmu dříve, než dorazí vlk. 
Balení obsahuje 20 kartiček, hrací plán, hladového vlka a hrací 
kostku. 
Rozměr kartičky: 4,8 x 4,8 cm. 
Rozměr hracího plánu: 32 x 32 cm. 
Věková kategorie: 3+
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WD01751 510 Kč

Hot Pot 
Nepředvídatelná a napínavá hra, ve které je důležitá 
rychlost a šikovnost - na výběr ingrediencí totiž můžete 
použít pouze hůlky nebo kleště.
Věková kategorie: 5+

EF54957 435 Kč

Drzá opice
Nenechte drzé opice, aby si z vás 
dělali srandu. Plácněte je přes prsty! 
V této hře je to dovoleno. Zábavná hra 
pro děti i dospělé, která procvičí váš 
postřeh i pohotovou reakci. 
Obsah: 4 plácačky, 3 kostky (opice, 
barvy, smajlíci), 1 kelímek na hod 
kostkami, 36 karet a návod. 
Rozměr balení: 28,2 x 6 x 28,2 cm.
Věková kategorie: 8+

PI6643 569 Kč

Býčí oko - hra
V této rychlé postřehové hře je důležité být o jedno 
"Chňapnutí" napřed. Body totiž získává jen ten hráč, 
který přísavkou nejrychleji chytí správně destičky 
a ostatním jejich vyfoukne před nosem. obzvlášť ceněná 
je destička s býčím okem "Bull 's Eye", která se počítá 
dokonce za 3 body. Hra je určena pro 2 - 5 hráčů. 
Věková kategorie: 5+

PI7174 569 Kč

Logik - Městečko
Oblíbená hra u všech věkových generací. 70 úloh na procvičení logického myšlení. 
Kdo je zvládne vyřešit? Původ těchto logických úloh vychází z prastaré 
hádanky, o které se říká, že ji zvládne vyřešit pouze 2% lidstva. V ulici žijí různí 
obyvatelé, z nichž někteří mají domácí zvířátko. Úkolem je vyřešit hádanku: 
"Kdo kde a s kým bydlí? Pod jakou střechou? Kdo jsou jeho sousedé?" Každá 
hádanka má jen jedno řešení. 
Věková kategorie: 5+

PI7175 569 Kč

Logi Cross - hra
Pomozte zvířátkům bezpečně projít řeku a dostat se 
v pořádku domů. Psi, krávy, ovce a slepice čekají na to, 
až přejdou přes řeku, aby se po celém dni stráveném na 
pastvinách vrátili do svých bezpečných domovů. Pokud 
projdou přes řeku jeden po druhém ve správném pořadí, 
dostanou se všichni bezpečně na druhý břeh. 
Věková kategorie: 5+ 

PI7179 569 Kč

Triominos - hra
Varianta známé hry domino, s hracími kameny ve tvaru trojúhelníku, které umožňují 
mnohem více herních kombinací. Napínavá hra, která vyžaduje rychlé myšlení, logiku 
a taktiku hráčů. Každý kámen je jedinečný, a proto je užitečné, když si vypracujete 
strategii rozmisťování jednotlivých kamenů. Naplánujte si váš tah dopředu a kameny 
přikládejte takovým způsobem, abyste si vytvořili volný prostor k hraní. Hra je určena 
pro 2 - 4 hráče. 
Věková kategorie: 6+
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BE25570 1110 Kč

Hádej, co je to? 
Jeden hráč kreslí a ostatní hádají, co to je. Zábavná hra 
zlepšuje kreativitu a postřeh. Hra obsahuje 45 dílů.
Rozměr balení: 52 x 52 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

AD5093 260 Kč

Veselá farma
Hra je zaměřená na procvičení paměti a pozorovacích schopností. Zároveň 
seznamuje děti se zvířátky žijícími na farmě a v jejím okolí. Úkolem dětí je správně 
přiřadit obrázkové kartičky ke svým hracím deskám podle toho, zda se daný obrázek 
na desce nachází nebo ne. Hrací desky a kartičky jsou vyrobené z tvrdého kartonu. 
Balení obsahuje: návod pro 2 hry, 4 hrací desky o rozměru 23,5 x 16 cm, 1 desku 
o rozměru 15,6 x 15,6 cm s plastovou šipkou uprostřed, 40 kartiček o rozměru 
5,5 x 5,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

GO56740 669 Kč

Najdi své kartičky 
Tato hra je pro 2 - 4 hráče, je zaměřená na procvičování 
pohotovosti a paměti. Každý hráč si vybere jednu 
z přiložených dřevěných hracích desek. Všechny dřevěné 
kartičky se položí do středu stolu a otočí se obrázkem 
dolů. Hráči postupně v určeném pořadí otáčejí kartičky 
a zjišťují, zda se obrázek nachází na jejich hrací desce - 
mají na to však pouze určitý časový limit. Pokud obrázek 
souhlasí s hrací deskou, hráč si ho položí na svou desku. 
Pokud nesouhlasí - vrátí kartičku zpět na stůl, přičemž 
ji nemusí ukázat svým spoluhráčům. Vyhrává ten hráč, 
který bude mít jako první doplněné všechny kartičky. 
Rozměr hrací desky: 24,5 x 20,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PP02251 220 Kč

Obrázkové Loto 
24 obrázková hra na principu 
lota ve dvou variantách, které si 
zvolíte podle úrovně a věku. Děti 
si s touto hrou rozšiřují slovní 
zásobu, koordinaci a pozorovací 
schopnosti.
Rozměr: 19 x 19 x 336 cm.
Věková kategorie: 3+ 

EI2889 819 Kč

Roboty 
Hra procvičuje pozornost a postřeh. Ruletka určí 
barevnou kombinaci. Úkolem dětí je na hrací desce 
najít robota v stejných barvách. Vítězem se stává ten, 
kdo jako první najde 5 robotů. Rozměr: 40 x 40 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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AD5475 250 Kč

Bystré oko
Zajimavá hra, u které si děti procvičí paměť, reflexy a obohatí si slovní 
zásobu. Úkolem dětí je doplnit kartičky na hrací desku. Vítězí ten, kdo první 
doplní všechny předměty na své desce. Hrací desky a kartičky jsou vyrobeny 
z tvrdého kartonu. Balení obsahuje: návod pro 8 her, 4 oboustranné hrací 
desky o rozměru 23,6 x 16 cm, 140 kartiček o rozměru 2,8 x 2,8 cm. 
Rozměr balení: 34 x 21 x 3 cm. Věková kategorie: 4+ 

AD5253 260 Kč

Najdi v domě
U této hry si děti obohatí slovní zásobu, procvičí si 
pozorovací schopnosti a seznámí se s předměty, 
které se běžně nacházejí v každé domácnosti. 
Úkolem je správně přiřadit obrázky k hrací 
desce. Zda všechny kartičky přiřadily správně 
zjistí podle toho, jestli jsou barevné tečky na 
zadní straně stejné jako barva rámečku na hrací 
desce. Hrací desky a kartičky jsou vyrobené 
z tvrdého kartonu. Balení obsahuje: 4 hrací desky 
o rozměru 15,6 x 15,6 cm, 40 kartiček o rozměru 
5,5 x 5,5 cm. 
Rozměr balení: 18,5 x 27,7 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AD4584 450 Kč

Bystré očko 
Naučná hra, u které si děti procvičí postřeh, reflex a paměť. Zároveň se 
naučí poznávat barvy a obohatí si slovní zásobu. Děti na svých hracích 
plánech hledají stejný obrázek, jaký se nachází na kartičkách. Obsah balení: 
210 oboustranných kartiček (4,2 x 4,2 cm), 4 oboustranné hrací plány, návod.
Rozměr balení: 37 x 22 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

PP02069 260 Kč

Loto dům 
Zajímavá hra a zároveň didaktická 
a logopedická pomůcka. Děti poznávají 
předměty v domácnosti, zdokonalují si své 
pozorovací schopností a rozvíjí si slovní 
zásobu. Obsah balení: 4 hrací plochy 
o rozměru 16 x 10,5 cm, 24 kartonových 
kartiček o rozměru 4,5 x 4,5 cm. 
Rozměr balení: 19 x 19 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 2+

OT036 335 Kč

Dinosauří lotto 
Přiřazovací hra s dinosauří tématikou pro 2 - 4 hráče. 
Obsahuje oboustranné tabulky s 2 úrovněmi obtížnosti, 
24 obrázkových karet. Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+
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PI7757 342 Kč

Cink Plus 
Nová verze oblíbené hry Cink, 
ještě rychlejší a ješte složitější. 
Kdo zacinká jako první na 
zvoneček, když se na stole objeví 
dvě stejné karty? Ale pozor na 
zvířátka, každé má rádo jiné 
ovoce. Věková kategorie: 6+

PI7554 345 Kč

Cink Original 
Úžasná hra pro celou rodinu 
s kartami a zvonečkem. Rozvíjí 
postřeh a rychlou reakci. Kdo 
zazvoní jako první, když se 
na stole objeví přesně 5 kusů 
stejného ovoce? 
Věková kategorie: 6+

PI756399 345 Kč

CINK Junior
Hra se zvonečkem pro malé hráče - karty s veselými i smutnými 
klauny. I tato varianta hry CINK rozvíjí postřeh a rychlou reakci. 
Zacinkej jako první na zvoneček, když se na stole objeví dva 
stejní klauni. Hra pro 2 - 4 hráčů.
Věková kategorie: 4+

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 
čtyrech jazycích - slovenském, českém, anglickém a německém, proto je hra 
vhodná i při výučbě cizího jazyka. Věková kategorie: 5+

PI7396 450 Kč

Speed cups 
Zábavná hra pro 2 - 4 hráčů. Každý hráč 
dostane 5 barevných kalíšků a jeho úkolem 
je co nejrychleji poskládat tyto kalíšky podle 
úlohy na kartičce. Kdo je nejrychlejší, zazvoní 
na zvonek. Věková kategorie: 6+ 

PX1720A 309 Kč

Sleduj a najdi
Hra rozvíjí pozornost, všímavost 
a soustředění. 55 karet má mezi sebou různé 
společné znaky a obrazce, které je nutné co 
nejdříve nalézt a ukázat na ně prstem. 
Rozměr balení: 20,5 x 24,5 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

POSLEDNÍ
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EF54643 260 Kč 

Lovci motýlů
Hra procvičuje postřeh a pohotovost při hledání motýlů. 
Balení obsahuje 4 motýlí louky a 40 oboustranných karet.
Věková kategorie: 5+

EF54953 435 Kč

Společenská hra - Kup si krávu
Jednoduchá a svižná hra pro celou rodinu. Buďte rafinovaní, dobře si 
to spočítejte a nakupte ty nejlepší a nejvýkonnější krávy. Rozšiřujte své 
stádo a starejte se o něj lépe než váš soused. Obsah: 60 ks mincí, 10 ks 
šťastných mincí, plátěný sáček, herní plán, hnůj - vložka krabice, 16 ks 
karet s kravami, 12 ks akciových karet, 12 ks jednorázových kuponů. 
Rozměr balení: 29,7 x 7,7 x 29,7 cm.
Věková kategorie: 8+

EF54960 375 Kč

Společenská hra - Mlsný mravenečník
Hra podporuje manuální zručnost a trpělivost. Vytáhnout 
malého neposedného mravence z mraveniště pomocí 
dlouhé pinzety podobně, jako to dělá mravenečník svým 
dlouhým jazykem, není vůbec jednoduché. Hlavní je se 
soustředit a správně se rozhodnout, na jakého barevného 
mravence má právě chuť. Balení obsahuje: 3D mraveniště, 
speciální pinzetu, 2 kostky, 24 mravenců a návod.
Věková kategorie: 4+

PI6636 569 Kč

Piff Paff 
Piff Paff, malý ostnatý čtverzubec si 
vášnivě rád hraje se svými kamarády 
na babu. Hráči, kteří mají babu, se 
během hry rychle střídají, což může 
občas vyvolat docela pěkný zmatek. 
Veselou partičku doprovází bublající 
zvuk. Ale pozor: zazní-li klakson, kolo 
končí a hráč, který má právě babu, 
ztrácí jednu ze svých bublin. Kterému 
z hráčů se podaří ubránit do konce 
hry bublinku a stát se tak vítězem?
Věková kategorie: 5+ 

PI6632 289 Kč

Staré a nové
Mnoho vynálezů, které téměř denně 
využíváme a které nám zásadním 
způsobem usnadňují běžný život, se 
během desetiletí velmi výrazně změnilo. 
Pro tuto paměťovou hru bylo vybráno 27 
těchto vynálezů. Zavedou vás do dob 
dávno minulých a díky přímému srovnání 
vám ukáží neuvěřitelný pokrok, nad 
kterým můžeme jen žasnout. 
Hra je určena pro 2 - 5 hráčů. 
Věková kategorie: 8+
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LL02501 755 Kč

Hra - Dr. Heuréka
Pomozte Dr. Heuréka v laboratoři. Úkolem je přelévat látky ze 
zkumavky do zkumavky bez toho, abyste se jich dotkli holou rukou. 
Přesuňte látky rychleji než Vaši spoluhráči a dokažte, že právě vy 
jste tím nejšikovnejším vědcem v laboratoři.
Rozměr krabičky: 26,5 x 26,5 x 6 cm.
Věková kategorie: 6+ 

PI9143 569 Kč

Honeycombs
Na každé destičce je 6 různých symbolů, které se v tomto pořadí objevují pouze 
jednou. Cílem hry je poskládat co nejvíce destiček k sobě tak, aby se symboly 
na obou stranách shodovaly. Tato pestrá hra nabízí různé varianty pro každého ! 
Hra je určena pro 1 - 8 hráčů. 
Věková kategorie: 7+

Super Six
Zábavná rychlá hra do kapsy. Snažte se co nejrychleji zbavit svých 
kolíčků zastrkáváním do dírek na krabičce. Kolíček ale může zapadnout 
do krabičky pouze dírkou s číslem 6. Dírky 1 až 5 jsou jen odkládací. 
Hra je určena pro 2 - 6 hráčů. 
Věková kategorie: 6+

PI501868 - červený 210 Kč

PI501875 - modrý 210 Kč

Hlavolamy
Kapesní balení obsahuje 9 kartiček, 
které je nutné složit do čtverce tak, 
aby všechny kartičky k sobě navzájem 
pasovaly. Výborná hra na logické 
myšlení a rozvíjení trpělivosti.
Věková kategorie: 6+

PX0175A - Klaun 57 Kč

PX0176A - Medvědi 57 Kč

GOHS040 335 Kč

Dřevěné šachy 2
Klasická desková hra se dá 
jednoduše složit a rozložit.
Rozměr: 26 x 25,5 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 7+

GO56921 755 Kč

Dřevěné šachy 
Klasická stolní hra se dá snadno složit 
a rozložit. Obsahuje 32 figurek.
Rozměr: 29,9 x 29,9 x 4,8 cm.
Věková kategorie: 7+ 

i pro

i pro
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PX0410A 395 Kč

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

i pro

AK20543 649 Kč

Uhádni, co představuji! 
Hra, ve které děti bez slov vyjadřují, co představují. Hoďte kostkou a podle barvy, která padne na 
kostce si vytáhněte z kopky barevně příslušnou kartu. Neukazujte ji ostatním hráčům. Spusťte 
přesýpací hodiny a začněte ukazovat zvíře, věc, činnost nebo postavu zobrazenou na kartě. Kdo 
první uhádne, co představujete, vezme si kartu. Pokud nikdo neuhádne, než vyprší čas, tak se 
karta vrátí zpět na kopku. Vítězem se stává hráč, který nasbírá nejvíce kartiček. Balení obsahuje: 
40 obrázkových karet (7,9 x 9 cm), 1 kostku s barvami (délka strany 3,5 cm), 1 přesýpací hodiny (1 
minutové). Věková kategorie: 3+ 

Úžasné logické hry naleznete v části Logické myšlení
na str. 488 - 507.

BE22820 420 Kč

Ptáčci - hra 
Najděte shodu barev na hrací kostce a 
kartičce nebo hrajte hru jako domino. Hra 
obsahuje 25 kartiček a 3 hrací kostky. 
Rozměr balení: 24 x 24 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+

PI7236 569 Kč

Máš na to nos - hra
V této neuvěřitelné a kreativní párty hře 
nebudete dělat nic jiného: pouze s 
prodlouženým nosem musíte nakreslit co 
nejvíce zadaných obrázků tak, aby je vaši 
spoluhráči poznali a uhodli, co jste na obrázku 
nakreslili. Ale pozor, musíte to stihnout ještě 
dříve, než uběhne čas! Pouze tak může váš tým 
získat body a vyhrát. Rychlá párty zábava pro 
týmy nebo jednotlivé hráče! 
Věková kategorie: 8+
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PI6622 289 Kč

1, 2, 3...
Jste připraveni? Pak je na řadě: koncentrace! Dobře si zapamatujte, kde 
se zvířata na pastvině nacházejí. Potom rychle zavřete oči! 1, 2, 3 ... a 
opět je otevřete! Stojí krávy, ovce, prasata a koně na stejném místě tak, jak 
jste si je zapamatovali? Ne? Co se změnilo? Body získává jen ten, kdo je 
pozorný. Hra je určena pro 2 - 8 hráčů. 
Věková kategorie: 4+

PX0343A 429 Kč

Mistr slova 
Rychlá slovní hra, pŕi které si děti obohacují slovní zásobu a procvičují 
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+

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+

PX0408A    409 Kč

Hra 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. 
Hra obsahuje písmena české abecedy!
Věková kategorie: 8+

PX0409A 370 Kč

Co k čemu? 
Hra, která pomůže dětem objasnit souvislosti a uspokojit 
jejich typickou zvědavost. Podporuje rozvoj logického 
myšlení. Úkolem dětí je hledat několik souvislostí 
mezi obrázky na hrací desce a obrázky na kartičkách 
a správně je pospájet. Obtížnost se dá přispůsobit věku 
a schopnostem dětí. Věková kategorie: 5+

i pro

i pro

i pro

i pro

PI7973 225 Kč

High Voltage
Všichni hráči hrají současně. Každý se snaží co nejrychleji odložit 
své karty na odkládací balíček uprostřed stolu. Vrchní karta balíčku 
určuje, která karta může být odložena. Vždy jsou dvě možnosti: 
hodnota karty a +/- číslice na kartě mohou být buď sečteny, nebo 
odečteny. Vyhrává hráč, který se jako první zbaví svých karet.
Věková kategorie: 8+ 

POSLEDNÍ
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PI7338 555 Kč

Activity pro děti 
Verze oblíbené hry Activity přizpůsobená dětem. 
Pojmy na kartičkách jsou kreslené a s jasným 
popiskem. Sestavte dva týmy a nechte děti rozvíjet 
svou fantazii, vyjadřovací schopnosti a slovní 
zásobu. Hra pro 3 - 16 hráčů.
Věková kategorie: 4+

PI7328 549 Kč

Activity Junior Turbo 
Další verze oblíbené hry. Tentokrát hádáte vždy 
2 pojmy během jedné minuty - je potřebné je co 
nejrychleji předvést, popsat nebo namalovat. 
Věková kategorie: 8+ 

i pro

Nádherné!
Pestré!
Zábavné!

EF54970 489 Kč

Domalovánky - Obrázky
Veselá kreativní hra pro celou rodinu, 
která podporuje fantazii a tvořivost. 
Vylosujte si kartu s obrázkem, 
vymyslete námět související s 
obrázkem a domalujte ho křídou. 
Rozměr balení: 23 x 6,5 x 23 cm.
Věková kategorie: 5+

EF54971 585 Kč

Domaľovánky - Obrázky a písmenká
Veselá kreatívna hra pre celú rodinu, ktorá 
podporuje fantáziu a tvorivosť. Vylosujte si kartu
s obrázkom alebo písmenkom, vymyslite námet 
súvisiaci s obrázkom a domaľujte ho kriedou. 
Rozmer balenia: 23 x 6,5 x 23 cm.
Veková kategória: 6+

EF54955 380 Kč

Hra - Nimble pro děti - Junior
Nimble je svižná party hra, která vám ukáže, 
jak jste na tom s pohotovostí a postřehem. Hra 
obsahuje 14 dřevěných kostek a 72 překvapivých 
témat vhodných pro děti v české i slovenské verzi. 
Rozměr balení: 23,5 x 4,6 x 15,9 cm.
Věková kategorie: 6+

EF54981 405 Kč

Edukativní soubor her - Vymyslím to
Interaktivní edukativní soubor her inspirovaný ověřenou vzdělávací 
metodou Montessori, která rozvíjí slovní zásobu a komunikaci, 
procvičuje paměť, postřeh, soustředění, logické myšlení, 
představivost i orientaci v čase. 
Skládá se z 10 her.
Věková kategorie: 6+
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EF54980 405 Kč

Edukativní soubor her - Řeknu ti to
Interaktivní edukativní soubor her inspirovaný ověřenou vzdělávací 
metodou Montessori, která rozvíjí slovní zásobu a komunikaci, 
procvičuje paměť, postřeh, soustředění, logické myšlení, 
představivost i orientaci v čase. 
Skládá se z 10 her.
Věková kategorie: 6+

BE22613 555 Kč

Mia v zahradě 
Dynamická hra zaměřená na 
koncentraci a paměť. Děti si procvičí 
rozpoznávání různých druhů ovoce 
a zeleniny. Hra je určena pro 2 - 4 
hráče.
Věková kategorie: 3+ 

OT090 220 Kč

Dodatečné seznamy - ovoce a zelenina 
Dodatečné nákupní seznamy k oblíbené společenské 
hře. Lístek na nákupy, díky kterým si prodloužíte zábavu 
při hře. Tato sada obsahuje nákupní seznamy s ovocem 
a zeleninou. Věková kategorie: 3+ 

OT091 220 Kč

Dodatečné seznamy - oblečení 
Dodatečné nákupní seznamy k oblíbené společenské hře. 
Lístek na nákupy, díky kterým si prodloužíte zábavu při hře. 
Tato sada obsahuje nákupní seznamy s oblečením.
Věková kategorie: 3+ 

OT017  325 Kč

Blázniví kuchaři - hra
Podívej se ke kuchařům v bláznivé kuchyni a sbírej všechny 
ingredience, které potřebujete k uvaření jídla. Potom si 
vezměte talíř a počkejte, než se jídlo uvaří! Kdo bude jako 
první podávat chutnou pochoutku? Pro 2 - 5 hráčů.
Vyrobeno z kartonu. Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

Nádherné!
Pestré!
Zábavné!

OT003  325 Kč

Lístek na nákupy - hra
Buď první, který naplní svůj vozík 
všemi položkami z nákupního 
seznamu v zábavné hře, zaměřené 
na paměť. Pro 2 - 4 hráče.
Vyrobeno z kartonu.
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+
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OT032  435 Kč

Autobusová zastávka - hra
Zábavná hra s připočítáváním a odpočítáváním. Hoďte 
dvě kostky a počítejte nastupující a vystupující cestující 
z velkého zářivého autobusu. Vítězem je hráč, který má 
nejvíc pasažéru v čase, než autobus dorazí na autobusovou 
zastávku. Pro 2 - 4 hráče. Vyrobeno z kartonu.
Rozměr balení: 25,5 x 22 x 4,4 cm.
Věková kategorie: 4+

OT002 325 Kč

Chyť rybku a počítej - hra 
Roztoč chobotnici a pochytej co nejvíc rybiček, ale pozor na 
žraloka. Hra je určená pro 2 - 4 hráče. Procvičuje počítání 
a podporuje pozorovací schopnosti.
Rozměr: 19 x 14 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

Cestujeme po hradech a zámcích
Hra vás provede po krásných památkách a doplní dějepisné znalosti. 
Zároveň dostanete tipy na skutečné výlety. Putovat můžete pěšky, 
na motorce nebo autem - výdaje je nutné přepočítavat, případně 
něco i vydělat, protože ten, kdo bude mít na konci hry nejvíc peněz, 
vyhrává. Balení obsahuje 1 hrací plán, 12 dřevěných figurek, 
2 bodové hrací kostky, 104 bankovek, 48 karet hradů a zámků 
a 44 akčních karet. Rozměr hracího plánu: 57,8 x 41,3 cm.
Věková kategorie: 7+ 

DTP51057 - slovenská verze  580 Kč

DTP31281 - česká verze 580 Kč

EF86836 535 Kč

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Společenská hra o nelehké cestě pohádkových bytostí do princova 
zámku. Součástí balení jsou dřevěné postavičky Dlouhý, Široký, 
Bystrozraký, Princ, Princezna, Černokněžník, dřevěné kostky.
Věková kategorie: 3+

OT033 430 Kč

Bolavé bříško
Hráči střídavě vybírají karty s jídlem a pitím a 
umísťují je na různé části svého talíře. Vítězem 
je hráč, který jako první sestaví kompletní jídlo. 
Pozor aby se nevytvořily lechtivé kombinace, 
které způsobí bolesti bříška! 
Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. 
Obsah: 4 prostěradla 30 kartiček, návod. 
Rozměr balení: 26 x 22,5 x 5 cm. 
Věková kategorie: 3+
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OT009  325 Kč

Berušky - hra
Děti se učí počítat pomocí počítání 
teček na kartičce a berušce na listu.
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

RO2995023 575 Kč

Jídlo kolem nás 
Každý den přicházíme do kontaktu s různými potravinami, ale znají 
děti jejich původ? Jak a kde jednotlivé potraviny vznikají? Tato aktivita 
podporuje děti při přemýšlení o původu potravin. Balení obsahuje 
45 hracích karet (40 karet s obrázky potravin, 5 karet s piktogramem 
zobrazujícím odkud potravina pochází). 
Rozměr hrací karty: 7 x 7 cm. Rozměr balení: 25,5 x 25,5 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

OT060 430 Kč

Pizza, pizza! - hra 
Zábavná hra na rozeznávání barev a tvarů 
pro 2 - 4 hráče. Udělejte si pizzu, ale dávejte 
pozor na brouky a nebo slimáky. Děti se 
zabaví, protože na rozdíl od přípravy klasické 
pizzy jsou přísady na tuto pizzu neobvyklé.
Rozměr: 25 x 22 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Nádherné!
Pestré!
Zábavné!

TF01775 469 Kč

Žerty s jídlem
Naservírujte jídlo svému protihráči 
a pobavte se. Kdo uhodne 
co má ve svém hrnci, vyhrává. 
Vhodné pro 2 - 4 hráče.
Rozměr: 26 x 26 x 8 cm.
Věková kategorie: 5+

OT020 320 Kč

Lunch Box
Hráči identifikují zdravé jídlo a zdokonalují 
své paměťové schopnosti když protékají, aby 
naplnili jídlonosič chutnými potravinami! 
Obsah: 4 jídlonosiče, 24 kartiček, návod. 
Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm. 
Věková kategorie: 3+
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GOHS200 75 Kč

Dřevěné mikádo malé
Oblíbená hra s dřevěnými tyčinkami. Komu se 
podaří nasbírat nejvíce bodů? Délka: 18 cm.
Věková kategorie: 5+ 

LE2941 202 Kč

Dřevěné mikádo XXL
Známá a oblíbená hra v trošku větším 
provedení. Myslíte si, že posbírat velké tyčinky 
bude snadnější? Rozměr: délka 50 cm, 
průměr 0,5 cm. Věková kategorie: 4+

DV25646 100 Kč

Mikádo
Vyzkoušejte nasbírat co nejvíc 
tyčinek tak, aby jste při jejich sbírání 
nepohnuli ostatními tyčinkami.
Balení obsahuje 42 ks.
Rozměr: 30 x 30 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+

BE11180 470 Kč

Zamíchej a přiřaď - Příšerky
Příšerky jsou nespoutané a volné. Malé drzé příšerky se 
promíchaly. Kdo je dokáže srovnat? Mohou se společně spojit 
jednotlivými barvami nebo nápaditě promíchat. Vytvořte zábavné 
příběhy o příšerkách a popište i detaily, které jste zachytili. Balení 
obsahuje 24 dílků umístěných v praktickém rámu. Hra podporuje 
schopnost kombinovat, rozlišovat a třídit jednotlivé části. Napomáhá 
k rozvoji jazyka a komunikačních schopností, k budování fantazie 
a koncentrace. Může se hrát i jako memo hra. 
Baleno v praktické kartonové krabici s rukojetí.
Rozměr: 28,9 x 33,6 cm.
Věková kategorie: 3+

GO56679 525 Kč

Mikádo - Disky 
Tradiční hra v nové variantě. Podporuje 
zlepšení dovedností a koncentrace.
Rozměr: 30,6 x 21 x 2,6 cm.
Věková kategorie: 4+

EF54944 175 Kč

Hra - Záchod
Kdo spadne do záchodu, prohrává . Balanční hra 
pro šikovné prsty a trpělivé děti i dospělé. Rozvíjí 
jemnou motoriku, trpělivost a koncentraci. 
Rozměr balení: 13 x 4,3 x 20,5 cm.
Věková kategorie: 3+

BE22730 695 Kč

Společenská hra - Zvířátka na cestě kolem světa
Připravte se na dobrodružství! Děti mají za úkol bezpečně dovést 
mláďátka na místo, kde patří a při tom objevovat svět. Hra je určena 
pro 2 - 4 hráče. Balení obsahuje hrací desku s otočným kompasem 
o průměru 42 cm, 4 figurky dětí (3,4 x 5,5 cm), 16 kartiček se zvířátky, 
1 kartu s mraky, 1 hrací kostku, 1 bavlněný pytlíček.
Rozměr balení: 32 x 24 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 
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BE22450 695 Kč

Torreta 
Děti při hře můžou používat kostku s barvami a nebo kostku s tečkami. 
V závislosti na hozené barvě a nebo počtu teček stavějí věž. Vítězem 
se stává ten, kdo postaví nejvyšší věž bez toho, aby mu spadla. Hra 
podporuje rozeznávání barev, rozměrů, množství a jemné motorické 
schopnosti. Balení obsahuje: 25 dřevěných válečků různých velikostí, 
1 kostku s barvami a 1 kostku s tečkami.
Rozměr balení: 20 x 15 x 7 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LU4644H 445 Kč

Ticho jako myšky
Královské poplašné zvony nesmějí zazvonit, pozorně 
přesouvejte své dřevěné hole přes otvory sýrového hradu, aniž 
by jste se ho dotkli. Ostatní hráči musí být ticho jako myši. Hra 
pro 2 - 4 hráče. Obsahuje sýrový hrad, 2 poplašné zvonky, 
2 barevné kostky, 16 dřevěných paliček, návod.
Rozměr balení: 24 x 16,2 x 5 cm.
Věková kategorie: 5+

BE26020 220 Kč

Torreta MINI
Postavte nejvyšší věž a vyhrajte! Barevné dílky byly navrženy 
tak, aby zapadly do dětských rukou. Úkolem je použít kostku 
s barvou nebo kostku s tečkami (nebo obě) a podle toho 
stavět věžičky, které se mohou hýbat! Hra rozvíjí komunikační 
a jazykové schopnosti, podporuje jemnou motoriku 
a koordinaci oko - ruka a posiluje sociální vazby. Balení 
obsahuje 25 dřevěných barevných dílků a 2 kostky. Vhodná 
pro 2 až 4 hráče.
Rozměr balení: 16 x 12 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

BE26010 220 Kč

Pisa - hra
Buďte strategičtí a stavte do výšky! Postavte 
nejvyšší věž podle barvy zobrazené na kostce. 
Balení obsahuje 1 barevnou kostku, 8 kulatých 
desek s barvami a 24 barevných dílků. Hra rozvíjí 
koordinaci ruka - oko a jemnou motoriku. Učí dětí 
strategickému myšlení, podporuje komunikační 
a sociální dovednosti.
Vhodná pro 2 až 4 hráče.
Rozměr balení: 16 x 12 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

BE25581 2775 Kč

Balanční městečko 
Hra je zaměřená na rovnováhu a dovednost. 
Cílem je postavit městečko na hrací 
desku tak, aby nespadlo. Hrací deska je 
oboustranná. Obsahuje 33 domů a stromů.
Průměr hrací desky: 45 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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BE22701 940 Kč

Společenská hra - Muchomůrky 
Uvařte si svůj vlastní kouzelný nápoj. Hledejte pod 
muchomůrkami tečky ve stejné barvě, jakou hodíte na 
kostce. Pokud je barva stejná, můžete muchomůrku přidat 
do svého kotlíku. Vítězem je ten, který jako první nasbírá 
7 muchomůrek. Balení obsahuje: kartonový hrací plán, 
otočnou destičku, 28 dřevěných muchomůrek, 1 kostku 
s barvami. Rozměr balení: 38 x 27,5 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.

BE22510 1390 Kč

Tropicano 
Hráči postupně budují svůj most, který je zavede na tropický 
ostrov ve středu oceánu. Komu se to podaří jako prvnímu, přejde 
přímo na ostrov a může hledat ukrytý poklad. Balení obsahuje: 
hrací desku (34,5 x 34,5 cm), 4 piráty, 80 částí mostu, 1 palmu 
a 1 kostku se symboly. Rozměr balení: 38,5 x 38,5 x 8 cm.
Věková kategorie: 5+ 

BE26030 220 Kč

Turty
Zábavná balanční hra s želvou Turty. Cílem hry je nastavět 
na pancíř co nejvíce dílků tak, aniž by spadly. Hráč, kterému 
dílky spadnou z želvího pancíře, je z kola ven. Balení obsahuje 
40 dřevěných barevných dílků a 1 dřevěnou želvu. Aktivita 
podporuje koordinaci oko - ruka, jemné motorické dovednosti, 
sociální vazby mezi učiteli a ostatními dětmi a zvyšuje 
soustředěnost. Je nápomocná při pojmenování základních 
barev. Hra je vhodná pro 2 hráče.
Rozměr balení: 16 x 12 x 4 cm. Věková kategorie: 4+

RO2202937 930 Kč

Hra - Najdi správnou siluetu
Hra nabízí různé možnosti hraní. Každé dítě dostane plastový rámeček a kartu se 
siluetou. Všechny ostatní karty se umístí na stůl tváří dolů. Kterýkoli hráč rozezná 
předmět jako siluetu na své kartě, získává kartu. Hra je vhodná pro 6 hráčů. Balení 
obsahuje: 6 plastových rámečků, 48 obrázkových karet a 6 karet správnosti.
Rozměr balení: 19 x 19 x 3,6 cm.
Věková kategorie: 4+
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EI3405 845 Kč

Hra s veverkou 
Roztočte ruletku a pomoci pinzety ve tvaru veverky umístěte 
žalud ve správné barvě na svůj pařez. Vítězem se stává hráč, 
který jako první zaplní všechny jamky na svém pařízku. Hra 
napomáhá rozvoji jemné motoriky, koordinace oko - ruka, 
učí děti barvy. Balení obsahuje: pinzetu ve tvaru veverky, 
20 barevných žaludů, ruletku a hrací desku.
Věková kategorie: 3+ 

BE25511 1920 Kč 

XXL Bonbóny
Hra je vhodná pro 2 - 8 hráčů. 41 bonbónů leží na hrací ploše. Hráč 
hodí najednou 3 barevné kostky a musí najít bonbóny, která obsahují 
kombinaci hozených barev. Existuje více variací jak hru ukončit.
Obsahuje: 41 velkých barevných bonbónů (13 cm), 3 barevné kostky 
a hrací podložku (průměr 90 cm).
Věková kategorie: 4+

Hru Bonbóny
s průměrem hrací podložky
45 cm naleznete na str. 718.

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.

BE25580 1920 Kč

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

POSLEDNÍ
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Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

FF969 680 Kč

Hudební akční hra - OFFBeat 
Veselá hra, při které se děti nejen učí, ale i baví. Bubnujte, 
tleskejte, pískejte, výskejte podle toho, co Vám určí 
otočný disk. Hru je možné hrát ve více variantách. Hra 
podporuje rozvoj hudebního sluchu, reakcí, paměti, rytmu 
a soustředění. Hra je vyrobena z tvrzeného kartonu na 
principu hudebního nástroje cajon.
Rozměr: 33 x 33 x 7 cm. Věková kategorie: 3+ 

GOHS018 645 Kč

Strategická hra - Master Logic
Zábavná hra Master Logic podporuje strategické myšlení dětí. 
Potrénujte si svůj mozek při řešení barevných kombinací.
Hráč si zvolí barevnou kombinaci ze 4 hracích figurek, které poté 
uloží do zakryté části hrací desky. Protihráč má určitý počet tahů 
k tomu, aby se různými kombinacemi barev snažil přijít na to, jaké 
figurky skrývá první hráč v zadní části hrací desky. Balení obsahuje 
1 hrací desku, 24 barevných a 20 černobílých figurek.
Rozměr: 25 x 12,5 x 2 cm.
Věková kategorie: 7+

BE26040 220 Kč

Zebra Party
Barevné puzzle dětem přináší spoustu zábavy se zebrami. 
Nabízí 2 hry v 1 balení. Před zahájením hry jsou všechny 
dílky a ruletka umístěny na stole. Každý hráč si vybere barvu 
své zebry. Hráč, který je na řadě, roztočí ruletu a vezme 
dílek, který je zobrazen ve vybrané barvě. Pokud je na 
obrázku otazník, hráč vezme jakýkoliv dílek a použije ho 
k dokončení zebry. Pravidla jsou jednoduchá - kdo první 
vyskládá zebru, vyhrává hru. Balení obsahuje 20 dílků se 
zebrami a 1 ruletku. Aktivita podporuje koordinaci oko - ruka 
a jemnou motoriku, učí pojmenovávat jednotlivé části těla 
zebry (hlava, tělo, nohy, ocas) a rozeznávaní barev. Rozvíjí 
sociální a komunikační dovednosti a snahu řešit úkoly. 
Rozměr balení: 16 x 12 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+

PX0466A 430 Kč

Supermatematik
Vzdělávací hra, která učí počítat a přemýšlet. Skládej se 
soupeři početní příklad, abys došel k výsledku, který je 
na vylosované kartě. Ze sáčku se postupně losují čísla 
a matematická znaménka. Úkolem je co nejrychleji složit 
matematický příklad, jehož výsledkem je jedno z čísel, 
které je zobrazeno na obrácené kartě. Vítězem je ten, kdo 
složí nejvíce správných příkladů.
Rozměr: 28,5 x 4 x 19 cm.
Věková kategorie: 7+ i pro
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EPL110168 970 Kč

Kolečka štěstí
V této hře máte štěstí ve vlastních rukou. 
Balení obsahuje 5 prázdných kruhů 
o průměru 30 cm, které umíte zaplnit dle 
vlastní fantazie (čísla, písmena, zvířátka, 
cvičení, postavičky). Stojan je vyrobený ze 
dřeva. Rozměr: 35,5 x 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+ 

i pro

ES42364 1050 Kč

Příšerky v bludišti
Strategická hra s příšerkami pro 1 až 4 hráče. 4 roztomilé příšerky se snaží 
uniknout ze zeleného labyrintu. Úkolem hráče je jim najít co nejrychlejší 
cestu ven. Není to tak jednoduché, jak to zní, protože spoluhráči mohou 
bránit v cestě za svobodou. Tři různé variace hraní. Obsah: hrací deska, 4 
hrací figurky, 10 labyrintových stěn, 1 kostka. 
Rozměr: 27 x 5 x 26,3 cm. 
Věková kategorie: 4+ 

BE22355 1390 Kč

Ježci 
Hra pro 2 - 4 hráčů, kde na základě hodu 
kostkou vkládáte bodliny na ježka. Hráč, 
který vyplnil jako první 30 ostnů vyhrává.
Rozměr balení: 38 x 38 x 6 cm.
Věková kategorie: 4+

Hledáte něco v rozumné ceně do tomboly?
Připravili jsme pro Vás drobnosti v podobě různých sad, i jednotlivých produktů,

které můžete použít na dětské oslavy, soutěže, tomboly...

Najdete je na str. 212 - 214.
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Inkluzivní 
 vzdělávání
Všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením, poruchami učení, 
nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka i jinými překážkami mají dle novely školského 
zákona platné od 1. září 2016 garanci podpory umožňující jejich vzdělávání v běžné škole. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajišťuje financování široké škály podpůrných 
opatření, na něž děti získávají nárok. Podpůrná opatření zahrnují úpravy organizace  
a metod výuky, zajištění dalších odborných pracovníků a asistentů, zároveň také nákup 
rozličných kompenzačních pomůcek. 
Právě kompenzační pomůcky umožní dětem s tělesným, mentálním, zrakovým 
a sluchovým postižením, autismem, narušenou komunikační schopností a s více 
vadami, vzdělávání v běžné škole.

Na dalších stranách našeho katalogu jsme pro Vás připravili 
přehled kompenzačních pomůcek rozdělených dle druhu 
jednotlivého postižení, čímž by jsme Vám rádi usnadnili 
jejich výběr

Výhody společného vzdělávání
Výhody pro zdravé dítě
• Dítě se učí přirozeně vnímat a reagovat na změny a odlišnosti.
• Rozmanitost třídy poskytuje dítěti skutečný obraz o odlišnostech
 v společnosti ve které bude existovat a tím je dítě připraveno na
 budoucnost.

Výhody pro dítě s postižením nebo se znevýhodněním
• Příležitost najít si přátelé i v běžném kolektivu. Jeho sociální  
 prostředí není omezeno jen na děti se znevýhodněním jak je  
 tomu v speciálních školách.
• Získává pocit že je součástí společnosti 
 a to posiluje jeho sebejistotu.
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NS3007 - Sada 1 670 Kč

Grafomotorické tabulky
Soubor tabulek k procvičování grafomotorických 
zručností.
Rozměr: 21 x 30 cm.

NS3008 - Sada 2 690 Kč

Grafomotorické tabulky
Soubor tabulek k procvičování 
grafomotorických zručností. 
Rozměr: 21 x 30 cm.

NS3009 - Sada 3 670 Kč 

Grafomotorické tabulky
Soubor tabulek k procvičování 
grafomotorických zručností. 
Rozměr: 21 x 30 cm.

OW10007 475 Kč

Pamatuje ruka to, co vidělo oko?
Kopírování vzorů a obrázků je důležitým 
tréninkem pravé a levé mozkové hemisféry. 
Rozměr kartiček: 4,5 x 4,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

Grafomotorické cvičení
Součástí balení jsou 4 plastové složky, 30 karet 
se vzory, 10 stiratelných fixů.
Rozměr: 21 x 30 cm.

1. NS0005G - Sada 1, od 4 let 1150 Kč

2. NS0006 - Sada 2, od 5 let 1150 Kč

NA342217 850 Kč

Karty k procvičení grafomotoriky 
Sada obsahuje 5 setu šesti karet, které mají 
různou obtížnost. Balení obsahuje 30 karet. 
Rozměr: 30 x 20,5 cm. Věková kategorie: 4+

JE21510 1480 Kč

Grafomotorický soubor 1
- jednoduché jednostranné vzory
Obsah: 12 tabulek. Součastí balení jsou 
4 akvarelové tužky. Věková kategorie: 4+

GO58999 840 Kč

Sada magických tabulek
Na tyto tabulky mohou děti kreslit nebo psát 
speciálním perem (součástí balení). 
Rozměr: 27 x 19 cm. Věková kategorie: 2+

VN85074 215 Kč

Akvarelové tužky
Balení obsahuje: 12 kusů. Věková 
kategorie: 6+

EPL120538 810 Kč

Magnetická tabulka s perem 
Výborná pomůcka na výuku psaní a kreslení. 
Kovové kuličky se dostanou na povrch 
použitím magnetického pera. Balení obsahuje 
1 desku s magnetickým perem a 20 předloh. 
Rozměr: 31 x 25 x 1,7 cm.
Věková kategorie: 3+

MR592511 760 Kč

Posilovač prstů 
Pomocí prstů děti posouvají a 
třídí kuličky podle barvy. Ideální 
na posílení prstů, zlepšení 
jemné motoriky, ale i procvičení 
rozpoznávání barev.

LR5552 745 Kč

Červíci 
Červíci mají speciálně navržený tvar, který připraví 
děti na držení tužky. Zároveň si procvičí jemné 
motorické schopnosti a rozpoznávání barev.
Rozměr: 25 x 25 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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MI97933 465 Kč

Stíratelná tabule 
Stíratelná tabule v praktickém cestovním 
provedení. Šířka: 39 cm. Věková kategorie: 3+

AK20015 1150 Kč

Sady k rozvoji psaní 
s ergonomickým bodcem 
Každá sada obsahuje jednu tabulku 
s ergonomickým bodcem a samolepící filcovou 
plochou. Rozměr tabulky: 25,5 x 21,5 cm.
Věková kategorie: 3+

Grafomotorické šablony 
Rozměr: písmena: 7,4 x 7,4 x 1 cm, pero: 8 cm;
Ø 1 cm. Věková kategorie: 3+

NA375211 - Velká písmena 1380 Kč

NA375212 - Pera, 8 ks 185 Kč

ES42302 810 Kč

Edukativní čísla a znaménka
Balení obsahuje 29 ks dřevěných destiček.
Rozměr destičky:7 x 5 x 0,4 cm.
Rozměr balení: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Věková kategorie: 4+ 

ES42012 810 Kč

Edukativní písmena
Balení obsahuje 29 ks dřevěných písmen.
Rozměr destičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozměr balení: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Věková kategorie: 4+ 

NA342260 580 Kč

Seznam se z čísly 
Děti prstem opisuji číslice. Balení obsahuje 
11 karet. Rozměr: 10 x 7,5 cm. 
Věková kategorie: 4+

NA379095 610 Kč

Seznam se s písmeny
- Psaná malá abeceda 
Děti prstem opisují písmena. Balení obsahuje 
54 karet. Průměr: 10 cm. Věková kategorie: 4+

NA379096 610 Kč

Seznam se s písmeny
- Tiskací velká abeceda 
Děti prstem opisují písmena. 
Balení obsahuje 54 karet. Rozměr: 10 x 10 cm.
Věková kategorie: 4+

MR592504 1460 Kč

Pomůcka pro správný uchop pera 
Inovativní pomůcka při rukopisu, která podporuje 
správné umístění prstů. Pro leváky i praváky.
Sada obsahuje 12 kusů.

RY5901 465 Kč

Pomůcka ke čtení 
Balení obsahuje 10 žlutých, 10 modrých 
a 10 růžových pásků. Rozměr: 3,5 x 18 cm. 
Věková kategorie: 4+ 

AK20010 325 Kč

Sada ergonomických bodců 
Balení obsahuje 20 bodců. 
Rozměr: 120 x 70 mm.
Věková kategorie: 3+

MR592502 150 Kč

Úchytky na pero - Tvar vajíčka 
Úchytka oválného tvaru napomáhá 
správnému vývoji malých svalů ruky 
Vhodné pro praváky i leváky.
Věková kategorie: 3+ 
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PN11001 395 Kč

Grafomotorický labyrint
Oboustranný labyrint. Rozměr: 35 x 14 cm.

PN11002 395 Kč

Grafomotorický labyrint
Oboustranný labyrint. Rozměr: 35 x 14 cm.

PN11003 395 Kč

Grafomotorický labyrint
Oboustranný labyrint. Rozměr: 35 x 14 cm.

PN11004 395 Kč

Grafomotorický labyrint
Oboustranný labyrint. Rozměr: 35 x 14 cm.

PN11005 395 Kč

Grafomotorický labyrint
Oboustranný labyrint. Rozměr: 35 x 14 cm.

PN11006 395 Kč

Grafomotorický labyrint
Oboustranný labyrint. Rozměr: 35 x 14 cm.

PN11007 395 Kč

Grafomotorický labyrint
Oboustranný labyrint. Rozměr: 35 x 14 cm.

PN11008 395 Kč

Grafomotorický labyrint
Oboustranný labyrint. Rozměr: 35 x 14 cm.

PN12002 429 Kč

Grafomotorický labyrint DUO
Oboustranný labyrint. Rozměr: 40 x 20 cm.

PN12003 429 Kč

Grafomotorický labyrint DUO
Oboustranný labyrint. Rozměr: 40 x 20 cm.

PN12004 429 Kč

Grafomotorický labyrint DUO
Oboustranný labyrint. Rozměr: 40 x 20 cm.

PN12001 429 Kč

Grafomotorický labyrint DUO
Oboustranný labyrint. Rozměr: 40 x 20 cm.
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Psaní a mazání
Vzdělávací hra s jednoduchými kvízy, která deti 
naučí správné tvary čísel či písmen.
Rozměr: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. 
Věková kategorie: 5+

1. PX0737A - Čísla 285 Kč

2. PX0739A - Písmenka 285 Kč

PN12007 429 Kč

Grafomotorický labyrint DUO
Oboustranný labyrint. Rozměr: 40 x 20 cm.

PN12006 429 Kč

Grafomotorický labyrint DUO 
Oboustranný labyrint. Rozměr: 40 x 20 cm.

PN12005 429 Kč

Grafomotorický labyrint DUO
Oboustranný labyrint. Rozměr: 40 x 20 cm.

LU301473H - Farma čísel 750 Kč 

Magnetický labyrint
Průměr: 23 cm. Výška: 1,5 cm.
Věková kategorie: 2+

EPL120376 1850 Kč

Magnetický labyrint, Parkoviště 
Obsahem je 5 oboustranně potištěných karet 
s úkoly. Rozměr: 35,5 x 33 x 1,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

ED522963 820 Kč

Počítání - magnetické
Věková kategorie: 3+

BE21080 555 Kč

Magnetická deska - Abeceda 
Psaní bez pera a papíru. Kovové kuličky lze pomocí 
magnetického pera vytvarovat do velkých písmen. 
Kuličky se zatlačí zpátky 
do desky a děti si procvičují psaní nových písmen. 
Rozměr: 28 x 25,5 x 1,2 cm. Věková kategorie: 4+

JA1011400 6590 Kč

Doku - Mag 
Magnetická hra, pomocí které si děti procvičí 
jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka a logické 
myšlení. Pomocí 2 magnetických per  a 14 
vzorových karet děti mohou vyskládat 12 figurek, 
6 logických řad a 6 sudoku puzzle. Hra obsahuje 
81 kuliček v 9 barvách.
Rozměr: 42 x 33,5 cm. Věková kategorie: 5+

GO58716 469 Kč

Magnetický labyrint ZOO 
Cílem hry je převést kuličky přes různé labyrinty. 
Přitom si děti trénují jemnou motoriku, trpělivost a 
soustředění. Průměr: 23 cm.
Věková kategorie: 2+ 
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GO15230 350 Kč

Ptačí píšťaly na vodu 
- sada 12 ks
Vyrobené z hlíny. Naplňte píšťaly 
vodou a napodobujte ptačí zpěv.
Sada 12 ks. Rozměr: od 6 - 6,5 cm.
Věková kategorie: 3+

MI45402 545 Kč

Emoce a Empatie 
Hra pomáhá při vyjadřování se, zvládání pocitů 
a buduje empatii. Rozměr: 8 x 12 cm.
Věková kategorie: 3+ 

AK20030 650 Kč

Foukací hry 
Pomůcka pro logopedické cvičení ve 4 různých 
hrách - fotbal, piráti, labyrint, labyrint. Rozměr 
hrací plochy: 33 x 25 x 6 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

EPL130188 105 Kč

Mikrofon s ozvěnou
Jednoduchý plastový mikrofon.
Rozměr: 20 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+ 

V1201-2  95 Kč

Magická kulička
Věková kategorie: 4+

TS10107IT 4250 Kč

Nahrávací pohlednice A6, 3 ks 
Jsou výbornou pomůckou 
při jazykových cvičeních a při logopedických 
problémech. V balení 3 ks.
Věková kategorie: 5+

GD11550 7145 Kč

Dřevěné zvony, 8 ks
Každý zvonek má tónový rozsah c3 - c4 a je 
vybaven kladívkem. Stačí zatřást rukojetí tak, 
aby kladívko zasáhlo zvonek.
Rozměr balení: 70 x 40 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

RO2203448 490 Kč

Vkládací skládačka
- Doplňte smajlíky
Balení obsahuje 8 dílků (4 smajlíky v celku). 
Aktivita podporuje jemnou motoriku, 
soustředěnost, pojmenovávání, vyjádření 
a napodobování jednotlivých emocí.
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 2+

PP4130 365 Kč

Řetízky
Spojováním barevných dílů do řetězů nebo 
různých konstrukcí si děti procvičují jemnou 
motoriku, rozvíjejí vizuálně-motorickou 
koordinaci a učí se rozlišovat barvy a tvary. 
Obsahuje 21 dílů.
Věková kategorie: 1+

GO61971 760 Kč

Píšťalky - Ptáčci, 12 ks 
Obsahuje 12 dřevěných píšťalek.
Rozměr: 9,1 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 3+

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+

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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CD845020 545 Kč 
Výrazy tváře
45 fotografií, na kterých jsou zobrazené 
děti s projevy různých emocí ve výrazu 
tváře. Rozměr 11 x 14 cm. Věková 
kategorie: 3+

NA342347 1620 Kč

Tvoříme příběhy
Jazyková hra zaměřená na rozvoj řeči, 
rozšíření slovní zásoby a asociačních 
schopností. Věková kategorie: 5+

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+ 

BE11090 1220 Kč

Řekni mi - Odpovědnost 
Hra obsahuje karty se šesti situacemi. Děj 
každé situace je vyobrazen na 5 kartičkách 
o rozměru 15 x 15 cm. 
Věková kategorie: 4+

AK30770 760 Kč

Obrázkové kostky 
- Vyprávěj příběh 
Hra je zaměřená na tvorbu vět a rozvoj 
slovní zásoby. Balení obsahuje 10 kostek 
s obrázky - dohromady 72 obrázků.
Věková kategorie: 3+

AK30641 440 Kč

Trénování posloupností v Maxi 
obrázcích - V přírodě
Velké kartonové kartičky seznamují 
se základními stádiemi vývoje zvířat. 
Balení obsahuje 20 kartiček. Rozměr: 
11,5 x 11,5 cm. Věková kategorie: 2+ 

SC12073 725 Kč

Posloupnosti a jejich pochopení
Nádherné sekvence v 15 příbězích zobrazují 
posloupnosti různých aktivit. Obsah: 
15 příběhů ve 4 až 7 krocích, celkem 
78 krásných obrázkových karet 
(9 x 9 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+ 

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+ 

SC12036 1000 Kč

Příběhy o pocitech
Ukazování pocitů a vyprávění o nich.
Výjimečná série karet o pocitech. Obsah: 
32 příběhů, v každém po 3 až 7 karet,
 dohromady 147 barevných karet (9 x 9 cm), 
návod. Věková kategorie: 4+

AK30750 785 Kč

Zábavné domácí příběhy
Hra obsahuje 70 karet s ilustracemi. 
Rozměry karet: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

SC12110 705 Kč

Příběhy z každodenního života 
Příběhy z této sady dětem pomohou při 
rozhodování. Balení obsahuje 12 příběhů 
s 5 -7 kartičkami, celkem 74 karet o rozměru 
9 x 9 cm a návod. Věková kategorie: 4+

POSLEDNÍ

POSLEDNÍ

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   753 9. 8. 2021   11:40:52



754
POŠTOVNÉ ZDARMA

9 - 11 cm

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

N
a

ru
še

n
é

 k
o

m
u

n
ik

a
č

n
í s

c
h

o
p

n
o

st
i /

 S
lu

c
h

o
vé

 p
o

st
iž

e
n

í a
 o

sla
b

e
n

í s
lu

c
h

o
vé

h
o

 v
n

ím
á

n
í

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. Obsah: 
11 příběhů na 75 barevných kartách (9 x 9 cm), 
návod. Věková kategorie: 4+

SC12055 725 Kč

PEPI v mateřské škole
Základní aktivity v mateřské škole
V příbězích PEPI vypoví o sobě, za svoje 
každodenní aktivity nese zodpovědnost. 
Obsah: 24 událostí s 1 - 5 obrázky ke každé, 
celkově 72 barevných kartiček (9 x 9 cm) 
s návody. Věková kategorie: 3+

PP02069 260 Kč

Loto dům 
Didaktická a logopedická pomůcka, děti 
poznávají předměty, zdokonalují si své 
pozorovací schopností a rozvíjí si slovní 
zásobu. Rozměr balení: 19 x 19 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO51786 445 Kč

Divadýlko pro prstové maňásky 
Dřevěné divadýlko s 5 vyměnitelným 
pozadím. Rozměr: 28 x 20 x 25 cm. 
Věková kategorie: 3+

DE12899 450 Kč

Magnetické divadlo 
POPELKA
Rozměr: 33 x 20,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

GOSO401 755 Kč

Prstoví maňásci
Sada 12 prstových maňásků s dřevěnými 
hlavičkami (bez podstavce). Výška: 10 - 13 
cm. Věková kategorie: 3+

GOSO399 730 Kč

Prstové loutky - postavičky 
12 dílná sada. Loutky s barevnými dřevě-
nými hlavami, určeny pro prstovou hru 
- divadélko (bez podstavce). 
Výška: 9 - 11 cm. Věková kategorie: 3+

VN53202 355 Kč

Tady bydlíme my 
To, že jsou děti součásti tohoto domečku, 
podpoří soudružnost celé skupiny.
V domečku je místo pro 28 fotografií o rozměru 
2,9 x 4,4 cm. Rozměr: 55 x 36,5 cm. 

RY52004 270 Kč

Vytvořme si dvojníka! 
Vyzkoušejte si z papírových šablon vytvořit 
svého dvojníka nebo postavu z oblíbeného 
příběhu. Balení obsahuje 24 postaviček v 8 
barevných odstínech. Rozměr: 15 x 23 cm.
Věková kategorie: 4+ 

BE40481 555 Kč

Maňásek - Přátelský virus 
Maňásek pomáhá dětem pochopit, jak se 
chránit před viry a chorobami. V balení 
maňásek, jeho rouška a pytlík na odkládání 
roušky. Rozměr: 25 cm.
Věková kategorie: 3+

BN83532 430 Kč

Zubařský set 
Zubařský set obsahuje 10 dílů a je balený 
v praktické tašce. Rozměr tašky: 22 x 8 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+

JA1010176 1650 Kč

Magnetické tvary 
Každý hráč musí správně vyskládat tvary a 
barvy podle vzorové karty. Hra obsahuje 4 
magnetické desky (24 x 24 cm), 16 menších 
desek (11 x 11 cm), 64 tvarů a 24 vzorových 
karet. Hra pro 1 - 4 hráče.
Věková kategorie: 3+
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GO56683 669 Kč

Zvukové pexeso 
12 kusové dřevěné zvukové pexeso. Úkolem 
dětí je najít dva stejné zvuky. Rozměr bloku: 
6,7 x 6,7 x 5,8 cm. Věková kategorie: 3+ 

MD10732 560 Kč

Zvuková vkladačka 
- Hudební nástroje 
Rozměr: 30 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD10727 560 Kč

Zvuková vkladačka 
- Zvířatka ze ZOO 
Rozměr: 30 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD10726 560 Kč

Zvuková vkladačka 
- Domácí zvířatka nástroje 
Rozměr: 30 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD10730 560 Kč

Zvuková vkladačka 
- Domácí miláčci 
Rozměr: 30 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+ 

MD10725 560 Kč

Zvuková vkladačka 
- Dopravní prostředky 
Rozměr: 30 x 22 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO53832 669 Kč

Zvuková věž 
Vhozením kuličky věž vydává různé tóny. 
Po spuštění všech kuliček se věž intenzivně 
rozezvučí. Balení obsahuje 3 kuličky. Výška: 
37,5 cm. Průměr: 15,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LR3775 619 Kč

Bzučáky - zvířátka 
Sada obsahuje 4 bzučáky, které po stlačení 
vydávají zvuky domácích zvířat. 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. Bzučáky jsou 
napájené 2 bateriemi typu AAA (nejsou 
součástí balení). Průměr: 9 cm. 
Věková kategorie: 3+

SM224 940 Kč

Smart MAX - Rozvíjíme smysly
Sada 4 magnetických tyček s měkkým gumovým 
povrchem a 4 magnetických kuliček ve tvaru 
kytiček podněcuje rozvoj smyslového vnímání. 
Každý z kvítků má jinou náplň a při zatřesení 
vydávají odlišné zvuky. Na obou stranách kvítků 
jsou obrázky nejčastějších emocí.
Věková kategorie: 1+

MI97282 712 Kč

Kuličkový tobogán 
Spouštěním 4 kuliček 
z horní části věže si 
dítě vyvíjí prostorovou 
orientaci. Používání 
kladiva se zvukem pomáhá 
dětem pochopit "příčinu 
a následek" zábavným 
způsobem. Sada obsahuje 
4 míčky, 1 kladivo se zvuky 
a 1 skluzavku.
Rozměr: 25 x 34 cm.
Věková kategorie: 1+

OT100 320 Kč

Moje první zvukové lotto
Vhodná pomůcka na rozvoj zvukové paměti. 
Obsah: 4 hrací desky, 24 zvukových karet, 
šestidílná hádanka. Hra je vhodná pro 2 - 4 hráče. 
Rozměr balení: 19 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+
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BO11040 725 Kč
BO11010 725 Kč

CD se zvuky poslouchej 
a hledej - Každodenní zvuky
Plastový kufřík obsahuje 1 CD s 18
originálními zvuky a s 32 plastovými 
kartičkami - 18 obrázků. S kartičkami se dá 
hrát i lotto - 18 párů kartiček.
Věková kategorie: 3+

CD se zvuky poslouchej 
a hledej - Zvuky přírody
Plastový kufřík obsahuje 1 CD 
s 18 originálními zvuky a s 32 plastovými 
kartičkami - 18 obrázků. S kartičkami se dá 
hrát i lotto - 18 párů kartiček.
Věková kategorie: 3+

CD846008 730 Kč

Zvuky mimo dům
Úkolem dětí je rozeznávání zvuků, které slyší ve 
svém okolí. Hra obsahuje 12 karet 14 x 21 cm s 8 
obrázky, 120 žetonů a CD. 
Věková kategorie: 4+

CD846006 730 Kč

Domácí zvuky
Úkolem dětí je rozeznávání zvuků, které 
slyší v domácnosti. Hra obsahuje 12 karet 
14 x 21 cm s 8 obrázky, 120 žetonů 
a CD. Věková kategorie: 4+

GO61920 169 Kć

Dřevěná tamburína 
Tamburína se 4 činelkami v barevném 
provedení. Výška: 4,5 cm. Průměr: 14,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GI745 700 Kč

Hrací zvonečky 
Hudební nástroj o rozměru 50 x 5,5 x 8 cm.

GI141  855 Kč

Krajina ze zvonečků
8 zvonečků v melodické rovině DO-C.
Balení obsahuje i dvě hůlky.
Věková kategorie: 3+

LE3315 395 Kč

Buben se zvířátky 
Barevný buben se zvířátkovým lemováním. 
Popruh je nastavitelný. Délka paliček je 
18 cm. Rozměr: Ø 20 cm, výška: 9,8 cm. 
Věková kategorie: 3+

FF851 1300 Kč

Bubnovací krabička 
Dřevěná bubnovací krabička představuje 
výbornou hudební pomůcku a stolovou 
náhradu bubnů. Dodáváno v barvě 
v závislosti od skladových zásob
Rozměr: 25 x 25 x 5 cm. 

PP4167 425 Kč

Hudební stavebnice
Postav si z barevných trubic vlastní xylofon! Zvuk 
nástroje se mění podle délky a tvaru trubic, které 
si dítě zvolí. Na jejich sestavení slouží 40 dílků 
stavebnice. Věková kategorie: 3+

DJ08482 450 Kč

Zvuková hra se zvířátky
Zábavná hra s dvojicemi zvířátek. Hrací deska je 
doplněna o žluté zvukové kvítky, které představují 
zvuky jednotlivých zvířat. Podle zvuku hráč přiřadí 
zvířátko, které najde mezi kartičkami. Výborná 
hra na procvičení paměti na základě sluchu.
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 4 cm.
Věková kategorie: 3+

GO61885 225 Kč

Duhové "chrastítko" 
Dřevěný hudební nástroj pro nejmenší.
Rozměr: 15,5 x 8 x 5,5 cm.
Věková kategorie: 1+
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DJ06020 460 Kč

Sada perkusí, 3 ks 
Balení obsahuje 3 dřevěné rytmické nástroje 
v pestrobarevném provedení - kastanět, 
činely na ručce a guiro. Rozměr balení: 
26 x 15,5 x 4 cm. Věková kategorie: 3+ 

VN5206 152 Kč

Trubkový bubínek 1
Dřevěný hudební nástroj. Dodáváme 
s paličkou. Délka: 18 cm, průměr: 4,5 cm.
Věková kategorie: 6+

VN8310 86 Kč

Zvonečky do rukou - 1 ks 
Na rukojeti je 10 rolniček. Dodáváno 
v barvě v závislosti od skladových 
zásob. Věková kategorie: 3+

VN8528 2750 Kč

Barevné zvonečky s tlačítkem
10 zvonečků s tlačítkem - diatonická
sada s fis zvonečkem a b zvonečkem.
Věková kategorie: 3+

GI742 675 Kč

Dvojitý xylofón
Obsahuje 18 barevných kláves 
ve škále DO-C/FA-F a 2 hrací paličky.

GD33756 1065 Kč

Hrající vajíčka - 24 ks
Vyrobené z plastu. V sadě je 24 vajíček.
Každá barva vajíčka vydává jiný zvuk.
Rozměr: 18 x 12 x 5 cm.

GI4002 1069 Kč

Hudební set 1
Činel, palička se 5 zvonečky, pár činelů na 
prsty, triangl o rozměru 10 cm, triangl 
o rozměru 15 cm, malý xylofón.

GD35420 725 Kč

Zvuk oceánu
Kuličky v bubnu napodobují zvuk 
oceánu. Průměr: 25 cm.

BZ758325 2190 Kč

Malý orchestr
Sada obsahuje 19 hudebních 
nástrojů. Vše je baleno v praktické 
tašce, která se snadno skladuje. 
Věková kategorie: 4+ 

Xylofon
Dřevěný xylofon s paličkami.
Rozměr: 33,3 x 13 x 3 cm.
Věková kategorie: 2+

BN86592 - Opička 230 Kč

BN86593 - Lvíček 230 Kč

Zvuk deště
Nástroj je vyroben z plastu.
Obsahuje kuličky, pomoci kterých lze
vyloudit zvuk dešťových kapek.

GD35450 - 20 cm  425 Kč

GD35452 - 30 cm  715 Kč

VN756622 565 Kč

Zvukové kostky
Každý tvar je plný dřevěných korálků, takže při 
třepání vydávají různé zvuky. Sada obsahuje 12 
dřevěných bloků v různých tvarech a barvách.
Věková kategorie: 1+

POSLEDNÍ
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NA337223 1150 Kč

Zvukové loto - věci kolem nás
Ve čtyřech verzích - vždy za sebou, ale pokaždé 
v jiném pořadí - zazní z kazety 36 zvuků 
z běžného života. Děti zvuky přiřazují k odpo-
vídajícím obrázkům na kartách a označují je 
červenými žetony. Věková kategorie: 2+

NA337131 1125 Kč

Zvukové loto - situace
Z CD zazní 48 zvuků z různého prostře-
dí. Děti přiřazují zvuky k odpovídajícím 
kartám. Věková kategorie: 4+

MN0015S 1060 Kč

Zvukové válečky 
Sada 6 párů dřevěných válečků 
vydávajících 6 různých zvuků. Rozměr 
krabičky: 12 x 12 x 10 cm.
Výška válečku: 8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LE6766 945 Kč

Zvukové pexeso 
Porovnej zvuky! Hra procvičuje sluchovou 
paměť. Úkolem dětí je hledat 2 stejné 
zvuky. Průměr: 5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

RT90003 450 Kč

Sluchátko ŠEPOT Junior 
s nádstavcem
Sluchátko Junior je rozměrově přizpůsobené 
dětem od 3 -12 let. 
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+ 

VN86700 75 Kč

Strom na počítání 
Procvičte si počítání hravou formou. 
Zatřeste stromem a 10 kuliček se 
rozdělí do dvou oddělených přihrádek. 
Výška stromu: 12 cm. 
Věková kategorie: 4+ 

VN87226 235 Kč

Strom na počítání 
- pracovní karty
Balení obsahuje 44 karet k procvičení
 počítání v plastové krabičce. 
Rozměr: 6 x 8 cm. 
Věková kategorie: 4+ 

AP766WS 430 Kč

Vařečky na vytváření díla, sada 
24 ks
Vytvořte si kamaráda z dřevěné vařečky 
pomoci korálků, barev a nebo jiného 
dekoračního materiálu. Balení obsahuje 24 
ks. Rozměr: 23 cm.

FF671 55 Kč

Shaker - Udělej si sám! 
Hudební nástroj, který si každé dítě může 
vyrobit samo. Rozměr: 10 x 4 x 4 cm.

NR288929 139 Kč

Temperové barvy v tužce, 
neonové, 6 ks
Sada obsahuje 6 temperových barev 
ve formě pastelek v 6 neonových barvách. 
Barvy nevyžadují vodu, jsou super měkké, 
rychleschnoucí, mají dobré krycí vlastnosti.
Věková kategorie: 5+

DJ08348 1800 Kč

Dřevěné počítadlo
Balení obsahuje 20 předlohových karet. 
Rozměr: 20 x 10,5 cm. 
Věková kategorie: 4+
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DJ08312 305 Kč

Počítání se zvířátky 
Velmi jednoduchá matematická hra pro 
nejmenší, která učí děti počítat. 
Rozměr balení: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Věková kategorie: 4+ 

LR4286-UK 605 Kč

Matematické kostky - aktivity 
Barevná matematická sada obsahuje 
15 oboustranných karet a spolu 100 
barevných, stohovatelných plastových kostek 
v 10 barvách. Rozměr kostky: 2 x 2 cm.
Věková kategorie: 4+ 

AK33103 305 Kč

Stíratelné hrací kostky 
Sada obsahuje 3 velké kostky, na které lze 
psát stíratelnou fixou (je součástí balení). 
Rozměr kostky: 3,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LS022ZM 1990 Kč

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

LS021ZM 1690 Kč

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

DV21531 540 Kč

Věž na počítání
Ideální hra na rozvíjení dovednosti, koordinaci 
a vztah k počítání. Balení obsahuje 55 dílků.
Rozměr: 43 x 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 2+ 

NA330157 945 Kč

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

LR7742 855 Kč

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

NA333365 1020 Kč

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

RO2309023 2375 Kč

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

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

NA343020 - 0 až 10 545 Kč

NA343019 - 10 až 20 545 Kč
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VN82054 1420 Kč

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

RO2203810 2490 Kč

Mistr v třídění 
- barvy, tvary, počty 
Hra je určená k rozvoji matematických zručností 
a na rozeznávání tvarů a barev.
 Rozměr držáku a karet: 40 x 6 cm. 
Věková kategorie:4+ 

LR7732 765 Kč

Matematické aktivity 
se sovičkami 
Naučná hra se sovičkami vás naučí počítat 
do 10, třídit, určovat množství a rozeznávat 
barvy. Délka větve: 33,5 cm. 
Výška sovičky: 4,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

LR7731 605 Kč

Matematické aktivity s autíčky
Nastartujte své autíčko a naučte se počítat 
do 20, sčítat, odčítat, třídit a mnoho dalších 
užitečných věcí. Délka dráhy: 30,5 cm.
Délka autíčka: 2,5 cm. 
Věková kategorie: 4+ 

VN86528 1720 Kč

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

MI95203 809 Kč

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

GO57594 395 Kč

Přiřaď správné číslo 
Zábavné seznamování s čísly a množstvím. 
Hra má samo-kontrolní systém - k sobě pasují 
pouze správné dílky. Rozměr jedné trojice: 
18 x 7,5 cm. Věková kategorie: 3+

BZ5442 2750 Kč

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

RO2203066 675 Kč

Vkládací puzzle - Číselná shoda
Cílem aktivity je podpořit u dětí myšlení, počítání, 
soustředěnost a jemnou motoriku. 
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm. Věková kategorie: 5+

ED90055 2750 Kč

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

NA388299 1140 Kč

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

CD140038 689 Kč

Bingo stolní hra - sčítání 
a odčítání 
Dvě zábavně - naučné hry se sčítáním 
a odčítáním v jednom! Balení obsahuje 36 
oboustranných hracích karet, 720 žetonů, 
100 karet s úkoly, oboustranné odpovědi, 
návod. Rozměr: 25,5 x 21 x 4 cm.
Věková kategorie: 6+
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ED523001 1220 Kč

Počítání na prstech
Používání prstů je přirozenou aktivitou dětí, 
které se učí počítat. Tato sada obsahuje 
2 dlaně, které udělají počty jednoduššími. 
Věková kategorie: 3+

Koberec Školka
Koberec s motivem známé hry na skákání.
Snadno se udržuje. Spodní vrstva je 
protiskluzová. Materiál: polyamid. 
Rozměr: 180 x 100 cm. 

A. RK181911  žlutý 769 Kč

B. RK181951  modrý 769 Kč

LE2138 519 Kč

Barevný Abakus 
Dřevěné počítadlo pro malé 
počtáře. Rozměr: 30 x 18 cm. 
Věková kategorie: 6+ 

VN35838 190 Kč

Stavební kostky 2 cm
Tato sada obsahuje 100 kostek o velikosti
2 cm v 10 barvách. Věková kategorie: 5+

NS3583W 305 Kč

Pracovní karty ke Stavebním 
kostkám 2 cm 
Jsou určené k používání s kostkami 
z naší nabídky (VN35838). 24 ks karet. 
Rozměr karet: 11 x 11 cm.
Věková kategorie: 5+ 

PX0466A 430 Kč

Supermatematik
Vzdělávací hra, která učí počítat 
a přemýšlet. Vítězem je ten, kdo složí 
nejvíce správných příkladů. 
Rozměr: 28,5 x 4 x 19 cm. 
Věková kategorie: 7+ 

MD10582 600 Kč

Vrstvová vkládačka
Balení obsahuje 19 dřevěných dílků.
Rozměr: 21 x 21 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+ 

PX0457A 385 Kč

Tvary, barvy, paměť 
Zábavná a naučná hra, která učí barvy a tvary, 
rozvíjí paměť, postřeh a koncentraci. Balení 
obsahuje: 36 ks žetonů, 55 ks karet se vzory, 
4 ks provázků, 4 ks podložek, český a slovenský 
návod. Rozměr: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm.
Věková kategorie: 5+ 

DV21517 670 Kč

Stonožka - číslicová skládačka
Děti se kromě tréninku jemné motoriky 
a koncentrace, učí i posloupnost jednotlivých 
čísel. Balení obsahuje 21 dílků.
Rozměr: 38,5 x 25,5 cm.
Věková kategorie: 2+

MD10449 550 Kč

Magnetická čísla 
Sada dřevěných magnetů pro zábavné učení 
čísel a počtů. 
Obsahuje čísla od 0 do 20 a 5 matematických 
znamének. Rozměr: 20 x 14 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

WD42220 365 Kč

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

SC26010 365 Kč

Počítání od 1 do 20 
Kartičky v praktickém boxu. Box obsahuje 
20 karet s čísly a 20 s množstvími - tečky, 
prsty apod, ze kterých děti vytvářejí dvojice a 
procvičují si tak počítání.
Rozměr: 94 x 90 x 74 cm.
Věková kategorie: 6+
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MS3003 469 Kč

Magnetické dřevěné díly
Balení obsahuje 44 dílů. 
Rozměr velkého čtverce: 4 x 4 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+

VN86250 570 Kč

Magnetický tangram - 3 sady
Balení obsahuje 3 sady tangramů, 
oboustranné v červené, žluté a zelené 
barvě. Rozměr poskládaných dílů do 
čtverce: 20 x 20 cm. Věková kategorie: 5+

HK12115 2010 Kč

Koberec - Mřížka
Souřadnicová podložka, kde úkolem dětí je 
přiřadit správný barevný tvar do příslušné 
mřížky. Spodní vrstva je protiskluzová. 
Materiál: polyester. Rozměr: 100 x 100 cm.

LR6120 665 Kč

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

TS00854 920 Kč 

Podložka Bee-Bot Barvy a tvary
Podložka ke hře s Bee-Bot včelkami. Pomoci 
ní si děti procvičí rozeznávání barev, tvarů, 
velikostí a také své programovací schopností. 
Rozměr: 60 x 60 cm. Věková kategorie: 3+

DV25459 590 Kč

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

VN2182 1720 Kč 

Stavebnice - geometrické tvary 
Balení obsahuje 180 barevných kuliček
s 26 dírkami (průměr je 1,6 cm), 
180 napájecích částí (délka je 1,6 - 7,5 cm).
Věková kategorie: 6+ 

EDF200102 890 Kč

Kostka - Tvary 
Molitanová kostka na hraní a různé 
aktivity. Cena za 1 ks. 
Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

TSBOT 2445 Kč

Bee-Bot 
Robotická hračka, která seznámí děti se zákla-
dy programování. Děti pomoci tlačítek zadávají 
jednoduché příkazy - směry, kterými se má 
robot ve tvaru včelky pohybovat. 
Rozměr: 13 x 10 x 7 cm. Věková kategorie: 3+

RO2203065 675 Kč

Vkládací puzzle
- Počítejte s tučňákem
Hra podporuje učení počtů, barev, zvyšuje rozvoj 
jemné motoriky a myšlení. Balení obsahuje 10 
dílků. Rozměr: 24,5 x 24,5 cm. 
Věková kategorie: 4+

DV21559 379 Kč

Podlahové puzzle - Počítání 1 - 20
Podlahové puzzle skládající se z 48 kusů 
podporuje logické myšlení a seznamuje děti s 
čísly od 1 - 20. Rozměr: 58 x 0,5 x 40 cm.
Rozměr balení: 27 x 6 x 29 cm.
Věková kategorie: 3+

NA388099 1060 Kč

Přilnavé pásy - Počty 
Pásy s čísly jsou ideální pro výuku čísel 
a počtů 1 - 10. Snadno přilnou na hladký 
povrch. Přilnavou stranu lze čistit vodou a 
mýdlem. Obsahuje 3 pásy (80 x 145 cm).
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PB2470936 155 Kč

Pěnové korálky Tvary a barvy
290 ks, různé barvy a tvary, balené 
v plastové tubě. Věková kategorie: 3+ 

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

MD10528 970 Kč

Ukladaj tvary - začátečníci 
Balení obsahuje 5 oboustranných desek, 
na které děti ukládají různobarevné plastové 
tvary. Rozměr balení: 28 x 28 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

GO58649 245 Kč

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

NS2635DN 445 Kč

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

PB2800010 520 Kč

Děrovače - čísla
Sada obsahuje15 ks děrovačů na papír
s motivem číslic a matematických znaků. 
Děrovače jsou balené v praktickém 
plastovém boxu. 

JO007N 72 Kč

Vykrojovátka na plastelínu
- Číslice 
Plastová vykrajovátka na plastelínu 
s motivem číslic. Balení obsahuje 11 číslic.

ED120602 455 Kč

Barevný papír na vystřihování
- 120 g/m2 
Barevný papír v 18 různých barvách. Balení 
obsahuje 180 archů o rozměru 21 x 29,7 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

JO71S 555 Kč

Plastelína - 15 barev 
15 x 150 g.

JO405 179 Kč

Blandiver 
Měkké těsto 5 x 125 ml.

RY62501 650 Kč

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

BN88212 465 Kč

Dětská edukativní hra 
Edukativní dřevěná hra na rozvoj jemných 
motorických schopností. Pomáhá rozpoznávat 
barvy, tvary a čísla.
Rozměr: 45 x 20 x 1 cm.
Věková kategorie: 3+
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Správná židlička - Clasic Soft
Barva označuje výšku podle normy.
Židlička obsahuje měkký sedák, který zvyšuje 
komfort při sezení.

EN11135 - výška sedu 35 cm 1500 Kč

Barevnost
Barevnost

Správná židlička - Spider
Barva označuje výšku podle normy.

EN12035 - výška sedu 35 cm 1150 Kč

Správná židlička - Spider Soft
Barva označuje výšku podle normy.
Židlička obsahuje měkký sedák, který zvyšuje 
komfort při sezení.

EN12135 - výška sedu 35 cm 1545 Kč

Barevnost

EDF21045/kód barvy 1050 Kč

Půlválec dlouhý 
Dodáváno v 8 různých barvách.
Rozměr: 120 x 30 x 15 cm.

Barevnost

Sedací polštář lollipop
Je vyplnění granulátem, čo poskytuje pohodlí 
při sezení a odpočinku dětí. 
Povrchový materiál: koženka.
Výška: 25 cm.

EDF16061 - průměr 100 cm 2550 Kč

EDF16055 - průměr 55 cm 1280 Kč

Sedací vak / Rehabilitační hruška
- barvy BASIC
Měkká pohodlná sedačka vyplněná granulátem.
Povrch je vyrobený z kvalitní koženky, která se 
snadno udržuje. Rozměr: Ø 70 cm; výška 75 cm.

EDF17200 - žlutá BASIC 1990 Kč

Barevnost

GM8912 735 Kč

Podsedák kruh, pro děti 
Podsedák poskytuje oporu při sezení na 
židli. Podporuje správné držení těla a jemné 
výčnělky masírují svalstvo.
Rozměr: 26 x 26 x 7 cm. 

GN2127 525 Kč

Rovnovážná čepice 
Pomáhá dětem rozvíjet rovnováhu těla. 
Tvarově je přizpůsobena dětské hlavě 
a jednotlivé části jsou tak měkké, že při 
pádu dítěti neublíží. 
Rozměr: Ø 14,5 cm; výška 18 cm.

GN2097 1925 Kč

Koala 
Aktivní pomůcka s zajímavým designem má 
množství možnosti používání. 
Je vyrobena z odolného plastu s tloušťkou 
8 mm. Maximální nosnost: 50 kg. 
Rozměr: Ø 65 cm; výška 45 cm. 
Věková kategorie: 1+ 

MR470100 910 Kč

Míčky s bodlinami, 6 ks 
Balení obsahuje 6 barevných polokoulí 
s výškou 5,5 cm. Průměr: 9 cm.

Pěnová puzzle podložka
Pěnové puzzle, z nichž můžete vyskládat 
podlahovou podložku. Slouží jako izolace proti 
chladným a a tvrdým povrchům. 
Rozměr: 102,6 x 2 x 102,6 cm.

NS2101 - zelená 880 Kč

NS2100 - modrá 880 Kč

NS2089 2490 Kč

Senzorické podložky, 6 ks 
Podložky jsou plněné plastovými kuličkami pro 
stimulaci hmatu. Děti mohou podložky osahávat 
rukama nebo po nich chodit a zároveň procvičovat 
rovnováhu.
Rozměr: 40 x 40 cm. Věková kategorie: 3+
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EPL1212KM 28 990 Kč 

Vodní lekníny - velká sada
Sada obsahuje:
- 8 ostrovů
- 2 rovné mosty
- 2 obloukové mosty

GN2121 2850 Kč

Horské kameny
Pět různě velikých kamenů zdolávají děti 
skákaním z vrcholu na vrchol. Obsah: 
5 kamenů ve třech výškách. Maximální 
zatížení 50 kg. 

GM9761 859 Kč

Senzorický míč,
průměr 65 cm 
Míč je určený pro rehabilitační a terapeutické 
účely. Jemné výčnělky stimulují svalstvo.
Průměr: 65 cm.

GM9602 915 Kč

Activity Ball 
Průhledný míč má uvnitř 
barevné míčky, které se při hře 
pohybují. Průměr: 50 cm. Věková 
kategorie: 5+ 

GO63935 390 Kč

Sada masážních míčků 
Míčky jsou příjemné na dotek a díky 
jemným výčnelkům přemasírujou 
tělo. Balení obsahuje 12 ks.
Průměr: 5,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

GN2267 2580 Kč

Roller bez písku 
Roller stimuluje proprioceptivní 
a vestibulární systém stejně jako 
hmatový smysl. Oranžová verze bez 
písku zvyšuje rychlost.
Rozměr: Ø 29,5 cm; délka: 35,5 cm.
Věková kategorie: 7+ 

MR404142 835 Kč

Obručová dráha, 20 ks 
Balení obsahuje 20 obručí 
a 25 spojovacích dílů, pomoci kterých 
si dovedete vytvořit vlastní překážkovou 
dráhu. Průměr: 39 cm.

IT103  6770 Kč 

Sada na cvičení B
Sada obsahuje:
- 9 UNI bloků
- 8 kruhů o průměru 65 cm
- 3 plastové desky
- 6 kuželů s třemi otvory, výška: 30 cm
- 6 úchytek
- 5 tyčí, délka: 110 cm 

NS0003SG 2650 Kč

Fitnes - Chodící trenažér 
Vhodný pro děti od 3 - 8 let.
Maximální nosnost do 68 kg. 
Hmotnost: 9,3 kg. 
Rozměr: 78 x 65 x 80 cm.

NS0002SG 2600 Kč

Fitnes - Běžecký pás 
Vhodný pro děti od 5 - 11 let.
Maximální nosnost do 68 kg.
Hmotnost: 19 kg.
Rozměr: 90 x 75 x 85 cm.

FA20001 4950 Kč

1. Žebřík předškolní
Nosnost: 80 kg.
Rozměr: 208 x 62 cm.

BE67110 890 Kč

Kruhy 
Balení obsahuje 10 obručí, z nichž můžete 
vyskládat různé překážkové dráhy a 3 sáčky na 
házení. Můžete využívat venku i uvnitř.
Rozměr: 32 x 32 x 2,5 cm.
Věková kategorie: 4+
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EDF200104 1150 Kč

Kostka - Cviky 
Molitanová kostka na hraní 
a různé aktivity. Cena za 1 ks.
Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

EDF150154 8690 Kč

Kruhový bazén 
Do bazénu potřebujete cca 1000 míčků 
o průměru 6 cm. Dodáváno v barevnosti 
v závislosti od skladových zásob. 
Priemer: 150 cm. 
Výška stěn: 40 cm. 
Tloušťka stěn: 15 cm.

NV4521343 4280 Kč

Matrac rehabilitační
Vyplněna polystyrenovým granulátem.
Povrchový materiál: koženka. 
Rozměr: 120 x 20 x 200 cm.

EDF21150 4350 Kč

Matrace 300
Dodáváno v barevnosti v závislosti 
od skladových zásob. 
Rozměr: 200 x 120 x 10 cm (ŠxHxV). 

EDF999001 24 990 Kč 

Molitanová sestava - 28 ks
Dodáváno v barevnosti v závislosti od 
skladových zásob.
Sestavu tvoří:
malá stříška (EDF21102) - 4 ks,
trojúhelník krátký (EDF21048) - 4 ks,
válec krátký (EDF21047) - 4 ks,
hranol malý (EDF21050) - 4 ks,
hranol dlouhý (EDF21001) - 3 ks,
kostka malá (EDF21049) - 9 ks.

EDF16005 12 590 Kč

Veselá překážková dráha 
Jednotlivé díly do sebe zapadají a jsou 
dodávány v barevnosti dle skladových 
zásob. 6 dílů. Rozměr sestavené dráhy: 
387 x 60 x 61 cm.

Obruče se stuhami, 6 ks
Barevné stuhy jsou napojené na plastovou 
obruč o průměrů 12 cm. U hry obruč není 
téměř vidět a díky tomu stuhy vypadají, že se 
vznášejí vzduchem.

MR502200 - malé, 30 cm 590 Kč

MR502210 - velké, 60 cm 765 Kč

MR509600 535 Kč

Pěnový kruh - 3 ks
Plastový kruh obalený pěnou je měkký, 
bezpečný a snadno uchopitelný. Je 
vhodný na žonglování a nebo jako létající 
talíř. Balení obsahuje 3 ks.
Průměr: 35,5 cm.

MR502220 320 Kč

Gymnastické stuhy, 6 ks 
Barevná saténová stuha je napojená na 
23 cm dlouhý držák. Podporuje rozvoj 
koordinace, rovnováhy a kreativního 
myšlení.

FA22124 2700 Kč

Žebřík obloukový - úzký 
Rozměr: 50 x 130 cm.

EPL1307KB 1200 Kč

Oválny gymnastický míč
Míč podporuje motorické dovednosti, rovnováhu a 
smyslové vnímání. Materiál: PVC. Průměr: 40 cm.
Délka: 80 cm. Nosnost 200 kg.
Věková kategorie: 3+

Skládací barevná matrace,
tloušťka 5 cm
Matrace - žiněnka na cvičení nebo k odpočinku.
Rozměr po rozložení: 163 x 120 cm.

EDF100150 - zel./čer./žl./mod.) 2900 Kč

EDF100151 - šedá / žlutá 2900 Kč
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MR451245 1090 Kč

Padák pro dvě osoby, 6 ks 
Padák podporuje komunikační 
schopnosti a schopnost soustředit se.
Rozměr: 83 x 127 cm.

MR451230 1650 Kč

Padák s kapsami 
Padák je rozdělený do 8 barevných částí a na 
každé je malá kapsa.
Umožňuje realizovat různé skupinové hry.
Průměr: 3,6 m.

Švihadlo
Švihadlo v zářivých barvách s pevnými 
ručkami, ve kterých se švihadlo snadno otáčí.
Délka 2,43 m. Věková kategorie: 6+

VN3514 - žluté 56 Kč

VN3028 - modré 56 Kč

VN3516 - růžové 56 Kč

VN3029 - zelené 56 Kč

VN33994 1220 Kč

Padák - kvítek 
Slouží na skupinové pohybové aktivity. 
Je vyrobený ze 100% nylonu. Ø 3,5 m.
Věková kategorie: 4+ 

GN2190  375 Kč

Kruhy aktivity
6 barevných kruhů můžete použít pro 
nespočetné množství aktivit. Kroužky jsou 
vyrobené z gumy. Ø 16,4 cm. Tloušťka: 
1,2 cm. Věková kategorie: 2+

NS1028BO 4135 Kč

Dětská trampolínka
s bezpečnostní sítí 
Nosnost až do 55 kg při zachování vysoké 
stability. Trampolína je z bezpečnostních důvodů 
vybavena bezpečnostní sítí, která je vyrobena 
z kvalitních a pevných syntetických materiálů. 
Celkový průměr: 139 cm.
Výška: 180 cm.

MR592461 450 Kč

Fazolkové sáčky různých textur 
Sada 10 sáčků různých povrchových textur 
v 10 různých barvách. Sáčky jsou vyplněny 
recyklovanými, plastovými fazolkami. Vhodné na 
rozvoj hmatu a poznávání.
Rozměr: 12,5 x 12,5 cm. 

VN33535  360 Kč

Hra na házení
Hra je zaměřená na zručnost při házení 
míčku. Úkolem je chytit míček do sítě 
a následně ho odrazem vrátit spoluhráči. 
Balení obsahuje: 2 sítě s plastovými 
ručkami a 1 míček. Věková kategorie: 8+

DH403  46 Kč

Létající talíř
Další provedení oblíbené hračky 
z odolného plastu. Dodáváno v barevnosti 
v závislosti od skladových zásob.
Průměr: 24 cm.
Věková kategorie: 3+

BE25513  3330 Kč

XXL Rybaření
Zábavná, ale náročná hra na zručnost. 
Možnost hrát jak uvnitř tak venku. Tuto hru 
můžete hrát podle pravidel nebo podle vlastní 
fantazie. Podporuje rozeznávání tvarů a barev. 
Balení obsahuje: 4 pruty (65 cm) s háčky, 
4 stojany o rozměru 16 x 27 cm, 12 rybiček 
o rozměru 22 x 12 x 8,5 cm a textilní podložku.
Věková kategorie: 3+

GO15382 275 Kč

Nylonové šátky
6 nylonových šátků. Pro děti od 5 let.
Cena za sadu 6 šátků.
Rozměr: 68 x 68 cm.
Věková kategorie: 4+

MR581210 570 Kč

Míčky z paměťové pěny, 10 ks 
Míčky z polyuretanové pěny jsou ideální na 
cvičení ruky. Po stisknutí se míček vrátí do 
původního tvaru za pár vteřin.
Průměr: 6,5 cm.

POSLEDNÍ
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HK13019 2150 Kč

Koberec Kdo skočí dále?
Barevný, velký koberec vhodný pro různé 
pohybové hry. Zadní vrstva je protiskluzová.
Materiál: polyamid. Rozměr: 100 x 300 cm.

MD16160 845 Kč

Hra na strefování 
Pohybová hra ve veselém provedení. 
Balení obsahuje 1 stojan, 4 pytlíky se 
suchým zipem. Rozměr: 40 x 57 x 30,5 
cm. Věková kategorie: 3+ 

MR452310 280 Kč 

Míčky se šátkem, 6 ks 
Šikovná kombinace šátku a bavlněného 
míčku, která pomáhá při vizualizaci pomalého 
pohybu míčku vzduchem. Vhodné při hře 
s Podložkami na míčky (MR561040).

GO15382 275 Kč

Nylonové šátky
6 nylonových šátků. Pro děti od 5 let.
Cena za sadu 6 šátků.
Rozměr: 68 x 68 cm.
Věková kategorie: 4+

GM8092 575 Kč

Sportovní disky, sada 9 ks 
Balení obsahuje 9 barevných disků, 
které se dají využít při různých 
sportovních aktivitách.
Průměr: 9,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN36280 615 Kč

Balanční hra 
Hra k rozvoji koordinace a šikovnosti. 
Pokuste se utíkat bez toho, aniž by vám 
spadl míček. Sada obsahuje 2 balanční 
plochy s ručkou (průměr 15 cm) a 2 míčky.
Věková kategorie: 6+

MR592455 2875 Kč

Senzorické podložky na zem - 4 kusy
Tenké podložky jsou naplněny netoxickou, barevnou 
tekutinou, která během hry mění svůj tvar a tím 
poskytuje kromě hmatového i vizuální zážitek. 
Podložky jsou odolné a mají protiskluzovou spodní 
stranu. Mohou se použít na zemi, stole nebo 
jakékoliv rovné ploše. Rozměr: 60 x 60 cm.
Rozměr 1 podložky: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+

MR592427 4685 Kč

Balanční tunel 
Tunel vyrobený z pestrobarevné pěny 
a vinylu na procvičování motoriky 
a rovnováhy dětí zábavnou formou. Tunel je 
možné rozebrat pro pohodlnou manipulaci 
a skladování.
Průměr: 86 cm.

DJ00182 330 Kč

Míč na skákání - Žirafa
Míč s pohodlnou rukojetí a protiskluzovým 
povrchem. Materiál: PVC. Průměr: 45 cm. 
Věková kategorie: 3+

MR551770 665 Kč

Chobotnice 
Vyfouknutou chobotnici můžete využít jako padák 
na skupinové aktivity, nebo ji můžete nafouknout a 
použít namísto balónu. Výška: 60 cm.
Šířka: 50 cm.

MR502030 460 Kč

Fazolové sáčky, 12 ks 
Sada 12 sáčků plněných kuličkami, 
potažených nylonem.
Rozměr: 12 x 12 cm.

MI97314 1030 Kč

Sada senzorických míčků - 6 ks
Sada senzorických míčků z přírodního kaučuku. 
Jsou vyrobené z měkkého materiálu, snadno 
se uchopí a jsou vhodné i pro nejmladší děti. 
Různé barvy a textury zvyšují smyslovou 
stimulaci - jak hmatovou, tak vizuální - a 
přispívají k rozvoji motorických schopností dětí.
Průměr míčků: 7 cm.
Věková kategorie: 0+
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EPL170195 810 Kč

Pěnové plechovky 
Balení obsahuje 10 plechovek a 2 míčky. 
Dodáváno v barevnosti v závislosti od 
skladových zásob. Rozměr plechovky: 
průměr 7,5 cm, výška 10 cm. Průměr míčku: 
6 cm. Věková kategorie: 3+

Podložka na sezení a cvičení
Podložka z měkké pěny má na každé 
straně jinou texturu. 
Rozměr: 32 x 38 x 1 cm.

VN33857 - zelená 96 Kč

VN33858 - modrá 96 Kč

NE51131 4820 Kč

Rehabilitačně - ortopedický chodník
Je pomůcka vhodná při prevenci a léčbě plochých 
nohou u dětí předškolního a mladšího školního 
věku. Obsahuje 9 panelů, 4 válce a 1 vak. Materiál: 
100 % bavlna, plst, dřevo.

GO56865 199 Kč

Terč s míčky 
Balení obsahuje 1 terč a 12 
míčků. Terč má průměr 25 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

PB2470618 75 Kč

Křídy v kyblíku 
20 barevných kříd o průměru 25 mm.
Délka křídy: 9,5 cm. 

BZ74947A08 97 Kč

Křídy kulaté, bílé 
Balení obsahuje 100 ks bílých kříd.
Rozměr: průměr 9 mm, délka 8,2 cm.
Věková kategorie: 6+

AP664/PPF 110 Kč 

Razítka - Zábava
Velké pěnové razítka vyrobené přímo na 
velikost dětské dlaně. Obsahují 6 zábavních 
motivů. Lehké uchopení umožňuje popruh na 
zadní straně každého razítka.

AP663/PPN 110 Kč 

Razítka - Stopy
Velké pěnové razítka vyrobené přímo na 
velikost dětské dlaně. Obsahuje 6 motivů stop 
zvířat. Lehké uchopení umožňuje popruh na 
zadní straně každého razítka.

EPL220123 145 Kč

Pěnová razítka - Stopy
Zábavná pěnová razítka ve tvaru sandálky. 
Můžete si vytvořit tapetu s motivem dle 
vlastního výběru nebo označit únikový 
východ. Balení obsahuje 6 sandálků.
Rozměr: 7,5 x 12 cm. Věková kategorie: 3+

DH00454 165 Kč

Hra s kruhy - plastová 
Oblíbená hra k procvičení přesnosti 
v plastovém provedení. 
Rozměr: 48 x 14 x 7 cm. 

FL371209 210 Kč

Křídová pera, 12 ks 
Vhodné na tabuli, okna, porcelán, papír 
a jiné hladké povrchy. Jsou rozpustné ve 
vodě. Balení obsahuje 12 barev.

LR1883 1215 Kč

Připravit se, pozor... 
Zábavná sada pro pohybovou aktivitu. 
Sada obsahuje 25 pěnových podložek
 o průměru 25 cm v 5 různých barvách 
a 3 nafukovací kostky.
Věková kategorie: 4+ 

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   769 9. 8. 2021   11:43:01



770
POŠTOVNÉ ZDARMA

KUSY

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

Sp
e

c
ifi

c
ké

 p
o

ru
c

h
y 

c
h

o
vá

n
í

SC12048 705 Kč

Pojmenováváme emoce 
- obrázkový materiál
Pláč, hněv, smích - lidé projevují své pocity. 
Výborná pomůcka v hodinách výchovy 
slušného chování nebo při terapii. Obsah: 70 
barevných karet (9 x 9 cm), návod. Věková 
kategorie: 4+

CD845001 545 Kč

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

EDF200600 2050 Kč

Molitanové sedačky - emoce
Sada obsahuje 6 sedaček. 
Tloušťka sedačky: 5 cm. 
Průměr: 30 cm.

EDF200601 1280 Kč

Hrací kostka - emoce
Kostka je vyrobená z molitanu 
a je potažená trvalou koženkou. 
Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

ED523334 1445 Kč

Já a mé emoce 
Vyberte si proužek s úkolem a podívejte se 
na znázorněné situace. Jaké emoce vidíte? 
Balení obsahuje 8 proužků s úkoly, 
32 malých kartiček s tvářemi a dřevěný box.
Rozměr: 45 x 22 x 8 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+ 

AK20546 540 Kč

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

HK13068 2250 Kč

Koberec - Emoce 
Koberec se dá využít jako didaktická 
pomůcka, zaměřená na rozlišování různých 
emocí a pocitů. Materál: 100% polyamid. 
Spodní strana je protiskluzová.
Rozměr: 200 x 200 cm.
Věková kategorie: 1+ 

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+

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+

POSLEDNÍ
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SC12120 725 Kč

Najdi konec! - obrázkové příběhy 
Jak by mohl pokračovat příběh? 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+ 

SC12118 725 Kč

Buď pečlivý! - obrázkové příběhy 
Být ohleduplný k sobě a k ostatním je pro děti 
velmi zajímavým tématem. Obsah balení: 
18 barevných obrázkových příběhů (každý 
příběh se skládá ze 4 individuálních karet), 
dohromady 72 karet 9 x 9 cm. 
Věková kategorie: 4+ 

SC12111 725 Kč

Jak se správně zachovat?
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). Věková kategorie : 4+ 

SC12036 1000 Kč

Příběhy o pocitech
Ukazování pocitů a vyprávění o nich.
Výjimečná série karet o pocitech. Obsah: 
32 příběhů, v každém po 3 až 7 karet, 
dohromady 147 barevných karet 
(9 x 9 cm), návod. Věková kategorie: 4+

SC12093 725 Kč

Jak to můžu napravit?
Obrázkové povídky o morálních kon-
fliktech v každodenním životě dětí.
Obsah: 9 příběhů, v každém 5 až 9 karet 
se symboly, dohromady 74 barevných 
karet (9 x 9 cm), návod. 
Věková kategorie: 4+

RY22008 720 Kč

Dekorační set 
na ponožkové maňásky 
Sada obsahuje 24 velkých knoflíků, 24 
jehel, 56 filcových vlasů, 24 jazyků, 24 
uší, malé knoflíky a návod.
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 napájeny 2 bateriemi typu 
AAA (nejsou součástí balení). Průměr: 9 cm. 
Věková kategorie: 3+

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+ 

RO2203448 490 Kč

Vkládací skládačka
- Doplňte smajlíky
Balení obsahuje 8 dílků (4 smajlíky v celku). 
Aktivita podporuje jemnou motoriku, 
soustředěnost, pojmenovávání, vyjádření 
a napodobování jednotlivých emocí.
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 2+

SM224 940 Kč

Smart MAX - Rozvíjíme smysly
Sada 4 magnetických tyček s měkkým gumovým 
povrchem a 4 magnetických kuliček ve tvaru 
kytiček podněcuje rozvoj smyslového vnímání. 
Každý z kvítků má jinou náplň a při zatřesení 
vydávají odlišné zvuky. Na obou stranách kvítků 
jsou obrázky nejčastějších emocí.
Věková kategorie: 1+

NA342280 1460 Kč

Seřaď obrázky 
Děti správně seřadí obrázky a poté si procvičují si 
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+

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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LH526040 945 Kč

Sada terapeutických zrcadel 
Sada 4 zrcadel rozličných barev a tvarů. 
Samotné zrcadlo je bezpečné pro děti, 
protože je vyrobeno z akrylu.
Rozměr: 28 x 31 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+ 

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. 
Rozměr: 38 cm. Věková kategorie: 3+ 

AK20542  680 Kč

Řeč obličeje
Hra obsahuje 50 karet, které se dělí na 10 karet 
s ilustracemi deseti výrazů + 40 karet s foto-
grafiemi čtyř lidí, kteří znázorňují deset daných 
výrazů. Rozměr karet: 9 x 9 cm. 
Věková kategorie: 3+

FL9100 75 Kč

Origami papír 
Balení obsahuje 96 listů v 10 barvách 
vhodných na origami se zadní stranou bílou. 
80 g/m2. Rozměr: 10 x 10 cm.

JR4869 115 Kč

Temperové barvy - 12 ks
Sada 12 barev, které lze aplikovat na 
všechny běžné podklady jako papír, 
lepenka či plátno. Objem: 12 x 12 ml.

HA28500  61 Kč 

Vodové barvy - duhové
Balení obsahuje 12 duhových barev
(každá v průměru 2,7 cm) a štětec
k nanášení.

JO1724 270 Kč

Hrubé fixy - 24 ks
Balení obsahuje 24 ks fixů v různých 
odstínech.

JR49136 39 Kč

Voskovky, 32 ks 
Barevné voskové pastelky ve 32 barvách 
jsou určené pro výtvarné a umělecké účely. 
Jsou balené v kartonové krabičce. 

RY52004 270 Kč

Vytvořme si dvojníka! 
Vyzkoušejte si z papírových šablon vytvořit svého 
dvojníka nebo postavu z oblíbeného příběhu. 
Balení obsahuje 24 postaviček v 8 barevných 
odstínech. Rozměr: 15 x 23 cm.
Věková kategorie: 4+ 

HW6017 2700 Kč

Kuličková věž
Zvedáním a umisťováním dřevěných prvků si děti 
trénují své motorické dovednosti a také koordinaci 
oko-ruka.
Rozměr: 68 x 48 x 14 cm.
Věková kategorie: 1+

DS220914 985 Kč

Mad Mattr - Sada s formičkami 
Sada obsahuje: 397 g hmoty Mad Mattr v zelené 
a modré barvě, 2 formy na vytváření stavebních 
cihliček, 6 tvarovek na vytváření různých tvarů 
(trojúhelník, šestiúhelník, čtverec, hvězda, kruh, 
domeček) a bezpečný nůž na krájení.
Věková kategorie: 3+

AP2294 90 Kč

Vyrob si dárek - Sněhová koule
Nyní si můžete sněhovou kouli vyrobit při 
jakékoliv příležitosti. Stačí do plastové nádoby 
nalít vodu, do vody nasypat třpytky, nebo 
figurku a krásná ozdoba je na světě.
Dodávané s malou kapsičkou na třpytky 
Rozměr: 10 x 8,5 x 10 cm. 
Věková kategorie: 3+
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HK12102 2250 Kč

Koberec Počasí 
Materiál: polyamid. Spodní 
vrstva je protiskluzová.
Rozměr: 200 x 200 cm.

HK11315 1350 Kč

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

HK12116  1730 Kč

Koberec - Twister
Balení obsahuje také 2 kostky 
z odolného plastu.Materiál: polyamid.
Rozměr: 200 x 100 cm.

RK32001 680 Kč

Koberec - Člověče, nezlob se! 
Součástí balení jsou i figurky a hrací kostka. 
Materiál: polyamid.
Rozměr: 1 x 1 m. 

EPL0001KM 2550 Kč

Koule Tai Chi 
Děti se snaží pomocí otáčení koule 
posouvat míček po klikaté cestičce. 
U této uklidňující činnosti si procvičují 
koordinaci a šikovnost. Průměr: 20 cm.
Věková kategorie: 4+

GN2101 1600 Kč

Hluboký kužel
Hra rozvíji motoriku, je vhodná i pro 
motorický tréning postižených dětí. 
Rozmeřy: Průměr 80 cm, výška 44 cm.
Věková kategorie: 3+

GN2104 1170 Kč

Balanční talíř
Talíř se může kolísat na všechny strany 
k radosti dětí. Maximální nosnost: 60 kg. 
Rozměr: Průměr 76 cm, výška: 18 cm. 
Věková kategorie: 2+

EPL120166 1900 Kč

Mega přesýpací hodiny, 5 ks 
Sada 5 ks přesýpacích hodin, prostřednictvím 
kterých odměříte 30 sekund nebo 1, 5, 10 
a nebo 15 minut. Výška: 16,3 cm. Průměr: 
7,3 cm. Věková kategorie: 3+ 

PX2046A 370 Kč

Destičky - Barvy a vzory 
Jednoduchá naučná hra, která rozvíjí logiku, hmat 
a rozpoznávání barev, vzorů a objektů. 
Rozměr: 27,5 x 18,7 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+

BN16103 620 Kč

Stan - Máša a medvěd 
Rozměr: 115 x 117 x 91 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BN16102 670 Kč

Tunel - Máša a medvěd 
Tunel je možné složit do tvaru kruhu pro 
snadný přenos nebo skladování.
Rozměr: 180 x 48 x 48 cm.
Věková kategorie: 3+ 

LR3311 1180 Kč

Tučňáci na ledě - matematická 
sada
Hra také rozvíjí jemnou motoriku 
a rozeznávání barev. Balení obsahuje 10 
plastových ledových kryh (30 x 2,5 cm), 100 
plastových tučňáků v 10 barvách, průvodce 
aktivitami s kopírovatelnými pracovními listy.
Věková kategorie: 5+ 
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EDF200212 2990 Kč

Molitanové křesílko - Koník
Sedací část je potažená koženkou, boky 
jsou z odolné textilie s potiskem 
(100 % polyester). Rozměr: 87 x 56 x 30 cm 
(Š x V x H).

EDF200211  2290 Kč 

Molitanové křesílko - kohoutek
Molitanová křesílka jsou určená k odpočin-
ku, zábavě a k procvičování rovnováhy.
Rozměr: 70 x 49 x 30 cm.

Mad Mattr
Balené v praktických uzavíratelných sáčcích.
Váha: 283 gramů.
Rozměr balení: 18,4 x 21,6 x 5 cm
Věková kategorie: 3+

DS210300 - Červená 415 Kč

DS210400 - Růžová 415 Kč

DS210500 - Fialová 415 Kč

DS210600 - Modrá 415 Kč

DS210700 - Zelená 415 Kč

DS210800 - Tyrkysová 415 Kč

LH40402 260 Kč

Kinetický písek Sand Alive - Sada
Sada obsahuje: 1 kg písku, 4 formičky světových 
staveb a 5 nástrojů na modelování. Rozměr 
balení: 18 x 14 x 8 cm. Rozměr formiček: 14 x 14 
cm. Věková kategorie: 3+ 

LH40403 765 Kč

Kinetický písek Sand Alive 
- 5 kg 
Velké balení ideální pro předškolní 
zařízení. Rozměr balení: 18 x 14 x 8 
cm. Věková kategorie: 3+ 

KL50029 1150 Kč

Podnos na písek + písek 
Podnos je vyrobený z bukového lakované-
ho dřeva. Balení obsahuje také 1 kg písku.
Rozměr: 60 x 79 x 4,5 cm (Š x D x V).

Formičky na písek 
- 3D zvířátka
Balení obsahuje 4 formičky - kočička, poník, lev 
a krokodýl. Každá formička je dvojdílná, díky 
čemuž lze vytvořit 3D výtvor z písku.Vyrobené 
z plastu. Věková kategorie: 3+

EPL160183 - velké (29 cm) 325 Kč

EPL160184 - malé (15 cm) 235 Kč

MA900352 31 Kč

Formičky
Sada 6 ks. Rozměr: 12 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+

DT1245 49 Kč

Formičky na písek 
Sada obsahuje 4 ks plastových formiček. 
Rozměr: 10 - 12 cm.
Věková kategorie: 2+

JO550S 6 x 125 ml 300 Kč

Prstové barvy 
Sada 6 prstových barev v kelímcích:
žlutá, hnědá, zelená, modrá, červená, bílá.
Objem 6 x 125 ml.

JO556 645 Kč

Výtvarná sada s prstovými 
barvami
Sada obsahuje různé tvary houbiček, ke-
límky s barvou odolné vůči vylití, tiskařský 
váleček a šablony. Lehce se smývají. 
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LU02757J 855 Kč

Balanční akrobati
Hra určená pro 2-8 hráčů. Napomáhá rozvoji 
jemné motoriky. Balení obsahuje 20 kartonových 
disků,57 dřevěných postaviček a 3 kostky.
Rozměr: 10,5 x 10,5 cm. Věková kategorie: 2+

GN2175 585 Kč 

Magnetická udice
Udice je zakončená magnetickým 
háčkem, na který se dá chytit cokoliv 
kovového. Délka: 90 cm 1 ks.
Věková kategorie: 2+

EPL120235 1165 Kč

Barevná stavebnice 
Balení obsahuje 216 dílů.
Rozměr obdélníku: 6 x 4 cm.
Průměr kruhu: 4,5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58659 245 Kč

Barevné kostky - farma
Usměvavé motivy ve tvaru farmy.
Balení obsahuje 48 kostek.
Rozměr balení: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+

WY90808 375 Kč

Cihličková stavebnice
Stavebnice obsahuje 200 dílů různých 
barev. Rozměr: 10 x 1,8 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

GO58598 2050 Kč

Dřevěná farma 
Balení obsahuje 71 různých dílků, ze kterých 
si postavíte celou farmu. Vyrobeno ze dřeva.
Rozměr domečku: 19,9 x 13,3 x 14,5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

VN9880 740 Kč

Dřevěné kostky
Všechny kostky mají 5 stran s modrým vzorem
a 1 stranu čistou. Obsah sady: 1 dřevěná podlož-
ka (21,5 x 21,5 cm), 16 velkých dřevěných kostek
(4,5 cm). Předlohy se prodávají samostatně.
Věková kategorie: 6+

BE21030 1390 Kč

Dřevěné mozaikové kostky 
Mozaika obsahuje 30 dřevěných kostek 
v šesti barvách. Rozměr kostky 3,5 x 3,5 cm 
baleno v dřevěné krabičce, součástí je 10 
kartiček s úkoly podle obtížnosti. 
Věková kategorie: 4+

NA387169 290 Kč

Dřevěné logické tabulky - Tvary 
Souřadnicová, přiřazovací hra, která seznamuje 
děti s rozpoznáváním základních tvarů a barev. 
Rozměr tabulky: 21 x 21 x 0,7 cm. 
Rozměr dílku: 4 x 4 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

NA387162 290 Kč

Dřevěné logické tabulky
- Prostor
Balení obsahuje 16 dřevěných vkládacích 
dílků a 1 dřevěnou tabulku.
Rozměr tabulky: 21 x 21 x 0,7 cm.
Rozměr dílku: 4 x 4 x 0,4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

RO2209700 469 Kč

Vkládací puzzle 
- Domečky se střechou
Balení obsahuje 19 ks a podložku. 
Rozměr: 24,5 x 24,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

I - 4-Didakticke-2021-2022 - 35 Da PRINT.indd   775 9. 8. 2021   11:43:51



776
POŠTOVNÉ ZDARMA

27,5 cm

Didaktické pomůcky a hry

při objednávce nad 2990 Kč

P
o

ru
c

h
y 

p
o

zo
rn

o
st

i a
 A

D
H

D

NA337133 780 Kč

Dřevěné lotto - dřevěné tvary
Obsah: 24 prvků z hrubého dřeva (4,4 x 
6,5 x 0,9 cm), 24 karet z hrubého kartónu 
8 x 8 cm, pytlík a návod. 
Věková kategorie: 2+

VN85494 320 Kč

Dřevěné provlékací tvary
Rozměry krabic: 16 x 20 x 4,5 cm.
Délka šňůrky: 130 cm. Rozměry tvarů: 
do 13 x 10 cm. Věková kategorie: 3+

Geomag box
Baleno v praktických uzavíratelných 
boxech. Věková kategorie: 3+

BC00556 - 300 ks, 6 l box 3590 Kč

BC00557 - 500 ks, 10 l box 5990 Kč

DG60306 9050 Kč

Jumbo Box 
Balení obsahuje 148 dílků.
Rozměr boxu: 27,5 x 25 x 22 cm. 
Věková kategorie: 2+ 

BE21040 nedostupné
Magnetická mozaiková tabulka 
Výborná pomůcka pro výuku psaní 
a kreslení. Rozměr: 28 x 25,5 x 1,2 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

EPL120376 1850 Kč

Magnetický labyrint, 
Parkoviště 
Obsahem je 5 oboustranně potištěných 
karet s úkoly. Rozměr: 35,5 x 33 x 1,5 
cm. Věková kategorie: 3+ 

GO58970 530 Kč

Barevné ukládání - elipsa 
Ukládání barevných dřevěných 
kuliček podle předlohy na kartičkách.
Rozměr: 27,5 x 22,5 cm. 
Věková kategorie: 4+

MD10379 535 Kč

Skládací tvary
Děti se seznamují s různými tvary, barvami 
a zlepšují si jemné motorické dovednosti. 
Všechny části jsou vyrobeny ze dřeva.
Rozměr: 33 x 12 x 6 cm.
Věková kategorie: 2+

BE18002 470 Kč

Skládačka Zvířátka 
Skládačka pro nejmenší obsahuje 16 dílků. 
Pomáhá rozvíjet jemné motorické schopnosti.
Rozměr balení: 28 x 20 x 8 cm.
Věková kategorie: 1+

GO58481 469 Kč

Věž z kostek - Afrika 
Věž z 6 kostek.
Rozměr největší kostky:
14 x 14 x 14 cm.
Výška věže: 57,5   cm.
Věková kategorie: 1+

GO58681 459 Kč

Vkládačka s kladívkem 
Jedinečná dřevěná vkládačka s různými tvary 
a kladívkem pro ještě větší zábavu. 
Rozměr 21 x 12 x 7 cm.
Věková kategorie: 1+ 
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BE21020 1665 Kč

LogiPic 
Balení obsahuje: dřevěný rám 
s magnetickým perem (30 x 19 x 3 cm), 
8 vzorových karet (oboustranných).
Rozměr balení: 32 x 22,5 x 4,5 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

BE11500 555 Kč

Cognito - poznávaní 
Veselá hra obsahuje 30 dřevěných kartiček, 
rozšiřuje slovní zásobu, prostorovou 
orientaci, poznávací schopnosti jakož 
 i řešení problémů. Rozměr balení: 
20,4 x 10 x 6 cm. Věková kategorie: 4+

MI31805 420 Kč

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

MI95072 1290 Kč

Mozaika Super hříbky 
- Sada hříbků 
Mozaika obsahuje 240 super hříbků 
ve 4 tvarech a 4 barvách. 
Průměr hříbku: 39 mm. 
Věková kategorie: 2+ 

MI95070 3380 Kč

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

MI95076 290 Kč

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

MI95071 1130 Kč

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

DH413 265 Kč

Plastové kuželky s míčkem, 
10 ks
Balení obsahuje 10 barevných kuželek 
a lehký bezpečný míček. Rozměr 
balení: 33 x 33 x 33 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

FL50915/1  370 Kč

Kreativní kufřík Maxi
107 kusů podle obrázku.

FL930   179 Kč

Kreativní kufřík
Na celý rok
110 kusů podle obrázku.

GO56711 235 Kč

Balanční měsíček 
Poskládejte na měsíček dřevěné válečky tak, 
aby nepopadaly. Na zpestření můžete použít 
i kostku s barvami a ukládat válečky podle 
barvy, která padne na kostce. Obsahuje 20 dílů. 
Rozměr: 14,2 x 7 cm. Věková kategorie: 4+
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DJ07117 415 Kč

Hmatové puzzle
Jedinečné puzzle s tématikou farmy 
procvičuje pozorovací schopnosti a hmatové 
vnímání. Balení obsahuje 12 dílů.
Rozměr : 70 x 50 cm. Věková kategorie: 3+ 

NA337037 1100 Kč

Tactilo - malá hmatová hra
Obsah: 25 různých tvarů ze dřeva (přibliž-
ně 3,5 cm), 5 karet 21 x 13,5 cm, návod, 
kartónovou krabici. Věková kategorie: 4+ 

LE6570 745 Kč

Pomůcka na hmatové cvičení
Rozpoznáte předměty pouze po hmatu? 
Stabilní dřevěná stěna má otvory se dvěmi 
rukávy, které končí v textilním pytlíku, do 
kterého se dají umístit různé předměty. 
Rozměr: 40 x 20 x 20 cm. Věková kategorie: 3+

GO59004 875 Kč

Povrchy II
Paměťová hra určená k rozeznávání různyćh 
povrchů. Bavlněný pytel obsahuje 32 ks
s 16 různými povrchy, které děti rozlišují hma-
tem a tak hledají páry. Průměr 1 ks: 4 cm.
Věková kategorie: 3+

DJ08129 515 Kč

Zvířátka - hmatová hra 
Vytáhněte ze sáčku zvířátko s takovým 
povrchem těla, na který ukáže šipka bez toho, 
aniž byste se podívali - pouze pomoci hmatu. 
Balení obsahuje 18 kartiček z kartonu (6 x 6 
cm) a kartonovou ruletku. Věková kategorie: 3+ 

Grafomotorické šablony 
Rozměr: písmena: 7,4 x 7,4 x 1 cm, 
pero: 8 x Ø 1 cm. Věková kategorie: 3+

NA375211 - Velká písmena 1380 Kč

NA375212 - Pera, 8 ks 185 Kč

ES42302 810 Kč

Edukativní čísla a znaménka
Balení obsahuje 29 ks dřevěných destiček.
Rozměr destičky:7 x 5 x 0,4 cm.
Rozměr balení: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Věková kategorie: 4+ 

ES42012 810 Kč

Edukativní písmena
Balení obsahuje 29 ks dřevěných písmen.
Rozměr destičky: 7 x 5 x 0,4 cm.
Rozměr balení: 17 x 4,9 x 15,2 cm.
Věková kategorie: 4+ 

VN89394 315 Kč

Krabice pro písková písmena
Rozměr: 18,5 x 15 x 11,5 cm.

VN85764 1420 Kč

Velká písková písmena
Děti se učí abecedu pomocí různých smyslů: 
nejdříve poslouchají jak různá písmena zní, 
potom vidí jak vypadají a nakonec prsty cítí, 
jakým způsobem se píší. Obsah: 26 písmen 
s pískovým povrchem na tvrdé podložce (16 x 
13 cm). Věková kategorie: 6+

VN85765 1420 Kč 

Pískové písmena malé abecedy 
Děti se učí písmena malé abecedy pomoci růz-
ných smyslů: nejdříve poslouchají, jak různé 
písmena abecedy znějí, potom je vidí napsaná 
a nakonec prsty cítí, jak se dají napsat. Dokona-
lá pomůcka při vyučování psaní. Obsah: 
26 písmen s pískovým povrchem 
na tvrdé podložce (16 x 13 cm).
Věková kategorie: 6+

NA343000 940 Kč

Tactiform - hmatové aktivity 
Děti se naučí hmatem rozpoznávat různé textury 
a tvary. Balení obsahuje 2 plastové tabulky, 32 
plastových dílů se 4 texturami (6 x 3 x 0,3 cm) a 
látkový sáček.
Věková kategorie: 2+
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VN85762 529 Kč

Písková číslice
Pomocí obrysů číslic 0 až 9 se děti učí, jak vypadá 
numerický symbol pro různá množství. Sada obsa-
huje 10 číslic s písmenkovým povrchem na tvrdé 
podložce (16 x 13 cm). Věková kategorie: 6+

VN89395 285 Kč 

Dřevěná krabice
na pískové tvary,
tečky a čísla
Rozměr: 18,5 x 6 x 11,5 cm.

VN86749 605 Kč 

Pískové tvary 
Zavřete oči a prsty přejděte
po geometrických tvarech. Sada 13-ti 
tvarů s pískovým povrchem na tvrdé 
podložce (16 x 13 cm).
Věková kategorie: 6+

VN86739 459 Kč 

Pískové tečky 
Nechejte děti pocítit a spočítat množství 
teček na kartičce. Sada 10-ti tvrdých 
podložek (16 x 13 cm), které vyobrazují 
tečky s pískovým povrchem.
Věková kategorie: 6+

RO2995004 555 Kč

Psaní na záda 
Hra je určená k rozvoji hmatového 
vnímání a k vizuální představivosti. 
Obsahuje 64 karet a manuál. 
Věková kategorie:4+ 

LR9075 640 Kč

Hmatové tvary 
Kapsa plná zábavy! Děti si procvičují jemnou 
motoriku, rozeznávání tvarů a různých povrchů. 
Balení obsahuje 20 různých tvarů a 10 karet 
s úkoly. Rozměr tvarů: 5 cm.
Věková kategorie: 3+ 

NA337136 830 Kč

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

NA336031 980 Kč

Naše smysly 
Naučná hra k objevení 5 smyslů a jejich 
funkcí. Balení obsahuje: 35 kartiček 
s obrázky (24 x 18 cm), 5 oboustranných lotto 
karet (24 x 18 cm), 25 kartiček s fotografiemi 
(8 x 7 cm), 5 okrouhlých žetonů (průměr 6 
cm) a instrukce. Věková kategorie: 4+ 

RO2209689 650 Kč

Hmatově - zraková hra - Předměty
Hra nabízí různé možnosti hraní. Vyberte 
si figurku ze sáčku a pokuste se přiřadit 
k vhodnému tvaru na hrací desce...
Rozměr hrací desky: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 3+

WD80166 1050 Kč

Stavebnice ježci - 180 ks
Plastová barevná stavebnice, obsahuje 180 
dílků. Rozměr balení: 30 x 11,5 x 30 cm. 
Věková kategorie: 3+

BE18004 420 Kč

Vkládačka Zvířátka 
Dřevěná vkládačka obsahuje 8 dílů.
Rozměr balení: 22 x 22 x 6 cm.
Věková kategorie: 1+
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AK20600 890 Kč

Čich: Ovoce a jeho vůně 
Obsahuje 12 uzavíratelných tub s vůní (vůně 
vydrží minimálně 3 roky), 12 druhů ovoce + 
24 fotografií těchto 12 druhů ovoce (vcelku 
a rozkrájeného). Rozměr kartiček: 7 x 7 cm.
Věková kategorie: 3+

VN85074 215 Kč

Akvarelové tužky
Balení obsahuje: 12 kusů. 
Věková kategorie: 6+

VN85555 690 Kč

Grafomotorický soubor 3 
- jednoduché oboustranné vzory
Obsah: 6 tabulek s předtištěnými vzory na obou 
stranách. Věková kategorie: 4+

TS06939EY 7150 Kč

Světelkující tabulka, 4 ks 
Stiskněte tlačítko a vaše kresby se rozsvítí. 
Tabulka se dobíjí po vložení do stojanu. Psaní 
a kreslení se stane pro děti zajímavejším. 
Součástí je i dobíjecí stanice.
Věková kategorie: 3+ 

MC10011 1590 Kč

Pojďte a kreslete si s námi 
Unikátní cvičebnice kreslení pro děti 
s problémy s jemnou motorikou a pro 
děti se zrakovým postižením. 

KL50030 33 Kč

Písek 
Doplňkové balení pro práci s podnosem.
Hmotnost: 1 kg. 

KL50029 1150 Kč

Podnos na písek + písek 
Podnos je vyrobený z bukového lakované-
ho dřeva. Balení obsahuje také 1 kg písku.
Rozměr: 60 x 79 x 4,5 cm (Š x D x V).

Prst na nanášení lepidla
Prst s plastovou ručkou. Pošpinění 
malých ruk zabrání malý obdélník.
Věková kategorie: 3+

ED522764 13 cm 7 Kč

AP634/SPT 182 Kč

Tvarovací stěrky 
Speciální nářadí na použití s pískem nebo 
barvami, vytvářející různé motivy. V sadě 
6 různých vzorů. Rozměr: 7 x 9 cm.

Barva Creall s houbou 
Objem každé barvy: 70 ml.

HA35002 - žlutá 68 Kč

HA35006 - červená 68 Kč

HA35010 - modrá 68 Kč

HA35015 - zelená 68 Kč

HA35019 - hnědá 68 Kč

HA35020 - černá 68 Kč

MD13390 575 Kč

Vkládací skládačka - Tvary
Barevná dřevěná skládačka obsahuje 
8 dílů různých tvarů a barev. Děti si procvičují 
jemnou motoriku, rozpoznávání barev a tvarů 
a soustředění.
Rozměr: 39 x 30,5 cm.
Věková kategorie: 1+

NA375127 1090 Kč

Manipulační labyrint - Domeček 
Barevný labyrint s různými tvary.
Rozměr: 29 x 29 cm.
Věková kategorie: 2+ 

POSLEDNÍ
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JO504 240 Kč

Barvy svítící ve tmě, sada 
Temperové barvy po nabití na světle 
svítí ve tmě. Balení obsahuje 4 barvy: 
žlutou, oranžovou, zelenou a růžovou.
Obsah balení: 4 x 55 ml.

AD5765 260 Kč

Symetrie 
Úkolem je najít dvě části jednoho obrázku, který 
je ve středu rozdělený. Balení obsahuje: návod 
pro 3 hry, 48 kartiček o rozměru 7,4 x 7,4 cm 
rozdělených na dvě poloviny (celkem 96 dílů). 
Rozměr balení: 18,5 x 27,7 x 3,5 cm.
Věková kategorie: 4+

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+ 

LS003B 2250 Kč

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

LS001B 2550 Kč

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

LS055PCZ 475 Kč

Časové vztahy CZ
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+ 

LS055PSK 475 Kč

Časové vztahy SK
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+ 

GI4002 1069 Kč

Hudební set 1
Činel, palička se 5 zvonečky, pár činelů 
na prsty, triangl o rozměru 10 cm, triangl 
o rozměru 15 cm, malý xylofón.

BZ758325 2190 Kč

Malý orchestr
Sada obsahuje 19 hudebních 
nástrojů. Vše je baleno v praktické 
tašce, která se snadno skladuje. 
Věková kategorie: 4+ 

MI97314 1030 Kč

Sada senzorických míčků - 6 ks
Různé barvy a textury zvyšují smyslovou stimulaci 
- jak hmatovou, tak vizuální - a přispívají k rozvoji 
motorických schopností dětí.
Průměr míčků: 7 cm. Věková kategorie: 0+
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GD35420 725 Kč

Zvuk oceánu
Kuličky v bubnu napodobují zvuk 
oceánu. Průměr: 25 cm.

Zvuk deště
Nástroj je vyroben z plastu.
Obsahuje kuličky, pomoci kterých lze
vyloudit zvuk dešťových kapek.

GD35450 - 20 cm  425 Kč

GD35452 - 30 cm  715 Kč

EI1906 315 Kč

Pěna na hraní, balení 8 ks 
Balení obsahuje 8 pěn v zářivých odstínech. 
Pěna je netoxická, nelepí se na ruce ani na 
podložku, dá se tvarovat, natahovat a zabaví 
děti na dlouhou dobu. 
Baleno v tobolkách o šířce 9,5 cm. 

FI540824 245 Kč

Fischer Tip - Jednorožec 
Vyrobte si duhového jednorožce. Balení 
obsahuje: 600 barevných částí, houbu, 
plastový nůž a instrukce. 
Věková kategorie: 5+ 

NT0042/N  23 Kč

Náčrtník A4 - 20 listů
Obsahuje 20 čistých listů.
Dodáváno v designu v závislosti od 
skladových zásob. Cena je za 1 ks.

PB2470481 250 Kč

Papírové květinky 
3600 ks, různé barvy a velikosti.
Věková kategorie: 3+ 

AP2319MB 152 Kč

Vyrob si motýla 
Balení 24 motýlích těl ve 4 barvách, které 
se následně dozdobí křídly dle vlastní 
fantazie. Vyrobené z plastu.
Délka: 58 mm. Průměr hlavičky: 15 mm.

FL740409  108 Kč

Vlnitý karton barevný
10 archů v 10 barvách. Rozměr: 25 x 35 cm.

PB2471476 265 Kč

Papírky na origami 
Papírky v 10 barvách, 500 ks. 
Rozměr: 15 x 15 cm.
Věková kategorie: 5+ 

CI71590 215 Kč

Tvary z vlnité lepenky, 250 ks 
Barevné tvary z tvrdé vlnité lepenky jsou 
vhodné k výrobě různých dekorací.
Balení obsahuje 250 tvarů - 50 ks z pěti tvarů 
(motýl, beruška, vážka, rybka a kvítek).

MD15945 335 Kč

Lístečky k vyškrabování
Balení obsahuje 125 lístečků a tyčinku 
na vyškrabávání. Baleno v praktické krabičce.
Rozměr lístečku: 9,5 x 9,5 cm.
Věková kategorie: 4+

AP015SPX 165 Kč

Otiskovací houbičky 
- Vánoce, 5 ks
Houby namočíte do barvy a vytvoříte otisky na 
papír, výkres nebo jiný požadovaný povrch. 
Balení obsahuje 5 ks. 
Tloušťka houby: 5 cm. 
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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LR3332 869 Kč

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

VN87608 710 Kč 

Magnetická sada 
Obsahuje: 1 obrovský magnet ve tvaru podko-
vy, 4 magnetické pruty, 14 malých magnetic-
kých koulí, 40 kroužku s magnetickou obručí, 
1 malý magnet v tvaru podkovy. 
Věková kategorie: 6+

LR2760 765 Kč

Mikroskop Green 
Mikroskop je vhodný i pro nejmenší 
badatelé. Rozměr: 20,5 x 10 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Mad Mattr
Balené v praktických uzavíratelných sáčcích.
Váha: 283 gramů.
Rozměr balení: 18,4 x 21,6 x 5 cm
Věková kategorie: 3+

DS210300 - Červená 415 Kč

DS210400 - Růžová 415 Kč

DS210500 - Fialová 415 Kč

DS210600 - Modrá 415 Kč

DS210700 - Zelená 415 Kč

DS210800 - Tyrkysová 415 Kč

VN42041 215 Kč

Přesýpací hodiny - 5 ks
Sada 5 ks přesýpacích hodin, prostřednictvím 
kterých odměříte 30 sekund, 1, 3, 5 nebo 
10 minut. Výborná pomůcka k pochopení plynutí 
času. Rozměr: výška: 9 cm, průměr: 2,5 cm. 
Věková kategorie: 6+

BO11010 725 Kč

CD se zvuky poslouchej a hledej
 - Každodenní zvuky
Plastový kufřík obsahuje 1 CD s 18
originálními zvuky a s 32 plastovými kartičkami 
- 18 obrázků. S kartičkami se dá hrát i lotto - 18 
párů kartiček. Věková kategorie: 3+

AP379/CPR 143 Kč

Sada válečků
Rozměr: 13,5 x 5 cm. Rozměr plochy
na válcování: 3,8 x 3,2 cm.

DS192101 299 Kč

Formičky na modelování - hrad 
Vytvořte detailní stavbu hradu použitím 
formiček. Postavte věže, schody a hradby 
kolem hradu. Soubor se skládá z osmi 
plastových formiček. Věková kategorie: 3+ 

BN82816 885 Kč

Stan - Domek se zahrádkou
Děti milují skrýše, schovávačky a domky. 
Vytváří si tak kolem sebe vlastní imaginární 
svět, v němž prožívají svá dobrodružství.
Rozměr: 150 x 110 x 90 cm.
Věková kategorie: 3+

MD16427 610 Kč

Věž do písku 
Věž do písku s tématikou života v mori.
Rozmer: 17,5 x 41 x 16,5 cm.
Věková kategorie: 2+

DV21422 195 Kč

Lepicí páska - Koleje
Součástí pásky je také dřevěný vláček, 
který je dodáván v různých barvách.
Délka pásky: cca 6 m.
Rozměr: 8,5 x 8,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 2+
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PB2800010 520 Kč

Děrovače - čísla
Sada obsahuje15 ks děrovačů na papír 
s motivem číslic a matematických znaků. 
Děrovače jsou balené v praktickém 
plastovém boxu. 

PB2800011 865 Kč

Děrovače - abeceda
Sada obsahuje 29 ks děrovačů na papír 
s motivem písmen. Děrovače jsou balené 
v praktickém plastovém boxu. 

AP2090 215 Kč

Válečková razítka - zvířecí tvary 
Sada obsahuje 4 razítka, která vytvářejí různé 
zvířecí motivy. Jsou vyrobená z gumy, přičemž 
úchyty jsou formované pro dětské ručky.
Průměr úchytu: 3,3 cm. 

AP704/FPRT 152 Kč

Obrázkové válečky - Město
Sada 5 obrázkových válečků.
Šířka: 6,5 cm. 

AP729FPRC 152 Kč

Obrázkové válečky - Krajina
Sada 5 obrázkových válečků.
Šířka: 6,5 cm. 

BE52006 125 Kč

Samolepící očka na pásce 
Samolepící páska obsahuje 500 párů oček 
v šesti různých designech. 
Věková kategorie: 2+ 

NA342343 1690 Kč

Příběhy - Ty a Já
Naučná hra vhodná pro rozvoj řeči a asociačních schopností dětí. Balení obsahuje 10 
karet s různými příběhy a 32 samolepících magnetek na portréty dětí. Rozměr karty: 
35 x 25 cm. Věková kategorie: 3+

BE11090 1220 Kč

Řekni mi - Odpovědnost 
Hra obsahuje karty se šesti situacemi. Děj 
každé situace je vyobrazen na 5 kartičkách 
o rozměru 15 x 15 cm. 
Věková kategorie: 4+

MD13702 2150 Kč

Zavírací hrad s figurkami
Skládací hrad s pevnou dřevěnou 
konstrukcí se 6 figurkami. Nevyžaduje 
montáž.
Rozměr balení: 34 x 27 x 18 cm.
Věková kategorie: 3+

SM410 1520 Kč

Smart MAX
- Můj první vláček se zvířátky
Připojte vagóny k lokomotivě, naložte zvířátka 
a dopravte je na místo. Souprava drží spolu 
pomocí magnetů a je vyrobena z měkkého, 
bezpečného a odolného plastu. Sada obsahuje 
22 dílků. Věková kategorie: 2+

BE66050 695 Kč

Válečky, 5 ks 
Válečky do písku s různými texturami.
Rozměr: 14,5 x 18 x 8 cm.
Věková kategorie: 2+
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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. 
Rozměr karty: 15 x 15 cm. Věková kategorie: 4+

SC12036 1000 Kč

Příběhy o pocitech
Ukazování pocitů a vyprávění o nich.
Výjimečná série karet o pocitech. Obsah: 
32 příběhů, v každém po 3 až 7 karet, do-
hromady 147 barevných karet (9 x 9 cm), 
návod. Věková kategorie: 4+

SC10255 730 Kč

Buď odvážný - Zvládnutí strachu
Obrázkové příběhy opisujíci strach dětí.
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. 
Věková kategorie: 4+

PP02251 220 Kč

Obrázkové Loto 
24 obrázková hra na principu lota ve dvou 
variantách, které si zvolíte podle úrovně a věku. 
Děti si s touto hrou rozšiřují slovní zásobu, 
koordinaci a pozorovací schopnosti.
Rozměr: 19 x 19 x 336 cm.
Věková kategorie: 3+ 

GO56894 320 Kč

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

PX0197A 355 Kč

Měsíce a roční období 
Společenská hra, jejímž prostřednictvím se 
děti naučí názvy a pořadí měsíců a jejich 
souvislosti s ročními obdobími a také názvy 
a souvislosti dnů v týdnu. 
Věková kategorie: 5+ 

VN87289 1720 Kč

Hodiny a denní režim 
Balení obsahuje magnetickou tabuli, hodinové 
ručičky a 26 magnetických karet s obrázky 
různých aktivit. Rozměr tabule: 71 x 71 cm. 
Rozměr kartiček: 8 x 8 cm. Věková kategorie: 6+ 

MPH40450 2120 Kč

Advanced Xtra 500 
Obsahuje 500 dílů a 6 pomocných 
návodů. Baleno v sáčku.

OT032  435 Kč

Autobusová zastávka - hra
Zábavná hra s připočítáváním 
a odpočítáváním. Pro 2 - 4 hráče. 
Vyrobeno z kartonu.
Rozměr balení: 25,5 x 22 x 4,4 cm.
Věková kategorie: 4+

MI32655 530 Kč

Balanční hra - Bludiště 
Balení obsahuje 6 kuliček, hrací desku, 
6 karet s předlohami a návod. Rozměr: 
30 x 21 x 1,5 cm. Věková kategorie: 4+ 

LR5554 809 Kč

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

TSBOT 2445 Kč

Bee-Bot 
Robotická hračka, která seznámí děti se zákla-
dy programování. Děti pomoci tlačítek zadávají 
jednoduché příkazy - směry, kterými se má 
robot ve tvaru včelky pohybovat. Rozměr: 
13 x 10 x 7 cm. Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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TS10131IT 1000 Kč

Podložka Bee-Bot Ulice 
Podložka na hru s Bee-Bot včelkami s mo-
tivem ulice. Podložka je vyrobená z vinylu 
a PVC, může se používat také v exteriéru. 
Rozměr: 120 x 45 cm. 

TS10121IT 1000 Kč

Podložka Bee-Bot Pohádka 
Podložka na hru s Bee-Bot včelkami. Navštiv-
te s včelkou příbytky známých pohádkových 
postav. Podložka je vyrobená z vinylu a PVC, 
může se používat také v exteriéru. Rozměr: 
120 x 45 cm. Věková kategorie: 3+ 

TSMAT3 869 Kč

Podložka Bee-Bot Abeceda 
Spojujte písmena do slov nebo se snažte dostat 
včelku na předem určené písmeno. Podložka je 
vyrobená z vinylu a PVC, může se používat také 
v exteriéru. Rozměr: 75 x 90 cm.
Věková kategorie: 3+ 

BE22460 695 Kč

Bonbóny 
Hra podporuje schopnost pozorování 
a rozlišování barev. Hra je určená pro 1 až 8 dětí. 
Balení obsahuje: textilní podložku, 41 dřevěných 
bonbonků a 3 kostky s barvami. Rozmér balení: 
20 x 15 x 7 cm. Věková kategorie: 4+ 

OW10004 750 Kč

Canoe Hmat
Sada obsahuje: 16 dřevěných kostek se 
znaky, které vystupují do prostoru, 
4 kostky bez znaků a pásku na oči. Vše je 
baleno v plátěné kapse. Rozměr kostky: 
4 x 4 x 1,5 cm. Věková kategorie: 4+ 

BE22740 330 Kč

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

LH40161 345 Kč 

Senzorický fosforový míč 
Velký senzorický míč plný vzduchu,
ve tmě krásně svítí. Průměr: 18 cm.
Věková kategorie: 3+

Reflexní míčky
Míčky díky výčnělkům jemně masírují tělo.
Balení obsahuje 2 ks.

GM9771 - průměr 8 cm 205 Kč

GM9773 - průměr 10 cm 275 Kč

GM9761 859 Kč

Senzorický míč,
průměr 65 cm 
Míč je určený pro rehabilitační a terapeutické 
účely. Jemné výčnělky stimulují svalstvo.
Průměr: 65 cm.

Míče na cvičení
Míče na terapeutické a rehabilitační účely. 
Cvičení na míči zpevňuje svalstvo, zlepšuje 
koordinaci a držení těla. Cena je za 1 ks.

NS0150G průměr 50 cm 275 Kč

NS0165G  průměr 65 cm 355 Kč

NS0188G  průměr 90 cm 610 Kč

GN2117 1920 Kč

Soubor senzorických kroužků 1
Obsah: 5 párů kroužků (každý obsahuje 
stejnou barvu a strukturu), průměr velkého 
kroužku je 27 cm, malého kroužku 11 cm, 
páska na oči, pytlík.

GO51582 380 Kč

Rodina 
4 členové rodiny a pejsek.
Výška: 10 - 12 cm.
Věková kategorie: 3+

POSLEDNÍ
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VN85495 159 Kč

Provlékací boty
Dřevěná skládanka se šňůrkami. Obsah: 
3 boty (rozměry přibližně 19 x 8 cm), 3 šňůr-
ky (délka 130 cm). Rozměry podložky: 
40 x 21 cm. Věková kategorie: 3+

MI31867 430 Kč

Provlékání - 123 ABC s úkoly
Balení obsahuje 10 čísel (0 - 9), 
27 písmen velké abecedy,
10 barevných šňůrek k provlékání
a 2 brožury s úkoly.
Výška: 7 cm.
Věková kategorie: 3+ 

ED522293    569 Kč

Logický rámeček 
- Menší a větší zvířátka
Obsah každé skládanky: 16 kartiček 
s obrázky z plastu, rozměr kartičky 7,5 x 7,5 
cm, rám 34 x 34 cm. Věková kategorie: 3+

LR1776 1225 Kč

Tvoření těles a tvarů (2D a 3D)
Balení obsahuje 122 barevných hůlek 
v 3 velikostech (5,5 / 9 /13 cm), 48 konektorů dvou 
typů o průměru 2,5 cm. Věková kategorie: 5+ 

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

LE3924 1730 Kč

Manipulační housenka, 12 ks 
Balení obsahuje 12 housenek v různých barvách. 
Produkt procvičuje jemnou motoriku a je vyrobený 
ze dřeva. Rozměr: 15 x 4 x 4 cm.
Věková kategorie: 2+ 

NS5034VG 5360 Kč

Manipulační krokodýl 
Krokodýl se skládá z 5 částí, které se 
upevňují na stěnu. Každá část obsahuje jiný 
manipulační prvek k procvičení motoriky 
a koordinace. Rozměr: 187 x 61 cm. 
Věková kategorie: 1+

EI1907 825 Kč

Pěna na hraní, balení 20 ks 
Balení obsahuje 20 tobolek s pěnou o prů-
měru 9,5 cm v 8 jasných barvách. Pěna se 
nevysuší a dá se opakovaně používat. 

LH40403 765 Kč

Kinetický písek Sand Alive 
- 5 kg 
Velké balení ideální pro předškolní 
zařízení. Rozměr balení: 18 x 14 x 8 cm. 
Věková kategorie: 3+ 

MI32160 400 Kč

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

CR69983 690 Kč

Proužkované korálky - Kostky, 950 ks
Mix pryskyřičných proužkovaných korálků ve tvaru 
kostek je balených v praktické 700 ml nádobě 
s uzávěrem. Balení obsahuje 950 ks.
Celková hmotnost: 500 g.
Rozměr korálku: 8 x 8 mm.
Velikost otvoru: 2,5 mm.

GO50959 1255 Kč

Sada maňásků - Zvířátka 
Rozměr: 30 cm.
Věková kategorie: 1+
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EI3049 710 Kč

Hmatové polštářky
Balení obsahuje 10 párů polštářků z různé-
ho materiálu, (hrbatý, chlupatý, se žmolky, 
hrudkovitý, rýhovaný, tvrdý, drsný, kluzký, 
hladký a jemný), velikosti 5 až 8 cm. 
Věková kategorie: 3+

BE11011 1110 Kč

XXL Puzzle 4 roční období 
Obsah balení: 48 dílů, 1 ručičkové hodiny. 
Rozměr puzzle: průměr 49 cm x 0,6 cm. 
Rozměr balení: 30 x 21 x 10 cm
Věková kategorie: 4+

Puzzle posloupnosti
Balení obsahuje vkládací desku a 12 dílků 
na vkládání. Vyrobené ze dřeva.
Rozměr: 21 x 22 x 0,8 cm.
Věková kategorie: 3+

NA387180 - Povolání 280 Kč

NA387182 - Roční období 280 Kč

NA337133 780 Kč

Dřevěné lotto - dřevěné tvary
Obsah: 24 prvků z hrubého dřeva 
(4,4 x 6,5 x 0,9 cm), 24 karet z hrubého 
kartónu 8 x 8 cm, pytlík a návod. Věková 
kategorie: 2+

TS1001 955 Kč

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

EDF200102 890 Kč

Kostka - Tvary 
Molitanová kostka na hraní 
a různé aktivity. Cena za 1 ks. 
Rozměr: 30 x 30 x 30 cm.

LR1762 910 Kč

Geometrická hrací sada - Tvary
Děti doplňují obrázky na kartičkách správnými tvary 
a současně se seznamují s geometrickými tvary 
a barvami.  Rozměr karty: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 5+

MD19402 1310 Kč

Koberec Školka 
Koberec s motivem známé hry na skákání. 
Součástí balení jsou 2 kapsy na házení. 
Koberec má protiskluzovou úpravu a je 
bezpečný na všech površích.
Rozměr: 66 x 200 cm.
Věková kategorie: 3+

CI29074 560 Kč

Válečky se vzory, 12 ks
Sada obsahuje 12 válečků se 6 vzory.
Průměr válečku: 5,5 cm.
Šířka válečku: 6,5 cm.

LE10946 285 Kč

Balanční věž na ukládání 
Děti si při ukládání barevných tvarů na kolík 
procvičují jemnou motoriku a koncentraci. 
Vyrobeno ze dřeva.
Výška: 12 cm, průměr: 8,5 cm.
Věková kategorie: 1+

JO807    1 ks 45 Kč

Štětec dětský hrubý 
Štětec se nekutálí a nepadá ze stolu.
Délka: 16,5 cm, průměr štětin: 1 cm.

AP2342EG 755 Kč

Razítka - Písmena, 26 ks
Balení obsahuje 26 ks. 
Snadno uchopitelné rukojeti, speciálně 
navrženy pro malé ruce. 
Průměr: 40 mm.

POSLEDNÍ
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Razítka
Skvělé pomůcky při rozeznávání tvarů. Sada 
obsahuje 10 razítek z plastu, plocha k tištění je 
z EVA pěny. Průměr: 7,5 cm; výška 4 cm. 
Věková kategorie: 3+

1. EPL220032 - Geometrické tvary, plné 290 Kč

2. EPL220033 - Geometrické tvary, obrysy 290 Kč

MD10528 970 Kč

Ukladaj tvary - začátečníci 
Balení obsahuje 5 oboustranných desek, na 
které děti ukládají různobarevné plastové tvary. 
Rozměr balení: 28 x 28 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 2+ 

LS121P 510 Kč

Snadné oblékání
Balení obsahuje 40 magnetických karet 
vyrobených z odolného kartonu. Rozměr: 
21 x 30 cm (5 ks), 18 x 9 cm (5 ks), 8 x 5 cm
 (5 ks). Věková kategorie: 3+ 

PX0410A 395 Kč

Slabikové domino 
Hra je určená pro děti od 6 let. Balení 
obsahuje: 56 domino kostek se slabikami, 
tabulku s nápovědou slov, přesýpací 
hodiny. Věková kategorie: 6+ 

RO2995010 520 Kč

Probuď své smysly 
Balení obsahuje 5 karet se smysly (5 x 7 cm), 
40 karet s objekty (5 x 5 cm), 50 barevných 
plastových žetonů a 6 tabulek se smajlíky.
Rozměr balení: 25,5 x 25,5 x 6,5 cm.
Věková kategorie: 4+ 

NA336031 980 Kč

Naše smysly 
Naučná hra k objevení 5 smyslů a jejich 
funkcí. Balení obsahuje: 35 kartiček 
s obrázky (24 x 18 cm), 5 oboustranných lotto 
karet (24 x 18 cm), 25 kartiček s fotografiemi 
(8 x 7 cm), 5 okrouhlých žetonů 
(průměr 6 cm) a instrukce.
Věková kategorie: 4+ 

NA375108 1480 Kč

Zapínací chlapec
Chlapec má 3 oděvy: košili, kombinézu 
a sako. Tělo je vyrobeno z měkké same-
tové látky. Délka panenky: 62 cm. 
Věková kategorie: 3+

AK20610 680 Kč

Smysly
Hra se skládá z 50 fotografií o smyslech. 
Je rozdělená do: 10 hlavních karet 
(zdvojených) s fotografiemi jednotlivých 
pěti smyslových orgánů a 40 kartiček 
s fotografiemi vjemových situaci. Rozměr 
kartiček: 9 x 9 cm. Věková kategorie: 3+

AK20540 800 Kč

Před a po
Hra se skládá z 90 fotografií, rozděle-
ných do 30 sérii. 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+

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

GO58723 419 Kč

Obleč dívku 
Magnetická hra obsahuje 44 dílů pro 
vytvoření nejrůznějších outfitů.
Rozměr: 20 x 26,5 x 5 cm.
Věková kategorie: 3+

GO58676 575 Kč

Manipulační věž - Duha 
Věž obsahuje 6 kostek z filcu, které lze vložit 
do sebe pro snadnější uskladnění.
Výška věže: 62 cm.
Věková kategorie: 1+ 
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AK20048 855 Kč

Obrázkové kostky 
- Vyprávěj pohádku 
Balení obsahuje 15 kostek s obrázky. 
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+ 

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+ 

SC12032 1020 Kč

VOCABULAR - krabice 
se slovní zásobou
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+

AK30750 785 Kč

Zábavné domácí příběhy
Hra obsahuje 70 karet s ilustracemi. 
Rozměry karet: 9 x 9 cm.
Věková kategorie: 3+

SC12110 705 Kč

Příběhy z každodenního života 
Příběhy z této sady dětem pomohou při roz-
hodování. Balení obsahuje 12 příběhů s 5 
-7 kartičkami, celkem 74 karet o rozměru 
9 x 9 cm a návod. Věková kategorie: 4+

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. 
Věková kategorie: 4+

NS3007 - Sada 1 670 Kč

Grafomotorické tabulky
Soubor tabulek k procvičování grafomotorických 
zručností. Rozměr: 21 x 30 cm.

Psaní a mazání
Vzdělávací hra s jednoduchými kvízy, která 
deti naučí správné tvary čísel či písmen.
Rozměr: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. 
Věková kategorie: 5+

1. PX0737A - Čísla 285 Kč

2. PX0739A - Písmenka 285 Kč

NA342217 850 Kč

Karty k procvičení grafomotoriky 
Sada obsahuje 5 setu šesti karet, které mají 
různou obtížnost. Balení obsahuje 30 karet. 
Rozměr: 30 x 20,5 cm. Věková kategorie: 4+

RO2203442 490 Kč

Vkládací puzzle - Barevné bublinky
Dřevěná vkládačka procvičuje jemnou motoriku 
rukou.Děti během hry poznávají a rozeznávají 
barvy a rozlišují velikosti bublinek. Balení obsahuje 
10 dílků. Rozměr: 24,5 x 24,5 cm.
Věková kategorie: 2+

GO58718 485 Kč

Vkládačka - Tvary 
Obsahuje dřevěný vkládací vozík a 4 barevné 
tvary.
Rozměr: 20 x 14 x 11 cm.
Věková kategorie: 1+

PP70249 279 Kč

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

POSLEDNÍ
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TS09066 2650 Kč

Gelové magnetické podložky 
Ohebné podložky jsou naplněné 
magnetickým gelem. Součástí každé 
podložky je také speciální pero, kterým se 
na ni píše. Po ohýbání podložky obrázek 
zmizí a podložka je připravena k dalšímu 
použití. Balení obsahuje 6 ks podložek 
a 6 ks per. Rozměr: 28,5 x 22 cm.

AK20015 1150 Kč

Sady k rozvoji psaní 
s ergonomickým bodcem 
Každá sada obsahuje jednu tabulku 
s ergonomickým bodcem a samolepící filcovou 
plochou. Rozměr tabulky: 25,5 x 21,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NS5034VG 5360 Kč

Manipulační krokodýl 
Krokodýl se skládá z 5 částí, které se 
upevňují na stěnu. Každá část obsahuje jiný 
manipulační prvek k procvičení motoriky 
a koordinace. Rozměr: 187 x 61 cm. 
Věková kategorie: 1+

NS5047VG 1880 Kč

Manipulační hrošík 
Hrošík se upevňuje na stěnu. Jednotlivé 
prvky slouží k procvičení motoriky 
a koordinace. Rozměr: 91 x 32 cm. 
Věková kategorie: 3+

VT06050B 635 Kč

Stavebnice Interstar - Geometrie
Balení obsahuje 50 ks barevných dílků 
různých geometrických tvarů, baleno 
v praktickém boxu.Rozměr balení: 27,5 x 19,5 
x 17 cm. Věková kategorie: 3+

VT07550B 620 Kč

Stavebnice Interstar - Kostky
Balení obsahuje 50 ks barevných dílků 
zejména ve tvaru kostek, baleno 
v praktickém boxu. Rozměr balení: 27,5 x 
19,5 x 17 cm. Věková kategorie: 3+

VT03255B 775 Kč

Stavebnice Interstar - Zvířátka
Balení obsahuje 55 barevných veselých 
dílků, ze kterých je možné postavit různá 
zvířátka, baleno v praktickém boxu.
Rozměr balení: 22 x 21 x 17,5 cm.
Věková kategorie: 3+

VT05150B 500 Kč

Stavebnice Interstar - Bloky
Balení obsahuje 50 barevných dílků. Čtverce, 
obdélníky, kolečka a další základní stavební 
dílky v praktickém boxu. Rozměr balení: 
22 x 21 x 17,5 cm. Věková kategorie: 3+

VT02550B 635 Kč

Stavebnice Interstar - Auta
Balení obsahuje 50 barevných dílků zejména 
koleček, které umožňují stavbu a pohyb 
různých aut a motocyklů. Baleno v praktickém 
boxu. Rozměr balení: 27,5 x 19,5 x 17 cm.
Věková kategorie: 3+

WY90265 415 Kč

Motorická skládačka - 3D
Logická hra pro nejmenší, která pomáhá 
rozvíjet prostorové vnímání a jemnou 
motoriku. Obsahuje 12 dílů.
Rozměr: 20 x 20 x 15 cm.
Věková kategorie: 2+

DH448 270 Kč

Šašek 
Ukládáním barevných tvarů se zjeví tvar šaška. 
Hra rozvíjí jemnou motoriku a rozeznávání barev 
a tvarů. Vyrobeno z plastu.
Rozměr: 35 x 33 x 6 cm.
Věková kategorie: 3+
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NS4086W 305 Kč

Karty k Stavebnici Ježci - Malá
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé 
stavby s různým stupněm obtížnosti. Karty 
jsou zabalené v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4086 420 Kč

Stavebnice Ježci - Malá
Plastová stavebnice obsahuje 72 různě 
barevných dílů v různých tvarech.
Rozměr: 4 - 15 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4005W 305 Kč

Karty k stavebnici Panáčci 
Sada obsahuje 24 karet s návody na různé 
stavby s různým stupněm obtížnosti. Karty 
jsou zabalené v kartonové krabici.
Rozměr: 11,5 x 11,5 cm.
Věková kategorie: 3+

NS4005 570 Kč

Stavebnice Panáčci
Plastová stavebnice obsahuje
 144 různobarevných dílů
o rozměru 3,8 - 9 cm.
Věková kategorie: 3+

SM907 3650 Kč

Smart MAX XXL - třídní balení 
Všechny dílky jsou uložené v plastovém boxu 
s víkem, které obsahují formy na tvoření 
základních konstrukcí. Balení obsahuje 
70 dílů. Věková kategorie: 3+ 

EPL2103KC 3890 Kč

Pěnová stavebnice Link 
Balení obsahuje dohromady 95 dílů 
různých barev a tvarů. Rozměr nejmenší 
části: výška: 8 cm, průměr: 5,3 cm. 
Rozměr největší části: 16 x 8 x 5 cm. 
Věková kategorie: 2+ 

VN7597 2450 Kč

Stavebnice XEO - 198 ks 
Sada obsahuje 198 dílků v různých 
barvách. Věková kategorie: 6+

RY6090 1575 Kč

Stavební set - velký
Balení obsahuje 705 ks dílů (tyčky a spojky 
v různých barvách). Délka tyčky: 20 cm.
Věková kategorie: 4+

VV10203 2220 Kč

Stavebnice GRINDO - Maxi
Obsahuje 168 dílků. Je založena na 
originálním systému spojení dřevěných prvků 
s barevnými plastovými spojkami.
Věková kategorie: 4+

EPL2107KC 1430 Kč

Stavebnice s přísavkami 
Milá stavebnice z ohebného plastu. Jednotlivé 
dílky se k sobě připojují jednoduchým stlačením 
a přiložením - princip přísavky. Balení obsahuje 1 
velkou chobeenici a 12 malých barevných přísavek.
Rozměr velké chobotnice: 15,5 x 15,5 x 12 cm.
Rozměr malých přísavek: 5 x 5 x 5,6 cm.
Věková kategorie: 2+ 

DJ01629 435 Kč

Paměťová hra - Krokodýl
Dřevěný krokodýl, který se krmí barevnými 
žetony. Dítě položí kartu a skryje bříško 
krokodýla. Potom naslepo vloží barevné žetony 
podle pokynů na kartě. Dítě by mělo zůstat 
soustředěné a pamatovat si, které barvy jsou již 
umístěny. Hra obsahuje samokontrolné karty 
s odpovědí na obrázku na zadní straně. 
Rozměr: 21 x 10 x 2,5 cm. 
Věková kategorie: 3+

NA345114 1100 Kč

Geocolor - magnetické tvary 
Balení obsahuje 12 oboustranných vzorových 
karet a 40 magnetických tvarů.
Rozměr karet: 30 x 21 cm.
Věková kategorie: 3+
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HA26025 150 Kč

Ultra lehká modelovací hmota
Tato hmota je velmi lehká a proto vhodná 
i pro menší děti. Schne přímo na vzduchu. 
Dostupná je v bílé barvě. Hmotnost balení: 
250 g.

JO410S 332 Kč

Blandiver - 10 základních 
barev
Balení obsahuje měkké těsto, 10 x 110 g.

JO941 165 Kč

Šikovné pastelky
- základní barvy 
Balení obsahuje 10 ks pastelek 
v různých odstínech. 

NM06000 15 Kč

Barevné pastelky, 6ks 
Kvalitní šestihranné pastelky 
v 6 barvách, vyrobené z lipového dřeva. 
Průměr tuhy 3mm. Veková kategorie: 3+

JO550S 6 x 125 ml 300 Kč

Prstové barvy 
Sada 6 prstových barev v kelímcích:
žlutá, hnědá, zelená, modrá, červená, 
bílá. Objem 6 x 125 ml.

JO556 645 Kč

Výtvarná sada s prstovými barvami
Sada obsahuje různé tvary houbiček, kelímky 
s barvou odolné vůči vylití, tiskařský váleček 
a šablony. 

HA04220 455 Kč

Průhledné vodové barvy 
s houbičkou 
Sada obsahuje 6 barev. 
Objem každé barvy: 70 ml.

JR0722124 189 Kč

Pastelky MILAN 
šestihranné - 24 ks
Šestihranné barevné pastelky 
s ochranným systémem, který zvyšuje 
odolnost proti lámání. Sada 24 ks. 
Tuha: 3,3 mm. Rozměr: 21 x 19 x 1 cm.

NM60500 339 Kč

Temperové barvy Basic Color, 
3000 ml 
Sada barev Basic Color obsahuje 6 barev 
po 500 ml. Barvy jsou vyrobeny na vodní 
bázi a proto je snadné je vyčistit. Jsou 
použitelné pro téměř všechny povrchy. 
Po zaschnutí jsou barvy matné.
Objem: 6 x 500 ml.
Věková kategorie: 3+ 

CR34237 299 Kč

Akvarelové barvy se 
štětcem v kazetě, 24 ks 
Balení 24 různých akvarelových barev 
se štětcem v praktické kovové kazetě.
Rozměr: 22 x 10 x2 cm.

MD14118 260 Kč

JUMBO štětce, 4 ks
Díky velikosti a kulatému tvaru usnadňují 
držení a manipulaci i začátečníkům. Štětce 
jsou snadno čistitelné vodou.
Rozměr: 22 x 4 x 17 cm.
Věková kategorie: 2+

AP2452ED 350 Kč

Barvy pro nejmenší
Balení obsahuje 12 ks. 
Věková kategorie: 3+
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FL61349 215 Kč 

Sada papírů a kartonů 
s potiskem
Balení obsahuje 15 potištěných kartonů 
a 15 jednolitých barevných papírů. 
Rozměr archů: 24 x 34 cm.

RY15204 300 Kč

Barevné čtverce na origami 
72 listů papíru v sytých barvách 
a jednoduchých vzorech. Rozměr: 15 x 15 cm. 
Věková kategorie: 5+ 

FL940 329 Kč

Kreativní soubor
na celý rok
323 kusů podle obrázku.

BE52010 275 Kč

Multifunkční fixy 
Fixy můžete používat na různé povrchy 
- textil, dřevo, papír, sklo, plast, keramiku 
nebo tabuli. Rozměr: průměr 1,6 cm, délka 
13 cm. Věková kategorie: 3+ 

JO1512 102 Kč

Oboustranné fixy hrubé 
vs. tenké
Balení obsahuje 12 ks oboustranných 
fixů v různých odstínech.

FL930   179 Kč

Kreativní kufřík
Na celý rok
110 kusů podle obrázku.

FL50915/1  370 Kč

Kreativní kufřík Maxi
107 kusů podle obrázku.

FL942  312 Kč

Výtvarný soubor
Tvořivost
114 kusů různých papírů, výtvarných 
a dekorativních pomůcek.

NT0020/V4  265 Kč

Výkresy A4 
- ekonomické balení
Obsahuje 200 výkresů 
(180 g/m2).

NT0020/V3  510 Kč

Výkresy A3 
- ekonomické balení
Obsahuje 200 výkresů (180 g/m2).

Barevné výkresy - 125 g/m2

Balení obsahuje 50 archů v 10 různých 
barvách.

NT0905  A4 65 Kč

NT0906  A3 139 Kč

JO1410 229 Kč

Fixy na textil, 12 ks 
Balení obsahuje 12 fixů na textil.
Tloušťka hrotu: 4,8 mm.
Rozměr: 1,18 x 13,8 cm.
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RY58623 350 Kč

Šablony - Listy 
Balení obsahuje 12 šablon, podle kterých se 
Vám podaří nakreslit skutečné listy.
Tužkou obkreslete šablonu a pak list 
vybarvěte. Rozměr: 20 x 20 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RY52040 455 Kč

Šablony - Rodinné portréty 
Vyskládejte si portrét Vaší rodiny. 
Balení obsahuje 9 šablon a 4 podložky 
na překreslování. Rozměr: 13 x 27 cm.
Věková kategorie: 4+ 

RY5843 359 Kč

Podložky na překreslování
- Hmyz
Balení obsahuje 6 podložek.
Rozměr: 18 x 18 cm.
Věková kategorie: 4+

RY48231 415 Kč

Podložky na překreslování 
Junior
Balení obsahuje 6 podložek z pevného 
plastu. Rozměr: 22 x 28 cm. 
Věková kategorie: 2+

RY48235 420 Kč

Protlačovací podložky 
- Prehistoričtí ještěři
Balení obsahuje 6 vzorů: brontosaurus, 
t-rex, plesiosaurus, Pterodactyl, stegosaurus 
a Triceratops. Rozměr: 21,5 x 28 cm.
Věková kategorie: 2+ 

FL82009 189 Kč

Krepový papír
10 roliček v 10 barvách. 
Rozměr: 2,5 x 50 cm.

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+ 

AP148  265 Kč

Lidé 
Sada hub rozličných tvarů, vhodných na rozvoj 
myšlení dětí při vytváření siluet lidí. Tvary zahrňují 
kalhoty, sukničky, boty, kozačky, ponožky, 
příruční tašku, klobouky, šortky dlaně, tváře. 
Ideální pro použití s barvou a inkoustem.

RY15679 340 Kč

Mozaikové čtverce
Obsahuje 2000 jednobarevných a 2000 
vícebarevných kartónových čtverců, pomocí 
kterých dokážete vytvářet rozmanité barevné 
díla. Rozměr čtverečku: 2 x 2 cm.
Věková kategorie: 4+

AP813PRJ 220 Kč

Válečky - Safari, 5 ks
Balení obsahuje 5 ks. 
Šířka: 6,5 cm.

AP2334SS 75 Kč

Šablony - Vesmír, 6 ks
Sady šablon ideální pro použití s pastelkami, 
razítky, ale i ostatními druhy malby. Plně 
smývatelné pro opětovné použití. Balení 
obsahuje 6 ks. 
Rozměr: 14 x 15 cm. 
Věková kategorie: 3+

JO475 615 Kč

Blandiver - Kreativní sada 2 
Sada obsahuje 5 x 50 g měkkého těsta, 
podložku, 4 stříkačky na těsto, 3 špachtle a 
12 vykrajovátek.
Věková kategorie: 2+ 
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