
516
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

ZŠ

ZŠ

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

P
o

č
ty

, a
b

e
c

e
d

a

BZ5442 108,00 €

Závesné počítadlo na tabuľu 
Počítadlo môže byť položené na stole alebo zavesené 
na tabuli. Drevené guľôčky majú priemer 3,3 cm.
Rozmer: 75 x 13 cm
Veková kategória: 5+ 

aj pre

aj pre

VN85037 6,40 €

Počítadlo 
Počítadlo je skvelou pomôckou pri výuke 
matematiky. Má drevený stabilný rám, guľôčky 
sú vyrobené z plastu (priemer 11 mm).
Dĺžka: 24 cm. Veková kategória: 6+ 

GO58529 8,20 €

Drevené počítadlo 
Počítadlo obsahuje 100 
drevených guľôčok na 
počítanie, v 2 farbách.
Rozmer: 17 x 5 x 16,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR6368 31,90 €

Magnetická sčítacia pomôcka
Zaujmite malých zvedavcov a vtiahnite ich do matematického sveta sčítania. Na 
magnetickú tabuľu umiestnite magnetické nádobky, lievik a zásobník na guličky. 
Jednoduché a zábavné sčítanie môže začať! Do nádobiek vložte guličky a nakloňte 
ich tak, aby spadli do sčítacieho lievika, prejdite na očíslovaný zásobník a spočítajte 
výsledok. 26 dielna sada obsahuje 20 guličiek v 2 farbách, magnetický lievik, 
magnetický číselný pás, 2 magnetické nádobky, magnetický zásobník a znamienko 
rovná sa. Dĺžka zásobníka: 28 cm. Veková kategória: 4+ 

aj pre

DV21083 140,00 €

Veľké počítadlo
Obsahuje 10 riadkov s desiatimi farebnými korálkami na 
každom riadku. Ideálne pre triedu alebo pre herňu.
Rozmer: 91 x 70 x 30 cm.
Veková kategória: 2+ 

GO58518 6,50 €

Počítadlo 
Počítadlo obsahuje 60 
guličiek na počítanie. 
Rozmer: 16 x 4,5 x 18 cm.
Veková kategória: 4+ 

GO58926 18,50 €

Počítadlo 
Drevené počítadlo obsahuje 100 guličiek 
na počítanie.
Rozmer: 25,8 x 10,4 x 29,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

DJ08348 69,00 €

Drevené počítadlo
Balenie obsahuje 20 predlohových kariet.
Rozmer: 20 x 10,5 cm.
Veková kategória: 4+
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LE2138 20,00 €

Farebný Abakus 
Drevené počítadlo pre malých počtárov. Na 10 oblúkoch 
sú navlečené farebné drevené korálky. Na drevenej doske 
je z jednej strany uvedených 55 príkladov na sčítavanie 
a na druhej strane 55 príkladov na odčítavanie, ktoré deti 
s pomocou tohto počítadla ľahko a rýchlo vypočítajú.
Rozmer: 30 x 18 cm. Veková kategória: 6+ 

LR3311 42,50 €

Tučniaky na ľade - matematická sada 
Sada učí deti základné matematické postupy hrou. Plastové 
podstavce sa používajú ako počítadlá, na ktoré sa postavia 
farebné tučniaky, ktoré vizuálne napomáhajú deťom 
predstaviť si desiatkovu sústavu, odčítanie a sčítanie. Hra 
taktiež rozvíja jemnú motoriku a rozoznávanie farieb. Balenie 
obsahuje 10 plastových ľadových krýh (30 x 2,5 cm), 100 
plastových tučniakov v 10 farbách, sprievodcu aktivitami 
s kopírovateľnými pracovnými listami.
Veková kategória: 5+ 

LE10525 25,00 €

Valčekové puzzle
Táto pestrofarebná logická drevená hra založená 
na princípe Montessori, povzbudzuje deti, aby samé 
porovnávali, organizovali, počítali, merali a vyskladávali. 
Hra pomáha rozvíjať logické myslenie, vnímanie tvarov, 
farieb a jemnú motoriku. Rozmer: 15 x 16 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+

GO58626 51,00 €

Sada na počítanie
Náučná hra, pri ktorej sa deti naučia 
základy počítania a logického myslenia.
Balenie obsahuje 100 dielov.
Rozmer: 27,5 x 27,5 x 11 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre

VN50987  10,50 € 

Magnetické číslice
Sada 32 magnetických číslic a 5 znamienok 
v drevenej krabici s priesvitným vrchnákom.
Rozmer: 5 cm. 
Rozmery krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Veková kategória: 5+

VN50986  12,90 €

Magnetické písmená
Sada 52 magnetických písmen - 26 
malých a 26 veľkých, v drevenej 
krabici s priesvitným vrchnákom. 
Rozmer: 5 cm. 
Rozmery krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm.
Veková kategória: 5+

aj pre

aj pre
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VN50858 9,20 € 

Magnetická tabuľa
Magnetická tabuľa s farebným okrajom, na ktorú 
sa dá zároveň písať so špeciálnymi fixami.
Rozmer: 40 x 28 cm.

Magnetické písmená a číslice 
Plastové magnetické číslice a písmená.
Veková kategória: 4+

PP5461	 Veľká	abeceda	 7,30 €

PP5463	 Číslice	 		 7,30 €

Plastové

LR8551 26,90 €

Magnetická stavebnica - 
Písmená 
Balenie obsahuje 100 penových 
magnetických častí, z ktorých sa dajú 
poskladať písmená malej i veľkej abecedy 
a tiež číslice.
Rozmer najväčšieho dielu: 5 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

PX0811A 13,00 €

Magnetické písmená, 100 ks 
Balenie obsahuje 100 magnetických písmen. Možno ich pripevniť 
na všetky kovové plochy. Deti sa učia spoznávať základy abecedy 
a farieb. Obsahuje znaky slovenskej aj českej abecedy. 
Rozmer balenia: 19 x 20 x 6 cm. Veková kategória: 4+ 

PX1132A 14,00 €

Magnetické číslice, 100 ks 
Balenie obsahuje 100 magnetických 
číslic a znakov. Možno ich pripevniť 
na všetky kovové plochy. Deti sa 
pomocou nich učia a hrajú zároveň. 
Rozmer balenia: 19 x 20 x 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

aj pre

LR4113EI 35,50 €

Stavebnica Písmená a čísla 
Ideálna pomôcka pre deti v predškolskom veku. Deti si osvoja 
rozpoznávanie písmen a číslic. Obsahuje: dosku, vŕtačku, 
skrutkovač, 50 skrutiek, 10 kariet s číslami a 26 kariet s písmenami. 
Vŕtačka vyžaduje 3 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia).
Rozmer: 20 x 22 x 3 cm.
Veková kategória: 3+ 
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BN88109  5,70 € 

Puzzle Čísla 
so zvieratkami
Rozmer: 30 x 22 cm. 
Veková kategória: 3+

DJ01801 12,90 €

Vkladacie puzzle Počítanie 1 - 10 
Drevená náučná vkladačka, ktorá deti zoznámi 
s číslicami 1 - 10 a naučí ich, ako čísla ukázať 
na prštekoch.
Rozmer: 30 x 30 x 1 cm.
Veková kategória: 2+ 

DV25459 23,00 €

Vkladacie puzzle - Čísla, 
farby, tvary
Hra podporuje motoriku rúk, koordináciu 
oči, poznávanie farieb, tvarov a čísel od 1 
do 5. Rozmer: 38,5 x 22,5 x 5 cm.
Balenie obsahuje 26 prvkov. 
Veková kategória: 3+

aj pre

aj pre

LU02706  19,00 €

Pozdĺžne puzzle - Farebné čísla
Drevené pozdĺžne puzzle s číslami. Spočítajte 
koľko zvieratiek je v jednom dieliku a zoraďte ich 
v správnom poradí. Nakoniec pridajte správne 
číslo. Hra podporuje výučbu detí s číslami a rozvoj 
jemnej motoriky. Sada obsahuje 10 kartónových 
puzzle dielikov a 10 drevených čísel. 
Rozmer: 100 x 12 x 1,1 cm. 
Veková kategória: 3+

GO57467 8,20 €

Montessori vkladacie puzzle ABC 
26 dielne vkladacie puzzle v štýle montessori 
zoznamuje deti s abecedou. Vyrobené z dreva.
Rozmer: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR5214 23,50 €

Veľké magnetické počítanie 
Pomôcka pre názorné ukážky základných počtov 
(sčítanie, odčítanie) na magnetickej tabuli. Balenie 
obsahuje 3 magnetické kruhy, 3 magnetické štvorce, 
4 magnetické spojovacie čiary a 45 magnetických 
žetónov. Priemer žetónu: 3 cm. Priemer kruhu: 20 cm.
Veková kategória: 5+ 

ED90055 105,00 €

Zatĺkačka Čísla 
Balenie obsahuje 60 drevených čísel (6 x čísla 
0-9), 30 matematických znakov, 2 kladivá, 2 
nádobky s klinčekmi a 2 korkové dosky.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

Penová vkladačka
Vkladacie penové puzzle.
Hrúbka: 16 mm.

HK00453 - Abeceda 19,00 €

HK00452 - Čísla 17,90 €
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GO58941  10,50 €

Magické kolieska a počty 
Deti sa učia počítať pomocou kruhov 
a triedia ich podľa farieb. 
Rozmer: 27 x 5 x 9 cm.
Veková kategória: 4+

LE3405 21,90 €

Pyramída s číslami 
Hravé zoznámenie sa s matematikou. 
Drevené krúžky sa ukladajú na kolíky, ku 
ktorým sa uloží doštička s príslušným číslom.
Rozmer: 41 x 10 x 11 cm. 
Veková kategória: 5+

DV22107 17,50 €

Veža s číslami
Dieťa sa pri stavbe učí ako napočítať od 1 do 
10 a rozpoznávanie farieb a tvarov. Každá 
jednotlivá kocka má špecifický tvar, takže do 
seba zapadajú len tak, ako sú očíslované. 
Veža je bez tyče. 
Balenie obsahuje 11 prvkov.
Rozmer: 10 x 10 x 23 cm.
Veková kategória: 1+

NS2635DN 16,00 €

Pečiatky - Čísla 
Balenie obsahuje 10 pečiatok.
Rozmer: 5 x 4,5 cm.

aj pre

MD19275 35,50 €

Veža tvarov
66 dielna drevená sada svojou farebnosťou 
a tvarmi láka deti, aby objavovali základy 
počtov, rozvíjali jemnú motoriku a trénovali 
predstavivosť.
Rozmer: 46,5 x 14 x 12 cm.
Veková kategória: 2+

MD19274 18,90 €

Počítajme s húseničkou
10 dielna farebná húsenička svojimi veselými farbami 
povzbudzuje deti k základom počtov, rozlišovaniu farieb 
a zároveň si precvičujú jemnú motoriku a rozvíjajú 
predstavivosť. Rozmer: 27,5 x 9 x 8 cm.
Veková kategória: 2+

LR7742 31,50 €

Vláčik s číslami 
Vláčik pomáha deťom učiť sa čísla, farby a tvary. Súčasťou balenia je 
rušeň s vodičom, 4 vozne a 14 kociek rôznych farieb a tvarov.
Dĺžka vláčika: 40 cm.
Veková kategória: 2+ 

NA330157 36,90 €

Kocky na počítanie 
Balenie obsahuje drevené kocky označené z 
2 strán - na jednej strane sú čísla a na druhej 
bodky. Bodky a čísla rovnakej hodnoty sú 
rovnakej farby.
Rozmer kociek: 4 x 2,5 x 1 - 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

MD19398 18,90 €

Matematický autobus
Súčasťou autobusu je 10 čísel, 3 matematické znamienka a 5 
obojstranných kartičiek s úlohami. Čísla sa vkladajú do okienok 
autobusu. Pri riešení úlohy vyberiete zvolené čísla, zvolíte správne 
znamienko a už len vyrátate výsledok. 
Rozmer balenia: 30,5 x 14 x 19 cm. 
Veková kategória: 3+ 
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OT219  11,50 €

Nájdi správny počet
Učí základné počty od 1 do 20. Úlohou je nájsť 
a spárovať správny počet na obrázku s číslom - 
iba správne časti budú k sebe pasovať. 
Balenie obsahuje 20 ks už spojených dielov.
Rozmer spojeného dielu: 18 x 15 cm.
Vyrobené z kartónu. Veková kategória: 3+

GO57594 15,20 €

Priraď správne číslo 
Zábavné zoznamovanie sa s číslami a množstvom. Tvorte 
trojice - priraďte k obrázkom správne čísla podľa množstva 
a zároveň prislúchajúce obrázky. Hra má samokontrolný 
systém - pasujú k sebe iba správne dieliky.
Rozmer jednej trojice: 18 x 7,5 cm.
Veková kategória: 3+

aj pre

Ďalšie domina nájdete
na str. 478 - 482.

Ďalšie puzzle s číslami 
a písmenami nájdete v sekcii 
Puzzle - Čísla a písmená
na str. 677 - 679.

DV21535 7,00 €

Vkladacie puzzle - Množstvá 
Drevená náučná vkladačka zoznamuje deti s číslami a množstvom.
Rozmer: 30 x 22,5 x 1,5 cm.
Veková kategória: 1+ 

NA387232 28,50 €

Puzzle - Množstvá 1 - 6 
Puzzle na precvičovanie počtov od 1 do 6. 
Balenie obsahuje 2 puzzle (2 x 15 dielikov). 
Každé puzzle je obojstranné - má farebnú a 
čierno - bielu stranu s rovnakým motívom.
Rozmer: 30 x 21 x 1 cm.
Veková kategória: 4+

POSLEDNÉ
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TS1002 36,50 €

Gelové číslice
Ohybné číslice sú naplnené farebným 
gélom, ktorý sa pri manipulácii rôzne 
prelieva. Zaujímavá farebná didaktická 
pomôcka. Balenie obsahuje číslice 0 - 9. 
Výška: 15 cm. Veková kategória: 3+

ED342900    55,80 €

Počítanie - Jabloň
Každé z čísel od jedna až do desať je zobrazené ako bodky a číslo vytlačené 
na drevených doštičkách s jabloňou. Úlohou dieťaťa je pomocou drevených 
kolíkov znázorniť určený počet. Balenie obsahuje: drevený box (15 x 14 x 5 cm), 
10 drevených doštičiek (12 x 9,5 cm) s jabloňou, na ktorých v rohu je bodkami 
znázornené číslo, 60 zelených a 60 červených drevených kolíkov, návod. 
Veková kategória: 3+

aj pre

EI1918 17,90 €

Penová čiselná sada 
Sada obsahuje osem farebných penových 
kvádrov a 13 obojstranných kariet na 
precvičovanie počtov, postupnosti a tvorby čísel.
Rozmer 1 farba: 6 x 5 x 2,5 cm. 
Rozmer karty: 13 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

Formičky
Plastové formičky do piesku na precvičenie 
rozoznávania čísel a písmen. 
Rozmer: 6 x 9,5 x 2,5 cm.

EPL160179 - Písmená (A-Z) 8,50 €

EPL160180 - Čísla (0-9) 4,00 €

aj pre

NA333365 40,00 €

Maxi počty 1 - 6 
Deti si precvičujú motorické 
schopnosti, počty a čísla 1 - 6 a 
postupnosti. Balenie obsahuje 
24 obojstranných vzorových 
kariet, 18 maxi kociek (3,5 cm) a 
2 plastové tyče.
Veková kategória: 3+ 

WY90898 8,90 €

Krabička na sčítanie a odčítanie
Balenie obsahuje 81 ks. Na jednej strane kartičky 
je zobrazený príklad a na druhej strane výsledok. 
Rozmer: 19 x 12 cm.
Veková kategória: 4+ 
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LR6315 27,50 €

Matematické zmrzliny 
Zábavná matematická sada určená na triedenie, počítanie a prvé 
zoznámenie sa s počtami. Sada obsahuje 4 misky, 4 kornútky, 20 kopčekov 
zmrzliny, naberačku, 23 hracích kariet a hraciu ružicu. Rozmer balenia: 14 
x 10 x 8,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

RO2309023 87,50 €

Počítanie s vtáčikmi
Hra učí deti napočítať do 10. Každé 
množstvo je možné zobraziť 3 
rôznymi spôsobmi: ako množstvo 
dielikov s vtáčikmi, číslom alebo 
množstvom bodiek.
Balenie obsahuje 30 dielikov.
Veková kategória: 3+ 

LR6704 24,00 €
Krokodília abeceda 
Deti spájajú časti krokodílov podľa písmeniek 
napísaných na boku. Spájajú veľké 
písmenko s malým. Balenie obsahuje 13 hláv 
a chvostov s písmenkami v rôznych farbách.
Dĺžka: 10 cm.
Veková kategória: 2+ 

aj pre

LR6710 24,00 €

Slony s abecedou 
26 slonov s písmenami v 5 farbách. Deti 
spoznávajú písmená a učia sa skladať slová.
Rozmer: 7 cm.
Veková kategória: 2+ 

MD15149 35,00 €

Rybačka s počtami 
Zábava a učenie sa v jednom. Chytajte drevené magnetické rybky 
podľa čísel, ktoré určí ruletka alebo ich roztrieďte podľa farby. 
Vymyslieť si môžete aj vlastné pravidlá. Balenie obsahuje 10 rybičiek, 2 
udice a ruletku, všetko je zabalené v praktickej sieťke. 
Rozmer balenia: 46 x 18,5 x 6,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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RY35043 55,50 €

Svetelná výučba - Čísla 
Pestré, priesvitné, mäkké čísla sú výbornou pomôckou 
na zoznámenie sa s počtami. Sada obsahuje 30 číslic, 
14 trblietavých matematických značiek. Výška: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

LE10713 9,90 €

Natural kocky s písmenkami 
Balenie obsahuje 300 ks drevených kociek s písmenkami.
Rozmer: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Veková kategória: 3+ 

PB2470690 6,25 €

Drevené kocky s písmenami 
Obsahuje 300 drevených kociek.
Rozmer kocky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Veková kategória: 5+

EPL120699 12,50 €

Transparentné písmená 
Farebné transparentné písmenká sú skvelým pomocníkom na 
učenie jednotlivých písmenok a rozlišovanie farieb. Vyvýšená hrana 
umožňuje obkresľovanie jednotlivých písmen. Vyrobené sú z vysoko 
kvalitného plastu. Obsahuje 26 písmen.
Rozmer písmenka: 5 x 0,6 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL120700 9,00 €

Transparentné čísla 
Farebné transparentné čísla sú skvelým 
pomocníkom na učenie jednotlivých čísel a 
rozlišovanie farieb. Vyvýšená hrana umožňuje 
obkresľovanie jednotlivých čísel. Vyrobené sú z 
vysoko kvalitného plastu. Obsahuje 30 číslic. 
Rozmer čísla: 3,6 x 5 x 0,6 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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RY2185 22,90 €

Korálky - číslice 
Pomocou týchto náučných koráliek sa deti 
zoznámia s číslicami a matematickými 
znamienkami. Balenie obsahuje 264 ks.
Veľkosť číslic: 2 cm.
Veková kategória: 4+

RY2186 22,90 €
Korálky - malá abeceda 
Pri navliekaní si deti precvičia abecedu. 
Písmenká majú veľké dierky pre jednoduché 
navliekanie. Balenie obsahuje 288 písmen malej 
abecedy. Šnúrky nie sú súčasťou balenia.
Rozmer: 1,5 x 2,5 cm. Veková kategória: 4+

RY2184 22,90 €

Korálky - veľká abeceda
Pomocou týchto náučných koráliek sa deti 
zoznámia so základnými písmenami veľkej 
abecedy. Balenie obsahuje 288 ks.
Veľkosť písmen: 2 cm.
Veková kategória: 4+

GO58908 9,90 €

Farebné písmená na prevliekanie
Balenie obsahuje 325 kociek v 11 farbách a šnúrky na vytvorenie 
mien alebo rôznych slov.
Rozmer písmenkovej kocky: 0,7 x 0,7 x 0,7 cm.
Veková kategória: 4+

PB2471279 5,60 €

Plastové koráliky - Kocky s písmenkami, čierne 
300 ks plastových korálikov na navliekanie, rôzne farby. 
Veková kategória: 5+

PB2471173 5,20 €

Plastové koráliky 
- Kocky s písmenkami 
300 ks plastových korálikov na navliekanie.
Rozmer: 6,5 mm.
Veková kategória: 5+ 

PB2471174 5,85 €

Plastové koráliky 
- Disky s písmenkami 
500 ks plastových korálikov na navliekanie.
Rozmer: 7,5 mm.
Veková kategória: 5+ 

LU302161 26,90 €

Navliekacia húsenica s číslami 
Táto zábavná húsenica pomáha deťom naučiť sa základné čísla. Každý dielik 
obsahuje jedno číslo. Komu sa podarí usporiadať čísla podľa správneho poradia? 
Zvoliť môžete aj opačné poradie od najvyššieho po najnižšie. Hra obsahuje 
húsenicu na šnúrke a 10 dielikov. Dĺžka polyesterovej šnúrky je 38 cm.
Veková kategória: 2+
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MI31867 15,50 €

Prevliekanka - 123 ABC s úlohami
Didaktická pomôcka na rozoznávanie čísel 
a písmen, pričom sa precvičuje jemná motorika. 
Balenie obsahuje 10 čísel (0-9), 27 písmen veľkej 
abecedy, 10 farebných šnútok na prevliekanie 
a 2 brožúry s úlohami. Všetko je zabalené 
v praktickom kufríku. Výška: 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

MI95268 14,50 €

Prevliekanka - Čísla 
Didaktická pomôcka na rozoznávanie čísiel, 
pričom sa precvičuje jemná motorika. Balenie 
obsahuje 40 čísiel a 20 farebných šnúrok na 
prevliekanie.
Rozmer čísla: 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

Pečiatky s písmenkami
Sada pečiatok s písmenkami, s ktorými deti 
môžu skladať svoje prvé slová. 
Každé balenie obsahuje 34 ks.
Rozmer: 2,5 x 2,5 cm.
Veková kategória: 3+

LR0597 - veľká abeceda 15,50 €

LR0598 - malá abeceda 15,50 €

aj pre

EI1917 17,90 €
Play Foam - Písmená 
Sada obsahuje osem farebných penových 
kvádrov a 13 obojstranných kariet na 
precvičovanie tvaru písmen.
Rozmer 1 farba: 6 x 5 x 2,5 cm.
Rozmer karty: 13 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

H - 3A-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   526 9. 8. 2021   9:47:57



527

ZŠ

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

GO57672 8,60 € 

Abeceda A - Z
Puzzle obsahuje 26 písmen abecedy.
Každé z nich má iný farebný povrch.
Celkový rozmer puzzle: 30 x 21 cm.
Veková kategória: 3+

aj pre

WY91842 18,50 €

Kocky s písmenami a číslami v pastelových farbách
Sada 60tich drevených kociek v pastelových farbách. Kocky môžu slúžiť 
ako didaktická pomôcka pri výučbe čísel a písmen. Rozmer: 3 cm.
Veková kategória: 2+

LE2841 17,60 €

Zvieratká v číslach
Na jednej strane zvieratiek sú čísla od 1 - 26 cm 
a na druhej písmená abecedy. Rozmer celého 
puzzle vytvoreného zo zvieratiek: 58 cm.
Veková kategória: 6+

BE11008 21,90 €

Číselná stonožka 
Počítanie bude s touto stonožkou skutočná zábava. Pri hre 
s rôznymi tvarmi, farbami a číslami sa deti oboznámia s číslami 
1 - 10 a so základnými matematickými operáciami. Bodky na 
spodnej strane každého dieliku slúžia ako pomôcka k správnemu 
uloženiu. Balenie obsahuje 10 dielikov.
Rozmer: 37,5 x 16 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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LR0394 45,00 €

Nájdi správne písmeno 
Skvelá pohybová a zároveň náučná hra. Deti zábavnou 
formou spoznávajú písmenká, skladajú prvé slová 
a mnoho ďalších aktivít. Balenie obsahuje vinylovú 
podložku, 5 nafukovacích kociek, 28 žetónov a inštrukcie 
k 8 zaujímavým hrám. Rozmer: 137 x 137 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN52426  98,00 € 

Veľké látkové písmená
Tieto mäkké písmená hravou formou uvádzajú 
deti do sveta abecedy. Písmená sú tvarom, 
veľkosťou a materiálom príťažlivé, deti sa ich 
chcú dotýkať, a tak si ľahko zapamätajú tvar 
jednotlivých písmen. 
Možné spôsoby využitia:
-  deti môžu napodobňovať písmená pomocou 

iných materiálov
- deti vytvárajú abecedný rad
-  deti hľadajú v triede veci, ktoré sa začínajú 

napr. na „M“
- deti vytvárajú krátke slová
Obsah: 26 látkových písmen (výška 25 cm) 
v taške. Veková kategória: 4+

DE14143 15,50 €

Magnetická abeceda 
Súčasťou je 69 ks magnetických kociek 
s písmenkami, 7 kociek s diakritickými znamienkami 
a 1 magnetická tabuľka s podstavcom.
Veková kategória: 3+ 

aj pre
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GO57875  9,80 €

Dlane 
14 dielov. 
Rozmer: 37,8 x 20,6 cm.
Veková kategória: 2+

ED522969 25,90 € 

Skladačka chodidlá a dlane
Rozmer: 37 x 37 cm.
Veková kategória: 3+

ED523001 48,00 €

Počítanie na prstoch
Používanie prstov je prirodzená aktivita detí, ktoré sa učia 
počítať. Táto sada obsahuje 2 dlane, ktoré urobia počítanie 
jednoduchším. Deti sa postupne učia rozoznávať čísla 
a množstvá, až pokiaľ prsty už nebudú potrebovať. Dlane sú 
vyrobené z hrubej preglejky a môžu sa položiť na stôl alebo 
pred tabuľu. Prsty na dlaniach sú ohybné.
Veková kategória: 3+

aj pre

RY49145 13,90 €

Knižočka - počítanie s prstami 
Pomôcka pri výučbe základných počtov. 
Každá knižka je tvorená 10 listami. 
Sada obsahuje 15 kusov.
Rozmer: 11,5 x 10 cm.
Veková kategória: 4+ 

Číselný kruh
Deti hľadajú čísla v 4 rôznyh formách: číslica, 
ukazovanie na prstoch, počet na hracej 
kocke, množstvo objektov. Každý kruh tvoria 
4 diely a má samokontrolný systém. 
Priemer kruhu: 13 cm.
Veková kategória: 3+

NA343020 - 0 až 10 21,50 €

NA343019 - 10 až 20 21,50 €
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ED522102 23,50 €

Počítanie s lienkou
Hra na učenie sa a rozpoznávanie čísel. Deti priraďujú  
k sebe krídla lienok s rovnakou číselnou hodnotou: 
k číslu - počet bodiek. Uložené v bukovom ráme 
s rozmerom 40 x 40 cm. Veková kategória: 3+

ED522053 35,00 €

Kruh s číslami
30 drevených prvkov.
Rozmer: 33,5 x 33,5 cm.
Veková kategória: 3+

LR1764 15,00 €

Počítanie s lienkami do 10 
Zaujímava hra, pri ktorej si deti precvičia sčítavanie do 
10. Cieľom hry je zaplniť svoju hraciu kartu správnymi 
žetónmi ako prvý. Nehľadáte však rovnaké dvojice, ale 
čísla, ktoré po sčítaní dajú výsledok 10. Hra je vhodná 
pre 2 - 6 hráčov.
Rozmer hracích kariet: 20 x 15 cm.
Veková kategória: 5+ 

DJ08312 11,90 €

Počítanie so zvieratkami 
Veľmi jednoduchá matematická hra 
pre najmenších, ktorá učí deti počítať. 
Spočítajte, koľko zvieratiek je v rybníku. 
Balenie obsahuje 1 hraciu dosku, 
39 kartičiek a 40 žetónov, vyrobené 
z pevného kartónu.
Rozmer balenia: 21,5 x 21,5 x 3 cm.
Veková kategória: 4+ 

AK32020 24,90 €

Laminované kartičky - počty
Táto skvelá pomôcka na precvičovanie počítania sa skladá 
z 216 kartičiek o veľkosti 4,8 x 4,8 cm. Kartičky sú vyrobené 
z hrubého a odolného laminovaného kartónu. Z jednej 
strany je potlač v čiernej farbe a z druhej strany v červenej 
farbe. Sada obsahuje 101 kartičiek s číslami od 0 - 100; 40 
kartičiek s číslami od 0 - 9 (4x); 11 kartičiek s číslami od 0 - 
10; 6 kartičiek s číslami od 10 do 15; 22 kartičiek s číslami 
od 10 do 20 (2x); 36 kartičiek s matematickými symbolmi.
Veková kategória: 5+ 

AK32010 27,50 €

Veľká a malá abeceda
Balenie obsahuje 216 kariet s veľkými 
písmenami na jednej strane a malými 
písmenami na druhej strane. Zahŕňa tiež 
písmená z abecedy iných jazykov. 
Rozmer kartičky: 4,8 x 4,8 cm.
Veková kategória: 4+
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ED522177  16,00 € 

Počty 6 - 10
Veková kategória: 3+

ED522176 16,00 € 

Počty 1 - 5 
Veková kategória: 3+

Počítací diagram
Hra na pochopenie čísel od 1 do 10. Každé číslo predstavujú 
4 symboly, ktoré sú zaradené vedľa čísla do tabuľky. Kartičky 

sú zo silnej umelej hmoty, hrúbka je 2,5 mm a všetky sú 
uložené v bukovom ráme 34 x 34 cm.

aj pre

BZ1369 31,50 €

Veže na počítanie 
Možné použitie pri rôznych matematických 
cvičeniach pri precvičovaní desiatkovej 
sústavy. Obsah:5 stojanov (dajú sa navzájom 
napojiť), 5 tyčiek, 72 kociek (rôzne farby, 
2 x 2 cm), 54 kartičiek s číslami. 
Rozmer stojana: 6 x 3,5 cm.
Veková kategória: 7+ 

aj pre

aj pre

NA388299 45,00 €

Viem počítať- 4 až 6 
Hra na precvičovanie čísel a počtov pomáha 
zlepšovať koncentráciu a logické myslenie. 
Balenie obsahuje 6 kariet (22 x 22 cm), 
54 obojstranných kartičiek, hraciu kocku s 
číslami 4 - 6 (2,5 cm).
Veková kategória: 4+ 

SC26010 13,60 €

Počítanie od 1 do 20 
Kartičky v praktickom boxe. Box obsahuje 20 
kariet s číslami a 20 s množstvami - bodky, 
prsty a pod, z ktorých deti vytvárajú dvojice a 
precvičujú si tak počítanie.
Rozmer: 94 x 90 x 74 cm.
Veková kategória: 6+ 
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MI95270 15,00 €

Abacolor - Tvary 
Abakus precvičuje logické myslenie, 
koordináciu ruka-oko, zoznamuje so 
základnými tvarmi, farbami a počtami.
Balenie obsahuje 100 tvarov 
(10 rôznych typov v 5 farbách), 
1 počítadlo, 24 kariet s úlohami. Šírka 
počítadla: 21 cm.
Veková kategória: 3+ 

MI31787 16,50 €

Hríbiky aktivít
Veselá matematická hra, ktorej úlohov je rozvíjať 
logické myslenie, schopnosť sústrediť sa 
a jemnú motoriku. Balenie obsahuje 1 pracovnú 
dosku, 12 predlôhových kariet, 18 hríbikov, 
3 šnúrky. Všetko je zabalené v praktickom 
kufríku. Rozmer dosky: 19 x 19 cm.
Veková kategória: 3+ 

MI31785 62,00 €

Hríbiky aktivít - veľká sada
Veselá matematická hra, ktorej úlohov je rozvíjať logické 
myslenie a schopnosť sústrediť. Hríbiky sú v 3 základných 
tvaroch - kruh, štvorec a trojuholník v 3 základných farbách - 
červená, modrá, zelená. Balenie obsahuje 4 pracovné dosky, 18 
predlôhových kariet (na precvičenie čísel, triedenia, postupnosti 
a jemnej motoriky), 144 hríbikov, 10 šnúrok. Všetko je zabalené 
v praktickom kufríku.
Rozmer dosky: 19 x 19 cm.
Veková kategória: 3+ 

MI32156 24,00 €

Vkladačka - Špendlíky
Vyrobené z ekologického materiálu. Vlákna: penový základ je vyrobený z recyklovaných 
materiálov, šnúrky sú vyrobené z prírodnej bavlny a hracie dlaždice sú vyrobené 
z lepenky. Špendlíky sú v troch základných tvaroch: kruh, štvorec a trojuholník. 
Vynikajúca hra navrhnutá hravým spôsobom na podporu pozornosti a koncentrácie. 
Dodáva sa s 1 metrom pletenej bavlnenej šnúrky a 8 návrhmi aktivít. 
Obsah: 18 špendlíkov, 1 podstavec z recyklovanej peny 
3 pletené bavlnené šnúrky a 8 aktivít (4 hárky).
Veková kategória: 3+ 

MI32166 18,90 €

Abacolor - Triedenie a počítanie
Toto priesvitné plastové počítadlo má 5 stĺpcovú základňu a 50 kusov v 
rôznych farbách a tvaroch. Dodáva sa so 6 priehľadnými hárkami aktivít so 
stále rôznorodejšou úrovňou úloh, ktoré je možné použiť na svetelnej tabuli. 
Počítadlo pomáha deťom získať základné matematické vedomosti a zvýšiť ich 
schopnosť sústrediť sa. Balenie obsahuje: 50 tvarov, 1 počítadlo, 2 šnúrky, 14 
priehľadných hracích kariet a 1 brožúru. 
Rozmer počítadla: 21 cm. Veková kategória: 3+ 
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VN1698 24,50 €

Maxi kocka - žltá
Hracia kocka veľkých rozmerov 
má 12 hrán - čísla od 0 do 10 
a žolíka. Vyrobená je z peny, pokrytá 
netoxickou plastovou vrstvou. 
Vhodná na rôzne aktivity vo vnútri 
aj von. Dodávané vo farebnosti 
v závislosti od skladových zásob. 
Rozmer: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 3+

aj pre

LR7699 15,50 €

Kocka v kocke Jumbo - 12 ks 
Kocka v kocke vysvetľuje koncept pravdepodobnosti 
dvojnásobne oproti klasickej kocke. Dobrá pomôcka 
pri výučbe štatistiky, predpovedí, čísel a iných 
matematických operácii. Balenie obsahuje 12 ks 
v 6 farbách, veľkostne vhodné aj pre malé rúčky. 
Dĺžka hrany: 3 cm. Veková kategória: 3+ 

aj pre

VN35469 5,40 €

Veľká penová kocka s číslami 
Kocka má odolný mäkký penový povrch. Môže 
sa používať pri rôznych didaktických aktivitách, 
hrách alebo aj ako lopta. Má mäkký a tichý 
dopad. Číslice od 1 do 12 sú na kocke napísané 
veľmi zreteľne. Dĺžka hrany: 10 cm.
Veková kategória: 6+

VN35491 5,00 €

Veľká plastová kocka s číslami 
Kocka má odolný povrch. Môže sa používať 
pri rôznych didaktických aktivitách alebo 
hrách. Má mäkký a tichý dopad. Číslice 
od 1 do 6 sú na kocke napísané veľmi 
zreteľne. 
Dĺžka hrany: 10 cm. Veková kategória: 5+

VN35460 5,15 €

Veľká plastová kocka s bodkami 
Kocka má odolný povrch. Môže sa používať 
pri rôznych didaktických aktivitách alebo 
hrách. Má mäkký a tichý dopad. Bodky sú na 
kocke zreteľne zvýraznené. 
Dĺžka hrany: 10 cm.
Veková kategória: 5+

VN85107 11,90 €

Sada matematických kociek 
Kocky na precvičovanie matematiky. Deti si 
hádzaním kociek vytvárajú rôzne príklady 
na sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie 
a porovnávajú čísla (<,>). Obsah balenia: 
- 4 kocky s číslami 1 - 5
- 4 kocky s číslami 6 - 10
- 4 kocky s číslami 11 - 15
- 4 kocky s číslami 16 - 20
- 4 kocky so znamienkami +, -, x, :, <, >.
Veková kategória: 8+

VN82054 55,00 €

Sada matematických kociek 
Praktický kufrík umožňuje pohodlný prenos kociek 
na vyučovanie. Obsahuje 162 farebných kociek 
s číslami, bodkami a matematickými znakmi, 
ktoré môžu byť použité ako pomôcka na hodine 
matematiky, ale aj pri hre.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

aj pre aj pre

aj pre

AK33103 11,90 €

Zotierateľné hracie kocky 
Sada obsahuje 3 veľké kocky, na ktoré sa dá písať 
zotierateľnou fixkou (je súčasťou balenia). Deti si tak môžu 
vymýšľať stále nové a nové aktivity a úlohy.
Rozmer kocky: 3,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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Hracie kocky rozličných veľkostí, farieb 
a tvarov nájdete na str. 708 - 709.

EF54544 1,90 €

Farebné hracie kocky
Balenie obsahuje 6 ks farebných 
drevených kociek a návod.
Veková kategória: 3+

LR0949LSP 27,50 €

MathLink - Veselé kocky 
Veselé kocky pomáhajú deťom učiť sa počítať 
a riešiť základné matematické operácie. Hra 
obsahuje 100 kociek s číslami, 59 hracích 
dosiek, 54 nálepiek a hracie karty.
Rozmer: 30 x 23 x 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

Matematické kartičky
Samokontroné kartičky, ktoré precvičujú sčítavanie alebo 
odčítavanie do 20. Príklad je vytlačený na zeleno a výsledok na 
červeno a teda ho vidno až po odkrytí priesvitnej, červenej kartičky. 
Balenie obsahuje 10 kariet s úlohami, 3 červené, priesvitné karty 
a krabička. Všetko je vyrobené z plastu. Rozmer: 8 x 4,5 cm.
Veková kategória: 6+

JE1352 - Sčítavanie 11,60 €

JE1353 - Odčítavanie 11,60 €

aj pre

PX0466A 16,50 €

Supermatematik
Vzdelávacia hra, ktorá učí počítať a premýšľať. Skladaj so 
súpermi matematické príklady, aby si došiel k výsledku, ktorý 
je na vyžrebovanej karte. Z vrecka sa postupne losujú čísla 
a matematické znamienka. Úlohou je čo najrýchlejšie zložiť 
matematický príklad, ktorého výsledkom je jedno z čísel, ktoré
je zobrazené na obrátenej karte. Víťazom je ten, kto zloží najviac 
správnych príkladov. Rozmer: 28,5 x 4 x 19 cm.
Veková kategória: 7+ 

aj pre
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Tvoríme čísla 1
Skladaním puzzle sa deti učia počítať od 1 do 
5. Používajú rozpoznávanie čísel a súčty. Sada 
obsahuje 66 dielikov (32 kociek s bodkami, 22 
počiatočných a 12 ukončovacích).
Veková kategória: 3+

1.  NA345164 - Sada 1 38,90 €

2.  NA345163 - Sada 1 - rozširujúci set 18,50 €

Tvoríme čísla 2
Skladaním puzzle sa deti učia počítať od 5 do 
15. Používajú rozpoznávanie čísel a súčty. Sada 
obsahuje 66 dielikov (32 kociek s bodkami, 22 
počiatočných a 12 ukončovacích).
Veková kategória: 4+

1.  NA345162 - Sada2 40,00 €

2.  NA345165 - Sada 2 - rozšírujúci set 18,50 €

aj pre

Počítanie s kľúčmi
Základy aritmetiky môžu byť pre deti zábavou, pomocou sady kľúčov 
s príkladmi a spätnou kontrolou, sa naučí základné počty každé dieťa. 
Každá sada obsahuje 10 kľúčov. Pomocou kontrolnej šňúrky je možné si 
výsledky skontrolovať na zadnej strane kľúča. Začnite vždy z ľavej strany 
smerom nadol. Rozmer: 5 x 15 x 2,5 cm. Veková kategória: 3+

EPL120478 - Plus 15,90 €

EPL120479 - Mínus 15,90 €

EPL120480 - Násobenie 15,90 €

EPL120481 - Delenie 15,90 €

AK30676 17,50 €

Kamaráti čísla 10
Nájdite páry príšer, ktorých je spolu 10! Zábavný 
spôsob, ako sa naučiť väzby čísel na 10, základ pre 
vývoj mentálnej aritmetiky pomocou metódy číselného 
algoritmu. Dynamická hra na uľahčenie rýchleho výpočtu 
základných operácií. Balenie obsahuje 44 kartónových 
siluetových kariet (7,6 x 8 cm) a 15 kartónových 
kruhových kariet (4,5 cm).
Veková kategória: 4+
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VN86700 2,60 €

Strom na počítanie 
Precvičte si počítanie hravou 
formou. Zatraste stromom a 10 
guľôčiek sa rozdelí do dvoch 
oddelených priehradok. Z jednej 
strany vidíte iba obsah jednej 
priehradky, skúste vypočítať, 
koľko guľôčok je v druhej, 
zakrytej priehradke. Otočte 
strom a na zadnej strane uvidíte 
obe priehradky, čím si samy 
skontrolujete svoju odpoveď. 
Výška stromu: 12 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

VN87226 9,50 €

Strom na počítanie - pracovné karty
Balenie obsahuje 44 kariet na precvičenie 
počítania v plastovej krabičke. Na jednej strane 
karty je zobrazený strom s jednou priehradkou. 
Úlohou detí je vypočítať, koľko guľôčiek je v druhej, 
skrytej priehradke. Keď otočia kartu na druhú 
stranu, nájdu správnu odpoveď.
Rozmer: 6 x 8 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

VN40384 3,65 €

Strom na počítanie - pečiatka 
Skvelý doplnok k Stromu na počítanie 
z našej ponuky (VN86700). Otlačte si 
pečiatku na papier. Zatraste Stromom na 
počítanie. Viditeľné guľôčky nakreslite na 
jednu polovicu otlačenej pečiatky a skúste 
dokresliť chýbajúce guľôčky do druhej 
polovice.
Rozmer: 6,8 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

CD140038 26,50 €

Bingo stolová hra - Ščítanie a odčítanie
Dve zábavno - náučné hry so ščítaním a odčítaním 
v jednom! Obojstranná karta matematických odpovedí 
predstavuje rôzne zručnosti. Bingo je výbornou hrou 
pre celú triedu alebo malú skupinku žiakov. Balenie 
obsahuje 36 obojstranných hracích kariet, 720 žetónov, 
100 kariet s úlohami, obojstranné odpovede, návod.
Rozmer: 25,5 x 21 x 4 cm.
Veková kategória: 6+ 

CD734056 13,80 €

Balíček Flash kariet - násobenie
Balenie obsahuje 100 kariet na kľúčovú tému zo 
základov matematiky: násobenie. Vybudujte si 
vedomosti a stratégiu z matematiky a získajte základy 
aj pre pokročilejšie matematické pojmy. Flash karty sú 
skvelým štartom pre používanie jednoduchých čísel už 
od štyroch rokov a náročnejšie karty sa môžu deťom 
predkladať postupne. 
Rozmer 8 x 16 x 4,5 cm.
Veková kategória: 4+

aj pre

aj pre

PX2212A 13,50 €

Hra školou - Hravé zlomky 
Náučná hra, pri ktorej sa deti učia porozumieť 
zlomkom. Cieľom je správne spárovať  
zlomky v číselnom tvare s obrázkami, 
ktoré znázorňujú hodnotu zlomku. Deti tak 
rozvíjajú pamäť, pozorovacie a kombinačné 
schopnosti. Hra obsahuje 48 pevných 
kartonových doštičiek s obrázkami.
Rozmer: 16 x 25,3 x 5,2 cm.
Veková kategória: 5+ 
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KS1011M 98,00 €

Koberec s číslami 
Na koberci nájdete číslice od 1 - 100 na farebných štvorčekoch. Môže sa 
využívať na rôzne didaktické aktivity, alebo iba na spestrenie miestnosti. Koberec 
je vyrobený slučkovou technikou, obšitý okraj zabraňuje páraniu. Ľahko 
sa udržiava. Spodná vrstva je protišmyková. Materiál: nylon.
Rozmer: 200 x 150 cm.

SB0009PQ 69,00 €

Kobercové štvorce z filcu - Čísla 
Sada obsahuje 24 ks kobercových štvorcov s číslami, 
ideálnych pri výuke základov matematiky, triedenia 
farieb a čísel. (Vhodné ako doplnok ku Kobercu z filcu - 
Čísla SB000014 - predáva sa osobitne). 
Rozmer: 25 x 25 cm. HK13009 85,00 €

Koberec Písmenkový vláčik
Koberec veľkých rozmerov. Vhodná pomôcka na zoznámenie 
sa s číslami. Na zadnej strane má koberec protišmkovú vrstvu. 
Materiál: polyamid. Rozmer: 200 x 200 cm.

HK13024 85,00 €

Písmenkový koberec - oranžový
Veľké, farebné písmená naučia deti rozoznávať ich tvar. 
Deti si na koberci užijú kopec zábavy pri vymýšľaní 
rozličných slov a príbehov. Na zadnej strane má koberec 
protišmykovú vrstvu. 
Materiál: polyamid.
Rozmer: 200 x 200 cm.

KS1005M 285,00 €

Koberec Lienky 02
Farebný koberec s milým motívom. Môže sa využívať na rôzne didaktické 
aktivity zamerané na počítanie, alebo čítanie. Koberec je vyrobený 
špeciálnou technikou, vďaka ktorej je extra mäkký a jemný. Spodná vrstva 
je protišmyková. Materiál: nylon. Rozmer: 300 x 200 cm.
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LR7731 21,50 €

Matematické aktivity s autíčkami 
Naštartujte svoje autíčko a naučte sa počítať 
do 20, sčítať, odčítať, triediť a mnoho ďaších 
užitočných vecí. Balenie obsahuje 25 mini 
autíčok v 5 farbách, 2 dráhy a hracie kocky. 
Dĺžka dráhy: 30,5 cm.
Dĺžka autíčka: 2,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR7732 27,90 €

Matematické aktivity so sovičkami 
Náučná hra so sovičkami vás naučí počítať do 
10, triediť, určovať množstvá a rozoznávať farby. 
Balenie obsahuje 25 farebných sovičiek, konár, 
ruletku a 10 kariet s úlohami. Dĺžka konára: 
33,5 cm. Výška sovičky: 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre
EDF18001 205,00 €

Kocky s číslami v obale 
Set 20 kociek s číslami (2 sady 
čísel 0-9), doplnený o 4 kocky so 
znamienkami +, -, x, :, =, ≠. Spolu 
24 kociek zabalených v praktickom 
obale, predstavuje skvelú pomôcku pri 
prvom zoznamovaní sa s číslami, pri 
motorických aktivitách a rôznych iných 
didaktických hrách. Kocky sú vyrobené 
z odolného molitánu, potiahnuté 
trvácnou koženkou. Obal je z odolnej 
textílie.
Rozmer kocky: 15 x 15 x 15 cm.
Rozmer balenia: 60 x 45 x 30 cm.

Ďalšie koberce s číslami a písmenami
nájdete v Katalógu 2021/2022 Nábytok

na str. 439 - 441.

l Spoľahlivý partner vašej materskej školy l

Katalóg

2021/2022

jasle ● materské školy ● družiny ● materské centrá ● základné školy
Nábytok
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AK33110 26,50 €

Počítanie so žetónikmi 
Sada 300 žetónov v 6 rôznych farbách pomáha deťom pri precvičovaní 
základných počtov a pri triedení. Rôzne typy kociek ponúkajú rôzne 
aktivity - kocka s farbami slúži na triedenie žetónikov; kocky s číslami, 
bodkami a matematickými znamienkami zase na základné matematické 
počty. Balenie obsahuje: 300 okrúhlych žetónov (50 červených, 50 
modrých, 50 zelených, 50 žltých, 50 ružových a 50 oranžových), 1 kocku 
s farbami, 1 kocku s bodkami, 
1 kocku s číslami, 1 kocku s matematickými znamienkami + a -. 
Balené v praktickom plastovom kufríku.
Veková kategória: 3+ 

Plastové žetóny
100 ks žetónov. Pomôcka 
pri triedení a počítaní.
Priemer: 2 cm.

JE2061001 - modré 3,75 €

JE2061002 - žlté 3,75 €

JE2061003 - zelené 3,75 €

JE2061004 - červené 3,75 €

aj pre

LR6712 24,00 €

Ovečky na počítanie 
Ovečky očíslované od 1 - 10 pomáhajú 
deťom precvičovať počítanie
a rozpoznávanie číslic.
Rozmer: 9 cm.
Veková kategória: 2+ 

LR6703 24,00 €

Sloníky na počítanie 
Balenie obsahuje 10 sloníkov s číslicami 
1-10. Obsahuje 5 malých a 5 veľkých (11 cm) 
sloníkov.
Veková kategória: 2+ 

VN86528 66,90 €

Desiatková sústava - triedna sada
Pomôcka, ktorá názorne učí desiatkovu sústavu a priestorové 
vnímanie vhodná pre prácu v skupinkách. Obsah: 100 kociek, 
50 obdĺžnikov, 30 tabuliek, 4 veľké kocky.
Rozmer červenej kocky: 1 x 1 cm.
Veková kategória: 7+

aj pre

LE1136 30,50 €

Farebné tyčinky 2 v 1 
Tieto farebné drevené tyčinky môžete využiť 
pri matematických úlohách, alebo aj ako 
stavebnicu. Sú balené v drevenej krabičke.
Rozmer: 32 x 4 x 18 cm. 
Veková kategória: 5+

VN81940 21,00 €

Desiatková sústava 
Pomôcka, ktorá názorne 
učí desiatkovu sústavu 
a priestorové vnímanie.
Obsah: 100 kociek, 10 
obdĺžnikov, 10 tabuliek,
1 veľkú kocku.
Rozmer červenej kocky:
1 x 1 cm.
Veková kategória: 7+ 

aj pre
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LR4286-UK 22,50 €

Matematické kocky - aktivity
Farebná matematická sada obsahuje 15 obojstranných kariet a spolu 100 
farebných, stohovateľných plastových kociek v 10 farbách. Táto hra učí 
vzory, triedenie, zoskupovanie, základy aritmetiky, merania, rozpoznávania 
veľkostí a tvarov. Súčasťou balenia je manuál s množstvom nápadov.
Rozmer kocky: 2 x 2 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

MI95203 30,90 €

Matematické kocky 
s aktivitami
Matematická hra, ktorá zoznamuje deti 
so základmi matematiky a geometrie. 
20 kariet s úlohami napomáhajú pri rozvoji 
logického a priestorového myslenia. 
Balenie obsahuje 100 stavebných kociek, 
20 kariet s úlohami. Hrana kocky: 2 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

VN35838 8,00 €

Stavebné kocky 2 cm
Táto sada obsahuje
100 kociek o veľkosti 
2 cm v 10 farbách. Je ideál-
nou pomôckou pri prvých
matematických objavoch:
porovnávanie množstva,
triedenie, priraďovanie,
počítanie.
Veková kategória: 5+ aj pre

NS3583W 11,60 €

Pracovné karty k Stavebným 
kockám 2 cm 
Balenie obsahuje 24 kariet s rôznymi úlohami, 
ktoré precvičia priestorovú predstavivosť 
a logické myslenie. Sú určené na používanie 
s kockami z našej ponuky VN35838.
Rozmer kariet: 11 x 11 cm.
Veková kategória: 5+ 

VN87566 78,50 €

Tabuľka na prevod jednotiek 
Pomôcka na výuku prevodu jednotiek 
dĺžky, objemu i obsahu. Balenie obsahuje 
1 magnetickú tabuľku (105 x 33 cm), 40 kartičiek 
s jednotakmi (cm, g, dm atď - 8 x 4 cm), 
46 kartičiek s číslami (8 x 4 cm), 1 magnetickú 
čiaru a otáznik.
Veková kategória: 8+ aj pre
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RT10007 27,00 €

Tabuľa - Násobenie 
Pomocou tejto tabule deti ľahko porozumejú násobeniu. 
Jednoducho umiestnite žlté pásiky na konkrétny stĺpec 
a riadok a v mieste, kde sa pásiky pretínajú, nájdete správny 
výsledok. Tabuľa je vyrobená z kvalitného plastu. Na 
upevňovanie pásikov je použitý suchý zips. 
Rozmer: 49,5 x 69 cm.
Veková kategória: 6+ 

LE3459 25,00 €

Násobenie s valčekmi 
Závesný drevený rám s malou násobilkou. Deti ho môžu mať 
stále pred očami. Otočné drevené valčeky zobrazujú úlohu 
a riešenie. Deti si tak môžu precvičiť násobilku vyriešením úlohy 
alebo opačne, zistiť ako sme sa k výsledku dopracovali.
Rozmer: 29 x 29 x 3 cm.
Veková kategória: 7+ 

aj pre

Číselná os
Os je vyrobená z pevného tenkého 
plastu. Balenie obsahuje aj 10 modrých 
a 10 červených označovacích kolíčkov.
Veková kategória: 6+

VN81902 - od 0 - 100 (dĺžka 1 m) 4,60 €

VN81903 - od 0 - 1000 (dĺžka 1 m) 4,60 €

CD155000 15,50 €

Číselný rad od -20 do 20
Číselný rad od -20 do 20 uľahčuje žiakom rozpoznať párne 
a nepárne čísla. Každý set obsahuje 30 číselných radov s dĺžkou 
55 x 3,8 cm. Sú vybavené povrchom na písanie a zotieranie, čiže je 
možné ich opätovne využiť. Číselný rad je výborným nástrojom pre 
zlepšenie matematických aktivít ako počítanie, identifikovanie čísel, 
delenie čísel, či porovnávanie čísel.
Rozmer prúžku: 55 x 3,8 cm.
Veková kategória: 4+

CD4409 14,50 €

Číselná lepiaca páska 0 - 20
Každé balenie tejto číselnej lepiacej pásky 
zahŕňa 36 prúžkov v rolke, ktoré sú výbornou 
pomôckou pre žiakov. Pomocou pások dokážu 
jednoduchšie rozoznať čísla a vzájomné vzťahy 
medzi nimi. Rozmer prúžku: 50 x 2,5 cm. 
Veková kategória: 4+

aj pre

aj pre

aj pre

NA388099 41,90 €

Priľnavé pásy - Počty 
Pásy s číslami sú ideálne pre výučbu čísel a 
počtov 1 - 10. Ľahko priľnú na hladký povrch. 
Priľnavú stranu je možné čistiť vodou a 
mydlom. Obsahuje 3 pásy (80 x 145 cm).
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VN85738 14,90 €

Cvičebné šablóny na magnetické žetóny 
Magnetické šablóny na prácu so žetónmi na hodinách matematiky. 
Balenie obsahuje 4 šablóny s prázdnymi kruhmi (30 x 8 cm), 
1 šablónu s kruhmi označenými číslami 1 - 10 (60 x 8 cm) a 1 šablónu 
s kruhmi označenými číslami 11 - 20 (60 x 8 cm). Magnetické žetóny 
sa objednávajú samostatne (VN1756).
Veková kategória: 6+ 

VN1756 45,00 €

Magnetické žetóny a znamienka 
Balenie obsahuje 100 ks žetónov v dvoch farbách 
a 20 žetónov s matematickými znamienkami. Slúžia 
ako pomôcka na hodinách matematiky.
Priemer žetónov: 5 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

VN86234 6,75 €

Dvojfarebné magnetické žetóny 
Sada obsahuje 20 žetónov (červeno / modré).
Priemer: 5 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

GO58535 18,50 €

Číselné kvádre 
Svet čísiel je hravý. S týmito drevenými 
kvádrami získa dieťa hravou formou základy 
matematiky. Balenie obsahuje 36 kusov.
Rozmer kváder č.10: 24 x 1,2 x 2,3 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

TS02677MA 68,00 €

Matematické zlomky 
- magnetické 
Názorná pomôcka, s ktorou deti ľahko 
pochopia zlomky a delenie. Farebné časti 
svojim rozmerom padnú dobre do ruky. 
Balenie obsahuje spolu 123 častí.
Priemer najväčšieho dielu: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

LR2089 38,50 €

Centimetrové kocky - 1000 ks 
Balenie obsahuje 1000 ks plastových 
kociek s rozmerom 1 x 1 x 1 cm 
v 10 rôznych farbách. Môžu slúžiť ako 
pomôcka pri matematických úlohách alebo 
pri ných aktivitách. Veková kategória: 6+ 
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VN85031 11,90 €

Sada zlomkov 
Praktický spôsob ako pochopiť zlomky. Ideálna pomôcka pre 
samostatné učenie sa zlomkov. Ľahká manipulácia. Sada 
obsahuje ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Hrúbka dielikov je 3 
mm. Jednotlivé zlomky sú vtlačené do plastu.
Balenie obsahuje 51 kusov. Priemer celého kruhu: 10 cm.

aj pre

VN86403 47,50 €

Magnetické zlomky 
Pomôcka na lepšie vysvetlenie a pochopenie zlomkov. 
Sada obsahuje 9 kruhov rozdelených na ½, 1/3, ¼, 
1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 a 1/1, ktoré sa dajú uložiť 
roztriedené v pevnom obale.
Priemer celého kruhu: 20 cm. 

aj pre

VN87595 10,30 €

Pečiatky - zlomky 
Pečiatky napomáhajú pri riešení príkladov so 
zlomkami. Obsah: 9 pečiatok s kruhmi predelenými 
od 1/1 do 1/12. Balenie neobsahuje farbičky. 
Priemer: 2,5 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

LR93399 32,90 €

Dúhové odmerné zlomky 
Odmerky pomôžu deťom pochopiť zlomky, 
objem a obsah. Obsahuje 9 odmeriek: 1, 1/2, 
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.
Rozmer: 10 x 21 x 28 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS061 21,50 €

Matematické predstavy 
a priraďovanie 
Sada farebných obrázkov pomôže 
deťom spoznať čísla a počítanie. 
Balenie obsahuje 36 magnetických 
obrázkov vyrobených z pevného 
kartónu. Rozmer: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre
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VN86668  16,20 €

Súbor ovocia - počítanie a triedenie
Podpora počítania, triedenia a merania prostredníctvom 
gumeného ovocia. Balenie obsahuje: 108 ks 3D ovocia 
v plastovom boxe. Dĺžka: od 3 do 5,5 cm.
Veková kategória: 4+

VN87257 23,50 €

Súbor zeleniny 
Balenie obsahuje 144 ks gumených prvkov 
v tvare zeleniny v 6 rôznych farbách.
Rozmer: cca 6 cm. Veková kategória: 4+

Figúrky
Ponúkame široký výber krásnych figúrok vyrobených z estetickej a pevnej umelej hmoty. 

Deti budú s radosťou rozdeľovať a triediť farebné zvieratká, dopravné prostriedky alebo chrobáčiky. Figúrky sa líšia farbou 
a tvarom a niektoré z nich aj veľkosťou. Je možné ich využívať k hrám, pri ktorých sa ukladajú do logických radov. 

Správne nasmerovanie figúrok (doľava - doprava, dopredu - dozadu) umožňuje formovať smerovú orientáciu. 
Figúrky tiež môžu slúžiť pri cvičeniach počítania a pri znázorňovaní základných aritmetických činností. 

LR6216 31,50 €

Ovocný koláč na triedenie 
Tento farebný koláč naučí deti základy triedenia 
a počítania. Zároveň si pri hre precvičia jemnú 
motoriku. Na dno koláča položte triediacu kartu 
a deti potom pomocou veľkých pinzetiek triedia 
ovocie podľa určených kritérií. Balenie obsahuje 
60 ks ovocia (7 druhov v 5 rôznych farbách), 
plastový koláč, s vyberateľnými priehradkami, 
3 obojstranné triediace karty a 2 maxi pinzetky.
Veková kategória: 3+ 

NS0002WTY 11,50 €

Karty k Súboru zeleniny 
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na 
triedenie a počítanie s rôznym stupňom 
obtiažnosti. Vhodné k Súboru zeleniny 
z našej ponuky (VN87257). Karty sú 
zabalené v kartónovej krabičke.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

NS0014WTY 11,50 €

Karty k Súboru ovocia 
Sada obsahuje 24 kariet s návodmi na 
triedenie a počítanie s rôznym stupňom 
obtiažnosti. Vhodné k Súboru ovocia z našej 
ponuky (VN86668). Karty sú zabalené 
v kartónovej krabičke.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR5554 30,90 €

Farebné hniezda
Sada obsahuje 36 ks plastových dielikov určených 
na triedenie a rozlišovanie - 6 hniezd, 4 vtáčatká a 6 vtáčikov 
v šiestich farbách. Kto nájde stratené vtáčatko?
Priemer hniezda: 8,5 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre aj pre

MI31786 57,50 €

Farebné medvedíky 
Hra zameraná na zvýšenie pozornosti a motorických 
zručností s cieľom oboznámiť deti so základnými 
matematickými úlohami. Aktivita naučí deti rozoznať čísla, 
triediť a počítať medvedíky podľa farieb. Výška medvedíka 
je 6,5 cm. Praktický kufrík obsahuje 6 penových dosiek, 
108 medvedíkov a 18 kartičiek. Rozmer: 19 x 19 cm.
Veková kategória: 3+

LR5070 23,90 €

Ovocná lavína 
Úlohou je zbierať pinzetou ovocie 
na základe rulety a nespustiť pritom 
lavínu. Balenie obsahuje 2 pinzety, 
40 ks ovocia, 1 stojan na ovocie, 
1 ruleta. Výška stojana: 34 cm.
Veková kategória: 3+ 
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Počítacie figúrky
Balenie obsahuje 72 figúriek v 6 rôznych 
farbách a tvaroch. Figúrky sú vhodné na 
počítanie, alebo triedenie. 
Rozmer: 6 cm (domáci miláčikovia 3 cm).
Veková kategória: 3+

1. LR3341 - Vodné zvieratká 25,50 €
2. LR3381 - Chrobáčiky 25,50 €

3. LR3361 - Zvieratká z džungle 25,50 €

4. LR4481 - Dinosaury 25,50 €

LR3660 10,50 €

Moja rodina - figúrky 
Vďaka týmto figúrkam sa deti naučia 
rozprávať o sebe a svojej rodine. Zároveň 
sa dajú využívať na triedenie a počítanie. 
Balenie obsahuje 24 postavičiek v 6 
rôznych tvaroch a 4 rôznych farbách. 
Výška najvyššej figúrky: 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR3377 16,00 €

Pracovné karty 
k figúrkam Moja rodina 
Balenie obsahuje 21 obojstranných 
kariet, ktoré pomáhajú deťom 
porozumieť triedeniu, vzorom, 
priestorovému rozloženiu 
a veľkosti. Deti môžu karty používať 
samostatne, alebo s pomocou 
učiteľa. Sú určené na používanie 
s figúrkami Moja rodina (LR3660) 
z našej ponuky. 
Rozmer: 29 x 11 cm. 
Veková kategória: 3+ 

LR1023 30,90 €

Triedenie jabĺk 
Hra učí triediť a zaradiť jablká podľa 
veľkosti, farby a iných parametrov. 
Obsahuje 27 jabĺk a sprievodcu aktivitami.
Výška najväčšieho jablka: 4 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR9092 17,50 €

Sob na triedenie 
Balenie obsahuje 12 krúžkov na triedenie v 4 
farbách. Priemer krúžkov je 5 cm.
Rozmer: 21 x 20 cm.
Veková kategória: 2+ 
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LR0180  20,50 € 

Zvieratká
Súbor obsahuje tieto zvieratká: krava, kôň, ovca, prasiatko, 
zajac a kačka. Zvieratká sú v šiestich farbách a každé 
zvieratko je v dvoch veľkostiach (veľké a malé). Spolu 
72 ks. Veková kategória: 3+

VN87259 21,00 €
Zvieratká na hru,
počítanie, triedenie 
Balenie obsahuje 72 ks gumených figúrok 
v 6 rôznych tvaroch a farbách. 
Rozmer: cca 3,3 cm.
Veková kategória: 4+

VN85055  16,50 €

Počítacie medvedíky
Sada obsahuje 96 počítacích medvedíkov v 3 veľkostiach 
a 4 farbách. Malý medvedík váži 4 g, stredný 8 g a veľký 
12 g. Sada rozvíja rozoznávanie farieb, veľkostí a počtov 
a je balená v plastovom vedre.
Veková kategória: 5+

LR0190  20,50 €

Farebné dopravné prostriedky 
Súbor obsahuje 6 druhov dopravných prostriedkov: 
lietadlo, lokomotíva, loď, autobus, požiarnické 
a osobné auto. Každý dopravný prostriedok je 
v šiestich farbách. Spolu 72 ks.
Veková kategória: 3+

LR0217LSP 74,90 €

Veľká triediaca sada 
Balenie obsahuje 600 rôznych súčastí ako zvieratká, tvary, 
ovocie, ohnivka, vozidlá uložených v plastovom boxe. Obsahuje 
6 plastových farebných misiek na triedenie, podnos na triedenie, 
navrhované aktivity. Veková kategória: 3+ 

aj pre

Poháriky sú vynikajúcej 
kvality, pričom obvodové 
vlnky umožňujú deťom 

ľahké uchopenie

Plastové žetóny
100 ks žetónov. Pomôcka pri triedení a počítaní.
Priemer: 2 cm.

JE2061001 - modré 3,75 €

JE2061002 - žlté 3,75 €

JE2061003 - zelené 3,75 €

JE2061004 - červené 3,75 €

Farebný pohárik
Objem: 0,3 l. Cena je za 1 ks.

BT10301  1,00 €

BT10302  1,00 €

BT10303  1,00 €

BT10304  1,00 €

BT10305  1,00 €

BT10306  1,00 €

BT10307  1,00 €
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VN85032 11,00 € 

Váha
Použitím váhy môžu deti robiť jednoduché porovnania 
a číselné operácie. Na vrchu je číselné zobrazenie 
1 - 10. Bez medvedíkov. Balenie obsahuje 10 bielych 
kociek na váženie.
Rozmer: 55 x 12 x 5 cm.
Veková kategória: 5+

Kamienky na triedenie
Farebné kamienky sú príjemne na dotyk. Inšpirujú 
k rôznym matematickým aktivitám - triedenie 
a počítanie. Balenie obsahuje 250 kamienkov.
Priemer: 2 cm.
Veková kategória: 3+

VN850092 - modré 12,20 €

VN850093- zelené 12,20 €

VN850094 - červené 12,20 €

VN850097 - žlté 12,20 €

VN940 - farebná sada 12,20 €

Misky na triedenie
Balenie obsahuje 6 plastových misiek v rôznych 
farbách.

VN850111 - malé (18 x 12 x 2,5 cm) 6,00 €

VN850112 - veľké (23,5 x 15 x 4,5 cm) 9,20 €

LH14059 16,90 €

Misky nielen na triedenie - sada 6 ks 
Sada obsahuje 6 misiek rozličných farieb. Sú vhodné na 
triedenie, na maľovanie, ale napríklad aj na servírovanie 
rozličných pochutín. Rozmer: 40 x 40 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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LR1521 18,00 €

Váha Junior
Pomocou tejto váhy deti môžu merať tekutiny 
a ostatné predmety, porovnávať a sledovať 
rozdiely. Váha obsahuje malú zásuvku a dve 
400 ml misky s označením objemu.
Rozmer: 42 x 16,5 cm.
Veková kategória: 3+

VN85751 31,00 €

Váha 
Táto váha je ideálnou učebnou pomôckou na oboznámenie žiakov 
s presnosťou váženia. S kapacitou 2000 g je možné vážiť rôzne 
predmety, ktoré máte poruke, napr. papierové spony, mince, knižky 
a omnoho viac. Misky sa dajú ľahko vybrať, ak ich potrebujete 
vyčistiť, odložiť alebo z nich vysypať obsah. Je vyrobená z odolného 
plastu. Rozmer: 29 x 10,5 x 13,5 cm.

VN2205 40,00 €

Váha so závažiami 
Obsah balenia: 1 dvojramenná váha, 
11 kovových závaží (2 x 1 g, 2 g, 5 g, 
10 g, 20 g, 1 x 50 g), 14 plastových 
závaží (8 x 15 g, 4 x 10 g, 2 x 20 g). 
Šírka váhy: 48 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

GO51891 50,00 €

Váha 
Vyrobená z kovu so 7 závažiami. 
Rozmer: 25,5 x 14,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

LE4592  25,50 €

Dvojramenná váha
So štvorfarebne nalakovanými závažiami. Na ramenách sú 2 posúvateľ-
né vyrovnávacie závažia na vyrovnávanie váhy.
Rozmer: 35 x 31 cm. Veková kategória: 3+

MI95031 56,80 €

Váha na závažia a tekutiny 
Pomocou hry deti pochopia rozdiel medzi objemom 
a hmotnosťou. Balenie obsahuje váhu, 2 nádoby na 
vodu s vekom, 14 plastových závaží, 11 kovových 
závaží. Dĺžka: 43 cm.
Veková kategória: 7+ 

VN50698 20,00 € 

Opičie počty
S opičími počtami je ma-
tematika zábavná! Zaves 
rovnaký počet banánov na 
opičie ruky - ak je to správne, 
tak je opička vystretá a ruky 
má vyrovnané.Ak je však 
počet banánov nesprávny, 
tak má opička vyvrátené oči 
a šikmé ruky.
Výška: 18 cm.
Veková kategória: 5+
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VN57238 16,90 €

Plastová váha 
Váha je určená k porovnávaniu hmotnosti pevných alebo kvapalných látok 
a predmetov. Je vyrobená z odolného plastu, misky obsahujú mierku.
Rozmer váhy: 36 x 28 cm (Š x V).
Rozmer misky: priemer 18 cm, výška 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

JE3017788 40,80 €

Euro bankovky a mince s úložným boxom 
Úložná plastová krabička s euro mincami a bankovkami 
v skutočnej veľkosti. Bankovky sú potlačené z oboch strán 
a sú vyrobené z nepretrhnuteľného materiálu. Obsah: 
modrý plastový box, priesvitné veko, 130 bankoviek 
(10 x 500, 20 x 200, 100, 50, 20, 10, 5), 160 mincí (každý 
typ 20x).

VN88079 80,90 €

Magnetické Eurá v plastovom boxe 
Pomôcka na učenie hodnoty peňazí. Jednotlivé 
časti sú vyrobené z magnetickej fólie, ktoré sú 
vhodné na prezentáciu na tabuli. Rozmer 500 Eur 
bankovky je 10,2 x 20 cm, priemer 2 Eur mince 
je 8 cm. Obsah: euro bankovky (5 x 5, 10 x 10, 
5 x 20, 5 x 50, 10 x 100, 5 x 200, 2 x 500), euro 
mince (10 x 1, 5 x 2), euro centy (10 x 1, 5 x 
2, 5 x 5, 10 x 10, 5 x 20, 5 x 50), matematické 
znamienka (4 x +, 4 x -, 6 x =, 2 x X, 2 x :, 2 x .). 
Rozmer boxu: 80 x 32 cm. Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

VN86717 9,80 €

Kovové závažia 
Sada obsahuje 11 závaží s vytlačenými 
hmotnosťami: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 
2 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g. 

VN85752 25,50 €

Kovové závažia, 10 ks 
Balenie obsahuje 10 ks závaží. 
Obsah: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 
2 x 10 g, 1 x 20g, 1 x 50 g.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

VN2467  14,20 € 

Matematická váha
Na váhu môžete zavesiť 20 desať-gramových závaží 
s číslicami od 1 do 10.  Pomôcka je vhodná na 
jednoduché sčítania, odčítania, rovnováhu.
Rozmer: 65,5 x 22 cm.
Veková kategória: 6+

aj pre

VN766 7,00 € 

Váha na pružine
Vyskúšajte túto pružinovú váhu 
na čokoľvek s hmotnosťou 
od 0 - 1 000 gramov.
Veková kategória: 8+

aj pre

VT53770 6,80 €

Váha so závažím 
Vyrobené z plastu. Súčasťou 
je 6 závaží.
Rozmer: 28 x 13 x 12,7 cm.
Veková kategória: 3+ 
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VN87242 33,50 €

Magnetické hodiny
Poznávanie času v digitálnej aj analógovej forme. Balenie obsahuje: 
2 veľké ciferníky, 2 sady magnetických ručičiek a sadu magnetických 
číslic (57 ks) pre digitálne hodiny. 
Rozmer tabulí s ciferníkmi: 30 x 36 cm.
Veková kategória: 6+

aj pre

Školské hodiny
Praktická pomôcka z tvrdého laminovaného 
papiera pre deti na učenie času.
Veková kategória: 6+

KP89461 - farebné (21 x 30 cm) 1,20 €

KP89478 - čiernobiele (21 x 21 cm) 0,65 €

aj pre

LR0572 7,00 €

Hodiny pre študentov - sada 
Plastové hodiny na výučbu určovania 
času. Majú pohyblivé ručičky a na spodnej 
časti je priestor, do ktorého sa zapíše čas 
v digitálnom formáte - povrch sa dá zotierať, 
preto sa hodiny dajú používať opakovane. 
Sada obsahuje 10 ks hodín. 
Rozmer: 11 x 11 cm.
Veková kategória: 5+ 

LR0573 4,50 €

Hodiny pre učiteľa 
Plastové hodiny na výučbu určovania 
času. Majú pohyblivé ručičky a na spodnej 
časti je priestor, do ktorého sa zapíše čas 
v digitálnom formáte - povrch sa dá zotierať, 
preto sa hodiny dajú používať opakovane. 
Na vrchnej časti sú dve kovové očká, 
pomocou ktorých sa hodiny dajú zavesiť na 
stenu. Rozmer: 30,5 x 30,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

NS2007 49,00 €

Magnetické hodiny 
Magnetické hodiny sú výbornou pomôckou pri 
výučbe a spoznávaní času. Balenie obsahuje 
magnetickú tabuľu, 2 magnetické ručičky, 
40 magnetických číslic na označovanie času.
Rozmer: 50 x 50 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

VN87289 64,50 €

Hodiny a denný režim 
Pomôcka, s ktorou sa deti ľahko 
naučia ako je rozdelený deň 
a kedy sa vykonávajú rôzne 
aktivity. Balenie obsahuje 
magnetickú tabuľu, hodinové 
ručičky a 26 magnetických kariet 
s obrázkami rôznych aktivít. 
Rozmer tabule: 71 x 71 cm.
Rozmer kartičiek: 8 x 8 cm. 
Veková kategória: 6+ 
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Školské hodiny
Praktické plastové hodiny na určovanie času.
Veková kategória: 5+

RO2306000 - žlté - Ø 14 cm 2,40 €

RO2306001 - biele - Ø 28 cm 7,60 €

VN85444 4,60 €

Hodiny na učenie 
Priemer: 13 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

LR2202 18,00 €

Hodiny na učenie,
sada 6 ks 
Pomôcka na učenie a pochopenie 
času. Hodiny majú pohyblivé ručičky.
Sada obsahuje 6 ks.
Priemer: 10 cm.
Veková kategória: 5+ 

LR3220 19,00 €

Spoznávanie času - sada aktivít
Aktivity sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby 
a vyjadrovania v oblasti spoznávania 
a určovania času. Balenie obsahuje: 1 plastové hodiny 
s pohyblivými ručičkami, 
1 popisovateľné hodiny, 24 obojstranných kartičiek 
s digitálnym aj analógovým časom, 
12 obojstranných kariet s dennými aktivitami 
(popisovateľné) a 3 kocky s časom.
Výška plastových hodín: 13 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

LR2528 10,50 €

Časové domino 
Obojstranné domino zobrazuje 
analógový aj digitálny čas v 12 aj 
24 hodinovom prevedení. Balenie 
obsahuje 36 ks vyrobených 
z pevného kartónu. Rozmer: 11 x 
5,5 cm.
Veková kategória: 6+ 

MD14284 27,50 €

Hodiny na učenie 
Drevené hodiny na oboznámenie sa s určovaním 
času. Deti môžu nastavovať čas na hodinách 
podľa digitálneho času zobrazeného 
na kartičkách.
Rozmer: 24 x 24 x 9 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

ED90110 14,00 €

Koľko je hodín 
Naučte sa určovať správny čas pomocou hry. Obsahuje: drevené hodiny (14 x 14 cm) 
a 48 kariet znázorňujúcich čas (6 x 6 cm).
Rozmer balenia: 23 x 21 x 6 cm. Veková kategória: 5+ 

aj pre

GO58980  6,50 € 

Hodiny
Priemer: 18 cm.
Veková kategória: 5+
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MD18593 19,00 €

Hodiny a tvary
13 dielna farebná drevená sada pomáha 
deťom zoznámiť sa s pojmom času. Okrem 
toho si manipuláciou s jednotlivými tvarmi 
rozvíjajú jemnú motoriku a predstavivosť.
Rozmer: 25,5 x 25,5 cm x 9 cm.
Veková kategória: 2+

MI45311 10,50 €

Hodiny s aktivitami 
Pomocou kolieska na hodinách deti posúvajú ručičky hodín 
podľa hracích kariet a priraďujú ho k prislúchajúcej aktivite. 
Hra pomáha deťom pochopiť koncept času. Balenie obsahuje 
1 plastové hodiny a 10 hracích kariet vyrobených z kartónu. 
Šírka: 12 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR2981 46,50 €

Koberec - hodiny
Táto aktivitu podporujúca podložka posilňuje schopnosť rozoznávať 
hodiny a čas zábavnou formou. Balenie obsahuje: podložku s farebne 
odlíšenými hodinovými ručičkami, 4 nafukovacie kocky (červené pre 
hodiny a modré pre minúty). Deti majú za úlohu hodiť kocky a potom 
umiestniť plastové ručičky alebo „seba“ na podložku tak, aby zobrazili 
daný čas. Balenie dodatočne obsahuje 20 kariet s otázkami a aktivitami 
v angličtine. Vinylová podložka má rozmer: 137 cm a obsahuje otvory 
na prípadné zavesenie na stenu. Rozmer nafúknutých kociek: 12 cm.
Veková kategória: 5+

aj pre

OT049 16,00 €

Koľko je hodín, pán Vlk? 
Spoločenská hra zameraná na spoznávanie času. Pozor však na 
hladného vlka! Obsah: hracia doska, 20 obojstranných kartičiek 
4 obojstranné dosky, 1 veľký ciferník, sada hodinových ručičiek, 3D 
vlk, kocka, 4 hracie figúrky, 4 stojany, návod. Hra je vhodná pre 2 - 4 
hráčov. Rozmer balenia: 26 x 22,5 x 5 cm. 
Veková kategória: 5+

AK30694 21,50 €

Postavme si čas
Veľká drevená časová sada na učenie, ako rozložiť hodinu na kúsky 
po 5, 15 a 30 minútach. Poskytuje praktické porozumenie štruktúry 
hodín a pomáha deťom oboznámiť sa so základnými pojmami učenia 
sa toho, ako rozprávať čas. Inšpirované Montessori metodikou.
Balenie obsahuje: 1 veľká drevená časová súprava s 3 úrovňami 
(22,4 cm), 12 drevených dielikov (5 minút), 4 drevené dieliky (15 
minút), 
2 drevené dieliky (30 minút), 2 drevené šípky.
Veková kategória: 3+
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Časovače
Časovače sú určené na rôzne skupinové, alebo aj individuálne aktivity, ktoré 

si vyžadujú meranie času. Na číselníku sú veľké, dobre viditeľné číslice, 
ktoré vyhovujú aj deťom so zrakovými problémami. Deti ľahko vidia, koľko 
času im ešte zostáva do konca limitu. V prípade potreby sa dá nastaviť aj 
zvukový signál, ktorý upozorní na uplynutie času. Veľký a Stredný časovač 
sa dá zavesiť na stenu, upevniť na magnetický povrch (na zadnej strane 

časovačov sú magnety) alebo voľne položiť na rovný povrch. 
Napájanie je na 2 batérie typu AA.

1. RT5000C 71,00 €

Časovač Time Timer - veľký 
Rozmer: 31 x 31 cm.
Veková kategória: 3+ 

2. RT5008C 55,00 €

Časovač Time Timer - stredný 
Rozmer: 19 x 19 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

Časové domino
Pozícia ručičiek je porovnávaná s digitálnym 
časom a v prípade, že je čas rovnaký, tak 
sú domino dieliky spájané. Balenie obsahuje 
16 domino kartičiek. 
Veková kategória: 6+

SC23928 - doobedie 17,90 €

SC23929 - poobedie 17,90 €

aj pre

aj pre

PX2032A 13,50 €

Hra školou - Správny čas 
Hra prirodzene rozvíja pozorovacie a kombinačné schopnosti, 
trénuje postreh a pomáha deťom učiť sa rozoznávať čas.  Úlohou 
je správne spárovať čas v digitálnej forme s časom na hodinách. 
Hra obsahuje 48 obrázkových doštičiek z pevného kartónu.
Rozmer dostičky: 4,9 x 5 cm.
Rozmer: 16 x 25,3 x 5,2
Veková kategória: 5+ 

LR4361 12,50 €

Časovač na umývanie rúk 
Časovač je vhodný na využitie doma aj v 
triede. Svetlo a zvuk upozorní na uplynutie 20 
sekundového intervalu.
Priemer: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 
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LR6900 39,00 €

Časové stopky s displejom
Stopky sú skvelým pomocníkom do každej triedy. Nastavíte si čas určený na 
akúkoľvek aktivtu a podľa 3 farieb uvidíte, ako čas plynie a koľko zostáva do 
konca. Na výber máte 6 zvukových signálov, ktorými upozorníte na ubiehajúci 
čas. Stopky sa dajú nastaviť v rozmedzí od 1 sekundy až do 72 hodín. Na 
digitálnom displeji môžete vidieť zostávajúci čas. Stopky vyžadujú 4 batérie 
AA, ktoré nie sú súčasťou balenia. Výška: 20 cm.

aj pre

LR0808 13,50 €

Jednoduché stopky 
Stopky s jednoduchým ovládaním, ktorými môžete 
merať čas pri športových, či iných aktivitách. Majú 
veľký displej a 3 tlačidlá na spustenie, zastavenie 
a vynulovanie. Vyžadujú jednu batáriu 1,5 V, ktorá je 
súčasťou balenia.
Rozmer: cca 7 cm. 

aj pre

VN85283  6,20 € 

Malé presýpacie 
hodiny
Výška: 9 cm. Obsah: 
4 presýpacie hodiny:
30, 60, 120 a 180 
sekúnd.
Veková kategória: 6+

VN42041 8,50 €

Presýpacie hodiny - 5 ks
Sada 5 ks presýpacích hodín, prostredníctvom ktorých odmeráte 30 sekúnd, 
1, 3, 5 alebo 10 minút. Výborná pomôcka na pochopenie plynutia času. 
Farebne odlíšené hodiny s pieskom robia poznávanie času zábavným 
a ľahko rozpoznateľným. Rozmer: výška: 9 cm, priemer: 2,5 cm.
Čo stihnete urobiť, kým sa piesok presype?
Veková kategória: 6+

VN86518 35,90 €

Presýpacie hodiny, 20 ks 
Sada presýpacích hodín pre celú triedu, je zabalená v praktickom 
plastovom kufríku. Obsah: 4 x červené (10 min.), zelené (5 min.), 
žlté (3 min.), modré (1 min.), čierne (30 sek.) 
Výška: 9 cm, priemer: 2,3 cm.

aj pre

EPL120166 73,00 €

Mega presýpacie hodiny, 5 ks 
Sada 5 ks presýpacích hodín, prostredníctvom ktorých 
odmeráte 30 sekúnd, 1, 5, 10 alebo 15 minút. Výborná 
pomôcka na pochopenie plynutia času. Farebne odlíšené 
hodiny s pieskom robia poznávanie času zábavným a ľahko 
rozpoznateľným. Výška: 16,3 cm. Priemer: 7,3 cm. Veková 
kategória: 3+ 

aj pre

PX0197A 13,80 €

Mesiace a ročné obdobia 
Spoločenská hra, prostredníctvom ktorej sa 
deti naučia názvy a poradie mesiacov a ich 
súvislosti s ročnými obdobiami a tiež názvy 
a súvislosti dní v týždni. Hra je určená pre 
2 - 4 hráčov a je výbornou prípravou pre deti 
predškolského veku.
Veková kategória: 5+ 
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BE11012 39,90 €

XXL Puzzle Môj deň 
Náučné puzzle prevedie deti ich celým dňom, 
predstaví im jednotlivé aktivity a čas, kedy 
sa tieto aktivity počas dňa vykonávajú. Takto 
sa vlastne deti hravou formou zoznamujú 
s určovaním času a zároveň si obohacujú 
slovnú zásobu. Obsah balenia: 48 dielikov, 
1 ručičkové hodiny, 1 stojan na hodiny. 
Rozmer puzzle: priemer 49 cm x 0,6 cm. 
Rozmer balenia: 30 x 21 x 10 cm. 
Veková kategória: 4+

aj pre

AK39010 45,90 €

Časový plánovač aktivít 
Závesná tabuľa na plánovanie aktivít počas dňa. Deti sa tak prirodzene, pomocou aktivít, ktoré bežne 
vykonávajú, zoznamujú s časom - s jeho správnym určovaním a s formátmi času (digitálny a analógový 
formát). Aktivity sú znázornené pomocou reálnych fotografií a sú ako zo školského, tak aj domáceho 
prostredia, hygienické aktivity, aktivity vykonávané spoločne, alebo osamote. Balenie obsahuje: závesnú 
tabuľu (105 x 35 cm), 36 kariet zobrazujúcich čas v analógovom formáte (9 x 9 cm), 72 kariet zobrazujúcich 
čas v digitálnom formáte (9 x 4,5 cm), 12 kartičiek s anglickými skratkami pre vyjadrenie času dopoludnia - 
a.m. a popoludní - p.m. (9 x 9 cm), 36 kariet s fotografiami bežných aktivít (9 x 9 cm). Balené v plastovom 
kufríku.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

CR23277 16,90 €

Spoločný plánovací kalendár, 5 ks
Plánovací kalendár na zavesenie s 12 rámčekmi, ktoré deti doplňujú 
o svoje kresby (12 hárkov papiera na kreslenie je súčasťou balenia). 
Mesiace sú zobrazené v 8 jazykoch (dánsky, nórsky, švédsky, fínsky, 
anglický, holandský, francúzsky, nemecký). Neobsahuje mesiace 
v slovenskom a českom jazyku. Do 6 stĺpcov sa vpíšu mená a ku dňu 
prislúchajúca aktivita daného dieťaťa. S týmto plánovacím kalendárom už 
nezabudnete na žiadnu aktivitu. Balenie obsahuje 5 ks kalendárov. 
Rozmer kalendára: 22 x 44 cm.
Vnútorný rozmer na kreslenie: 19 x 8 cm.

CR23276 11,50 €

Malý spoločný plánovací kalendár, 5 ks
Malý plánovací kalendár na zavesenie obsahuje 6 rámčekov, 
ktoré deti oživia rôznymi kresbami a obrázkami (6 hárkov 
papiera na kreslenie je súčasťou balenia). Mesiace sú zobrazené 
v 8 jazykoch (dánsky, nórsky, švédsky, fínsky, anglický, holandský, 
francúzsky, nemecký). Neobsahuje mesiace v slovenskom 
a českom jazyku. Jedna strana kalendára zobrazuje 
2 mesiace rozdelené do štyroch stĺpcov s miestom na doplnenie 
poznámky alebo aktivity. Balenie obsahuje 5 ks kalendárov.
Rozmer kalendára: 19 x 23 cm. 
Vnútorný rozmer na kreslenie: 15,3 x 9,2 cm. 

LE4768 21,20 €

Náučná tabuľa - dátum, 
čas, obdobie v AJ 
Drevená tabuľa ľahko 
a prehľadne učí deti určovať čas, 
dátum, deň v týždni, počasie 
alebo ročné obdobie v anglickom 
jazyku. 
Rozmer: 30 x 30 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

AK30120 29,90 €

Univerzálny kalendár 
Kalendár s intuitívnou štruktúrou pomáha deťom porozumieť, ako je 
organizovaný čas. Kalendár má priestor na označenie roku, ročných období, 
mesiacov, dní v mesiaci, dní v týždni a tiež na značenie počasia. Súčasťou 
balenia sú magnetické kartičky na označovanie (spolu 55 ks) a zotierateľná fixka.
Rozmer: 42,5 x 58 cm. Veková kategória: 3+ 

aj pre
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AK39000C 40,50 €

Týždenný kalendár 
Týždenný kalendár, ktorý zoznamuje deti s koncepciou plynutia času. 
Predstavuje im pojmy dnes, včera, zajtra, dni v týždni a mesiace. 
Balenie obsahuje závesnú tabuľu na stenu (78 x 43 cm), 7 kartičiek 
s názvami dní v týždni, 31 kartičiek s číslami od 1 - 31, 12 kartičiek 
s názvami mesiacov v roku, 18 kartičiek s časovými sekvenciami, 
12 kartičiek s rôznym typom počasia, 3 kartičky s pojmami dnes, včera 
a zajtra. Balené v plastovom kufríku.
Obsahuje slovenské aj české výrazy.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

RO2405469 129,00 €

Plánovanie činnosti
- Plánovacia tabuľa
Rozmer: 84,5 x 54,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

RO2402100 20,90 €

Plánovanie činnosti - Magnetické kartičky
Balenie obsahuje: 25 kariet s rozmerom 10 x 10 cm, 21 
kariet s aktivitami, 4 prázdne karty.
Veková kategória: 3+ 

RO2402101 60,00 €

Plánovanie činnosti
- Plánovacie kartičky
Balenie obsahuje 30 magnetických 
kariet s obrázkami (20 x 20 cm).
Veková kategória: 3+ 

RO2404041 29,00 €

Plánovanie činnosti
- Magnetické tvary
Balenie obsahuje 42 magnetiek:
6 tvarov v 7 farbách.
Veková kategória: 3+ 

RO2995412 3,15 €

Plánovanie činnosti
- Nalepovacie tvary
Balenie obsahuje 42 ks nálepiek rôznych tvarov.
Veková kategória: 3+ 
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ZA2243SK - slovenská verzia 10,50 €

ZA2243CZ - česká verzia 10,50 €

Glóbus zoologický
Glóbus zobrazuje najčastejší výskyt vybraných druhov zvierat na 
našej planéte. Má krásne grafické i farebné prevedenie. Podstavec 
je vyrobený z plastu. Dostupný v dvoch jazykových verziách. 
Priemer: 22 cm.
Výška so stojanom: 30 cm. 

Glóbus geografický
Glóbus zobrazuje rôzny terén našej planéty. Má krásne 
grafické i farebné prevedenie. Podstavec je vyrobený 
z plastu. Dostupný v dvoch jazykových verziách.
Priemer: 25 cm. Výška so stojanom: 38 cm.

ZA0614SK - slovenská verzia 12,50 €

ZA0614CZ - česká verzia 12,50 €

Glóbus geografický - svietiaci
Glóbus zobrazuje rôzny terén našej planéty. 
Má krásne grafické i farebné prevedenie. Glóbus má elektrické 
podsvietenie, pričom žiarovku (LED 3W) je možné vymeniť. Podstavec je 
vyrobený z plastu. Dostupný v dvoch jazykových verziách. 
Priemer: 25 cm. Výška so stojanom: 38 cm.

ZA1819SK - slovenská verzia 20,00 €

ZA1819CZ - česká verzia 20,00 €

Glóbus politický
Glóbus zobrazuje farebne odlíšené 
krajiny sveta. Má krásne grafické 
i farebné prevedenie. Podstavec je 
vyrobený z plastu. Dostupný v dvoch 
jazykových verziách.
Priemer: 25 cm.
Výška so stojanom: 38 cm.

ZA0812SK - slovenská verzia 12,50 €

ZA0812CZ - česká verzia 12,50 €

Glóbus politický - svietiaci
Glóbus zobrazuje farebne odlíšené krajiny sveta. Má krásne grafické 
i farebné prevedenie. Podstavec je vyrobený z plastu. Glóbus má 
elektrické podsvietenie, pričom žiarovku je možné vymeniť. Dostupný 
v dvoch jazykových verziách. Priemer: 25 cm.
Výška so stojanom: 38 cm.

ZA1918SK - slovenská verzia 20,00 €

ZA1918CZ - česká verzia 20,00 €

Glóbus geograficko - politický
Glóbus zobrazuje farebne odlíšené krajiny sveta. Má elektrické 
podsvietenie - po rozsvietení sa zobrazia rôzne terény kontinentov. 
Žiarovku je možné vymeniť. Podstavec je vyrobený z plastu. 
Dostupný v dvoch jazykových verziách. Priemer: 25 cm. 
Výška so stojanom: 38 cm.

ZA0713SK - slovenská verzia 19,50 €

ZA0713CZ - česká verzia 19,50 €

aj pre

aj pre
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EQ15106  59,00 €

Malý glóbus z filcu
Malý filcový glóbus so 7 pripojiteľnými 
názvami a 13 obrázkovými motívmi. Názvy sú v anglickom jazyku.
Priemer glóbusu: 30 cm.
Veková kategória: 3+

ZA1321 19,00 €

Glóbus kontúrový 
Glóbus zobrazuje farebne odlíšené krajiny sveta. Na glóbus sa 
dá písať s nasucho stierateľnými fixami, ktoré sú spolu s hubkou 
na zotieranie súčasťou balenia. Podstavec je vyrobený z plastu. 
Priemer: 25 cm. Výška so stojanom: 38 cm.

GO57666 8,20 €

Puzzle - Zemeguľa 
Puzzle v tvare kruhu predstavuje úžasnú učebnú pomôcku. Deti sa 
zábavnou formou učia o jednotlivých kontinentoch a ich
obyvateľoch. Dieliky sa ukladajú do dreveného rámu a sú 
obojstranne potlačené. Obsahuje 57 dielikov.
Priemer kruhu: 30 cm. Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

LR7735 37,50 €

Puzzle glóbus 
Farebný glóbus s vyberateľnými kontinentmi, je skvelou 
pomôckou pri základoch geografie. Na každom dieliku je 
vyobrazená typická historická pamiatka a zviera žijúce v danej 
oblasti.
Priemer: 20 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

DV21048 10,20 €

Vkladacie puzzle - Mapa Európy 
Drevená vkladačka, s ktorou sa deti naučia, ktoré krajiny tvoria Európu.
Obsahuje 25 dielikov. Názvy krajín sú v angličtine. 
Rozmer: 30 x 38 x 0,9 cm. Veková kategória: 3+ 
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BE10151 29,90 €

Vkladacie puzzle - Náš svet 
Drevené puzzle s úchytom naučí deti 
základné informácie o našom svete - delenie 
na svetadiely, aké zvieratá kde žijú a iné 
zaujímavosti. Puzzle obsahuje 21 dielikov.
Rozmer: 42 x 33,5 x 1,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

Svet
Náučné puzzle s motívom mapy sveta. Dostupné v 2 
jazykových verziách. Obsahuje 107 dielikov. Vyrobené 
z kartónu. Rozmer: 36,5 x 28,5 cm.

TM22101SK - slovenská verzia 8,20 €

TM22101CZ - česká verzia 8,20 €

GO57509 13,50 €

Puzzle - Európa 
Puzzle obsahuje 35 dielov, znázorňujúcich 
farebne odlíšené štáty Európy.
Rozmer: 32 x 30 cm. Veková kategória: 5+

aj pre

LU05504J 55,00 €

Magnetická drevená mapa sveta
Magnetická mapa sveta obsahuje 92 drevených dielikov 
puzzle, kde každý z nich reprezentuje región alebo krajinu 
a obsahuje obrázok charakterizujúci dané miesto.
Mapu je možné zavesiť na stenu.
Rozmer: 77 x 46 x 1 cm.
Veková kategória: 5+

aj pre

Drevené magnetické puzzle
Dieťa prikladá dieliky na podkladovú magnetickú plochu. Vďaka obrázkom 
umiestneným na každom dieliku si dieťa ihneď uvedomí, čo je pre každý 
okres charakteristické, čo sa kde pestuje, vyrába, ťaží, kde aké zvieratá 
žijú, kde sa aká stavba, budova, hrad či zámok nachádza.
Rozmer: 77 x 47 x 0,5 cm.
Veková kategória: 3+

WY91233 - Slovensko 31,00 €

WY91230 - Česko 31,00 €
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Glóbus v puzzle - Európa
Náučné puzzle, s ktorým deti spoznajú európske 
krajiny. Najskôr je potrebné zložiť centrálny obrázok 
s motívom mapy Európy. Na ráme sú napísané 
názvy jednotlivých krajín a úlohou detí je priradiť 
k názvom vlajky.
Dostupné v 2 jazykových verziách.
Obsahuje 70 dielikov. Vyrobené z kartónu.
Rozmer: 36,5 x 28,5 cm.

TM23101SK - slovenská verzia 8,20 €

TM23101CZ - česká verzia 8,20 €

aj pre

BE22730 24,90 €

Spoločenská hra - Zvieratká 
na ceste okolo sveta 
Pripravte sa na dobrodružstvo detí, ktoré majú 
za úlohu bezpečne doviesť mláďata na miesto, 
kde patria a popri tom objavovať svet. Hra 
je určená pre 2 - 4 hráčov. Balenie obsahuje 
hraciu dosku s otočným kompasom o priemere 
42 cm, 4 figúrky detí (3,4 x 5,5 cm), 16 kartičiek 
so zvieratkami, 1 kartu s mrakmi, 1 hraciu 
kocku, 1 bavlnené vrecúško. Rozmer balenia: 
32 x 24 x 5 cm. Veková kategória: 3+ 

BE11130 16,90 €

Priraďovacie puzzle
- Deti rôznych kútov sveta
Zábavné priraďovacie puzzle obsahuje 30 dielikov, 
pomocou ktorých je možné deťom priradiť rôzne 
oblečenie a vytvoriť tak veselé kombinácie alebo si 
zahrať hru, kto má lepšiu pamäť. 
Rozmer balenia: 28,9 x 33,6 x 0,9 cm.
Veková kategória: 4+ 

Penové figúrky
Penové figúrky rodín rôznych rás učia deti chápať 
rozdiely medzi ľuďmi.
Hrúbka: 16 mm.

A. HK00408 - Európska rodina 9,90 €

B. HK00409 - Africká rodina 9,90 €

C. HK00407 - Ázijská rodina 9,90 €

POSLEDNÉ
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LS076P 42,50 €

Deti sveta 
Magnetické karty zoznamujú deti s kamarátmi z celého sveta, ukazujú im 
ich príbytky, typické rastliny a zvieratká z danej krajiny. Balenie obsahuje 
32 magnetických kariet z odolného kartónu. Rozmer: 18 x 18 cm (8 ks), 
18 x 13,5 cm (8 ks) a 9 x 9 cm (16 ks). Veková kategória: 4+ 

Figúrky Spoznaj národy 
Zaujímavá kolekcia figúrok, ktoré reprezentujú členov rodiny a ktoré 
sú vhodné ako doplnok k domčekom na hranie. Sú vyrobené 
z kvalitných materiálov a detailne zdobené. 
Veková kategória: 3+

1. MI27395 - Európania 36,00 €

2. MI27396 - Afričania 36,00 €

HK11315 49,00 €

Kobercová skladačka Národy 
Materiál: polyester.
Sada obsahuje 15 dielov.
Rozmer 1 dielu: 29 x 29 cm.
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EPL120415 51,50 €

Farebná transparentná mozaika 
360 ks farebných transparentných dielikov 
v 6 rôznych tvaroch ponúka zábavu na dlhé hodiny. 
Balené v praktickom boxe. 
Rozmer balenia: 29 x 17 x 15 cm.
Rozmer šesťuholníka: 6 x 4,4 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR7626 42,90 €

Plošné geometrické tvary 
Geometrické tvary vyrobené 
z vysokokvalitného priehľadného plastu. 
Môžu sa používať ako pomôcka pri výučbe 
geometrie - pri rátaní povrchu, obvodu, alebo 
pri tvorbe zlomkov a pri iných aktivitách. 
Jednotlivé tvary sú farebne odlíšené. 
Sada obsahuje 450 tvarov rôznych farieb 
a veľkostí. Veková kategória: 5+ 

VN89012  20,50 €

Sada tvarov 
Sada 250 drevených kusov v 6 tvaroch a 6 
farbách. Sada je zameraná na poznávanie 
rozličných tvarov a vzťahov medzi nimi. Sú 
vhodné na použitie s Dvojitým zrkadlom 
(VN41345) a s Pracovnými kartami 
(VN87578) z našej ponuky.
Hrúbka tvarov je 1 cm.
Balené v plastovom vrecúšku.
Veková kategória: 5+ 

LR04166 37,00 €

Tangramy 
Sada obsahuje 210 tangramov v 6 farbách, 
ktoré rozvíjajú logické myslenie a priestorové 
vnímanie. Vyrobené z plastu.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

MS3003  18,50 € 

Magnetické drevené diely
44 dielov. Rozmer veľkého štvorca:
40 x 40 x 8 mm.
Veková kategória: 3+
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LR5440 9,00 €

Šablóny pre začiatočníkov 
Základné tvary v rôznych veľkostiach pomáhajú pri rozoznávaní 
tvarov, porovnávanie ich veľkostí a rozoznávaní ich vlastností. 
Obkreslite šablónu a dostanete najväčší tvar. Obsahuje 5 plastových 
šablón: kruh, trojuholník, obdĺžnik, štvorec, šesťuholník.
Rozmer obdĺžnika: 18 x 11 cm.
Veková kategória: 4+ 

VN912 2,35 €

Geometrická tabuľka 
Na prednej strane sa nachádzajú usporiadané úchytky 
(5 x 5), na zadnej strane sú úchytky usporiadané do 
kruhu o priemere 17,5 cm. Balenie neobsahuje gumičky.
Rozmer: 15 x 15 cm.

aj pre

Karty ku geometrickej tabuľke
Sada 12 karát pre geometrickú tabuľku (VN912), 
potlačených obojstranne. Rozdielne obtiažnosti. 
Rozmer: 16 x 16 cm.
Veková kategória: 5+ 

VN81942 - Sada 1 10,20 €

VN81946 - Sada 2 10,20 €

VN81947 - Sada 3 10,20 €

VN81967 - Sada 4 10,20 €

aj pre

BE21120 29,90 €

Gumičkové kreslenie 
Pomocou farebných gumičiek deti vytvárajú 
v drevenom ráme obrazy na základe predlohy 
alebo vlastnej fantázie. Hra rozvíja jemnú 
motoriku a kreativitu. Balenie obsahuje 
drevený rám, 5 obojstranných predlôh, 
25 farebných gumičiek.
Rozmer rámu: 27 x 28 cm.
Veková kategória: 4+ 

VN86246 4,90 €

Obojstranná geometrická tabuľka - 1 ks 
Jedna strana obsahuje 11 x 11 kolíčkov vzdialených od seba 2 cm, 
druhá strana obsahuje kolíčky v izometrickom usporiadaní. Tabuľka 
je vyrobená z odolného polypropylénu. Vhodné na používanie 
s Gumičkami z našej ponuky (VN914 a VN40264).
Rozmer: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 5+

VN40264 2,65 €

Gumičky
Balenie obsahuje 265 rôznofarebných 
gumičiek v 4 veľkostiach, ktoré sú určené 
na prácu s geometrickými tabuľkami z našej 
ponuky. 
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LR9863 27,50 €

Veľké magnetické
geometrické tvary 
Sada sa môže používať ako pomôcka 
pri geometrii, alebo na skladanie 
rôznych obrázkov. Balenie obsahuje 
47 magnetických tvarov.
Rozmer šesťuholníka: 15 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

LR9280 32,90 €

Myslíme priestorovo 
Ukladajte a kombinujte farebné telesá tak, ako 
ukazujú karty. Dvadsať úloh precvičí priestorovú 
predstavivosť a logické myslenie detí. 
Balenie obsahuje 4 rôzne tvary v rôznych 
farebných prevedeniach - spolu 40 dielov. 
Rozmer kocky: 5 x 5 cm. 
Veková kategória: 5+ 

aj pre

VN87269 16,50 €

Sada priestorových telies 
Skvelá pomôcka pri výučbe geometrie. 
Rôzne geometrické telesá, ktoré deti môžu 
triediť, porovnávať a študovať. Balenie 
obsahuje 40 geometrických trojrozmerných 
telies z pevného plastu (10 rôznych tvarov 
v 4 farbách). Rozmer: výška cca 2,5 cm.
Veková kategória: 5+

aj pre

MI32164 21,00 €

Priesvitné geometrické tvary
Sada 40 geometrických tvarov 
vyrobených z priesvitného plastu 
povzbudzuje deti k experimentovaniu 
a objavovaniu tvarov, veľkostí, farieb a 
vzorov, čo im pomáha spoznávať svet 
geometrie už vo veľmi mladom veku. 
Tvary je možné použiť na svetelnej tabuli 
a dodáva sa s 8 priehľadnými hárkami 
aktivít so stále rozdielnymi úrovňami a 
príručkou s pokynmi k hrám. 
Obsah balenia: 40 základných 
geometrických tvarov: kruh, štvorec, 
trojuholník, obdĺžnik a šesťuholník 
(všetky majú 2 veľkosti a 4 farby) a 12 
priehľadných hracích kariet.
Veková kategória: 3+ 
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VN2182 67,50 €

Stavebnica - geometrické tvary 
Pomôcka na vysvetlenie základných geometrických 
pojmov - výška, strana, hrana, plocha, uhlopriečka. 
Balenie obsahuje 180 farebných guľôčok 
s 26 dierkami (priemer je 1,6 cm), 180 napájacích 
častí (dĺžka je 1,6 - 7,5 cm).
Veková kategória: 6+ 

LR1776 46,50 €

Tvorenie telies a tvarov (2D a 3D) 
Konštrukčná stavebnica, ktorá ponúka nekonečné možnosti 
tvorby rôznych tvarov. Pomocou paličiek a konektorov 
vytvorte 2D model, následne kombináciou 2D modelov 
vytvorte 3D model tvaru. Hra na rozvoj priestorového 
vnímania, jemnej motoriky a fantázie. Balenie obsahuje 
122 farebných paličiek v 3 veľkostiach (5,5 / 9 / 13 cm), 
48 konektorov dvoch typov o priemere 2,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre
LR6120 23,90 €

Penové geometrické tvary 
Pomôcka pre názornú ukážku geometrických 
telies. Sada obsahuje 12 telies v troch rôznych 
farbách. Výška cca 6 cm.
Veková kategória: 5+ 

VN86295 47,90 €

Geometrické telesá, 17 ks 
Vhodné na prácu v skupinkách alebo ako 
demonštračná pomôcka. Spodná časť 
telesa je odnímateľná. Telesá je možné 
naplniť tekutinou, čo napomáha pri výučbe 
výpočtu objemu.Všetky telesá sú vyrobené 
z 2 mm hrubého, pevného plexiskla. Balenie 
obsahuje 17 ks geometrických tvarov. 
Výška: do 10 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

LH62102 52,00 €

Geometrické farebné tvary 
Populárne geometrické 3D tvary, pričom obal tvorí 
pevný plast a vnútro sa dá rozložiť na 2D plochu. 
Vnútro je vyrobené z pevnej gumy. Výška tvarov je 
cca 11 cm. Balenie obsahuje 10 kusov.
Veková kategória: 3+ 

VN86272 55,00 €

Mega priestorové telesá 
Pomôcka na výučbu geometrie. Sada 
obsahuje 17 geometrických telies z plastu, 
ktoré majú rovnaký základný rozmer - 10 cm - 
a vďaka tomu sa dajú lepšie pochopiť vzťahy 
medzi objemom, obsahom, tvarom, formou 
a veľkosťou. Veková kategória: 5+ 

aj pre
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AK20523 43,50 € 

Topológia 
Hra sa skladá zo 14 geometrických telies (2 sady po 7 telies, 
50 vzorových fotografií a 15 podlhovastých tyčiniek). Dieťa vychádza 
zo vzorových kariet a pozoruje polohu jednotlivých telies v porovnaní 
s ostatnými telesami. Rozostavuje jednotlivé telesá podľa danej 
fotografie, pričom sa vytvárajú vzťahy medzi trojrozmerným priestorom 
a dvojrozmerným znázornením v rovine. Obsahuje 2 podstavce na 
prichytenie fotografií a 2 plastové vrecká.
Didaktické ciele:
- priestorová intuícia
- otvorené a uzavreté línie
- blízkosť
- priestorové vzťahy
- polohy: pred, za, medzi, na jednu stranu, vnútri, vonku atď.
- objem
- zoskupenia a série
- okraje, hranice a oblasti
- smery
- symetria
- stanovenie strán.
Veková kategória: 4+

AK20535  30,90 € 

Hľadanie geometrických telies 
Hra sa skladá zo 7 pevných geometrických telies 
a 35 kartičiek s fotografiami. Týchto 35 fotografií sa skladá 
zo 7 hlavných kariet s fotografiami pevných geometrických 
telies a 28 kariet s fotografiami predmetov nachádzajúcich 
sa okolo nás, znázorňujúce geometrické telesá, s ktorými 
sa stretávame v každodennom živote. Na zadnej strane 
majú kartičky samokontrolný opravný systém. Hra 
obsahuje aj vrecúško z nepriehľadného materiálu slúžiace 
na hmatové rozpoznávanie geometrických telies.
Rozmer kartičiek: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+

SAMOKONTROLNÝ 
SYSTÉM

aj pre

aj pre

EPL120157 86,50 €

Senzorická stavebnica - guľôčky 
Stavebné drevené kocky so stredom z priehľadného akrylátu, 
v ktorom sú umiestnené rôznofarebné guľôčky. Pri hre sa presýpajú 
a vytvárajú krásne efekty. Balenie obsahuje 16 dielov v 4 rôznych 
geometrických tvaroch. Rozmer: trojuholník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; 
štvorec 6 x 6 cm; polkruh 13 x 6,5 cm; obdĺžnik 13 x 6 cm. 
Rozmer dreveného rámu: 2,5 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN89022 15,90 €

Drevené geometrické tvary 
Balenie obsahuje 12 rôznych geometrických tvarov 
vyrobených z dreva. Slúžia ako názorná pomôcka na 
hodinách geometrie. Maximálna výška: 7,5 cm.
Maximálny priemer: 5 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre
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EPL120158 86,50 €

Senzorická stavebnica - piesok 
Stavebné drevené kocky so stredom z priehľadného akrylátu, v ktorom je rôznofarebný piesok. Pri hre sa presýpa a vytvára krásne 
efekty. Balenie obsahuje 16 dielov v 4 rôznych geometrických tvaroch. Rozmer: trojuholník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; štvorec 6 x 6 cm; 
polkruh 13 x 6,5 cm; obdĺžnik 13 x 6 cm. Rozmer dreveného rámu: 2,5 x 1 cm. Veková kategória: 3+ 

EPL120159 86,50 €

Senzorická stavebnica - trblietky 
Stavebné drevené kocky so stredom z priehľadného akrylátu, v ktorom 
je rôznofarebná tekutina s trblietkami. Pri hre sa prelieva a vytvára 
krásne efekty. Balenie obsahuje 16 dielov v 4 rôznych geometrických 
tvaroch. Rozmer: trojuholník 12,5 x 12,5 x 12,5 cm; štvorec 6 x 6 cm; 
polkruh 13 x 6,5 cm; obdĺžnik 13 x 6 cm. 
Rozmer dreveného rámu: 2,5 x 1 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL120117 49,00 €

Dúhová stavebnica 
Stavebné drevené kocky so stredom z priehľadného farebného 
akrylátu, ktorý pri hre vytvára krásne efekty. Balenie obsahuje 24 dielov 
v 4 rôznych geometrických tvaroch. Rozmery: menší trojuholník 
11 x 5 x 9,5 cm; väčší trojuholník 10 x 10 x 10 cm; štvorec 5 x 5 cm; 
kruh priemer 5 cm; obdĺžnik 10 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 

TS10565EY 150,00 €

Svietiaci panel 
Každá časť vyžaduje inú schopnosť a využívanie jemných motorických 
schopností na rozsvietenie svetla. Povzbudzuje deti k objavovaniu príčiny 
a následkov. Kruh môžete rozsvietiť stlačením, prepnutím, otočením, 
potiahnutím alebo posunutím tlačidla. Panel je možné upevniť na stenu 
alebo ho stačí položiť na zem alebo stôl.
Rozmer: 25 x 80 x 4 cm.
Veková kategória: 1+ 
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PP8515 47,00 €

Autíčko objavov 
Originálne priehľadné autíčko, na ktorom deti vidia ako fun-
gujú jednotlivé časti. Sada obsahuje 8 dielov, ktoré stačí už 
len správne umiestniť na podvozok a hra sa môže začať. 
Deti budú určite nadšene pozorovať, ako sa krútia ozubené 
kolieska, ako sa hýbu farebné piesty a krútia kolesá. Všetky 
tajomstvá naozajstných áut budú odhalené. Všetky diely sú 
vyrobené z kvalitného odolného a netoxického plastu.
Rozmery balenia: 40 x 34 x 9 cm. Veková kategória: 3+ 

aj pre

BZ89211W17 40,00 €

Sada na elektronické experimenty 
Sada obsahuje všetky potrebné súčasti na to, aby si deti samé mohli zostaviť rôzne 
elektrické obvody a pozorovať, pri čom všetkom nám pomáha elektrický prúd. Dá sa 
pripraviť až 350 napínavých, zaujímavých a bezpečných experimetov. 
Veková kategória: 3+

aj pre

VN83673 11,90 €

Citrónové hodiny - experimentálna sada 
S touto sadou sa deti naučia ako fungujú batérie. 
Stačí pridať citrón, zemiak, citrónovú šťavu alebo colu 
a vyrobíte dostatok energie na pohon digitálnych hodín. 
Sada obsahuje všetko potrebné k experimentom (okrem 
spomínaných potravín a nápojov). 
Veková kategória: 6+ 

aj pre

EI5287 49,00 €

Model slnečnej sústavy 
Model solárneho systému sa skladá zo Slnka 
a 8 planét. Mladí vedci môžu skúmať ako funguje 
systém slnečnej sústavy, pohyb Zeme a iných planét 
vzhľadom k Slnku, pohybu Mesiaca vo vzťahu k Zemi 
alebo si vytvoriť svoj vlastný solárny systém. Slnko 
slúži aj ako nočné svetlo s automatickým vypnutím, 
v tme premieta na stenu súhvezdia. 
Vyžaduje 4 AA batérie (nie je súčasťou balenia).
Veková kategória: 8+ 

aj pre
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BE11020 39,90 €

XXL Puzzle Planéty 
Vydajte sa na cestu do vesmíru. Puzzle deti zoznámi so 
slnečnou sústavou, planétami, hviezdami a mesiacmi.
Priemer: 49 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

Slnečná sústava
Náučné puzzle, s ktorým sa deti naučia názvy planét slnečnej 
sústavy, ich veľkosť a priemernú vzdialenosť od Slnka.
Dostupné v 2 jazykových verziách. Obsahuje 70 dielikov.
Vyrobené z kartónu. Rozmer: 36,5 x 28,5 cm.

TM22301SK - slovenská verzia 8,20 €

TM22301CZ - česká verzia 8,20 €

aj pre

CD110472 17,50 €

Nálepky na stenu - Slnečná sústava 
32 nálepiek s tematikou slnečnej sústavy vrátane 
nálepiek s informáciami a názvami (v anglickom 
jazyku). Veková kategória: 6+ 

AK20822 18,50 €

Naša planéta a jej energia
Objavte pôvod energie a ako sa transformuje, 
aby sa dostala do našich domov a miest. Deti 
sa dozvedia viac o rôznych obnoviteľných a 
neobnoviteľných zdrojoch energie na našej 
planéte. Balenie obsahuje 2 maxi kruhové puzzle 
s priemerom 36,5 cm, s celkom 28 ks. 
Vyrobené z vysoko kvalitnej lepenky.
Veková kategória: 4+
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BZ2270 4,60 €
Teplomer 
Drevený teplomer s tekutou 
výplňou. Rozmer: 20 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

VN83304 7,60 €

Multi teplomer 
Dokonalý teplomer na rôzne experimenty. Obsahuje 
6 farebných ukazovateľov, ktoré napomáhajú pri 
porovnávaní rôznych teplôt. Vďaka rôznym farbám 
môže žiak vysvetliť jednoduchšie a názornejše svoje 
výsledky. Meria teplotu od - 30 °C do +110 °C.
Rozmer: 32,5 x 3,7 x 2 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

LS081P 51,50 €

Tajomný vesmír
Oboznámte sa s vesmírnymi telesami, kozmickými prístrojmi, životom a prácou 
kozmonautov, najbližšími susedmi planéty Zem. 34 ilustrácií poskytuje možnosť 
rozvinúť veku primerané rozhovory a rozšíriť vďaka ním slovnú zásobu a znalosti 
z tejto zaujímavej oblasti.
Sada obsahuje 34 obrázkov rôznej veľkosti. 
Rozmer: 29 x 20 cm, 18 x 18 cm, 18 x 13,5 cm, 9 x 9 cm. 
Veková kategória: 5+ 

LR6040 26,50 €

Magnetické planéty 
Balenie obsahuje 12 magnetických 
vesmírnych telies v reálnej 
farebnosti. Rozmer najväčšej časti 
(Slnko): 25 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre
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LR2906 36,90 €

Valce na meranie 
Odmerné valce sú vyrobené z odolného 
plastu a slúžia na meranie objemu. Sada 
obsahuje 7 valcov s objemom 10 ml až 1 l.
Veková kategória: 9+ 

VN52102 15,00 €

Skúmavky v stojane 
Sada obsahuje 14 plastových skúmaviek s uzáverom v stojane.
Rozmer: priemer 2,4 cm, výška 10,5 cm.
Veková kategória: 8+

VN85044 10,90 €

Odmerky 
Sada obsahuje 5 ks plastových priehľadných odmeriek 
s objemom od 50 do 1000 ml. Každá odmerka má na boku 
zreteľnú stupnicu. Veková kategória: 6+

VN87567 6,80 €

Nádoba na meranie objemu 
Odmerka v tvare kocky z odolného plastu. 
Objem je 1 l, pričom naznačených je každých 
100 ml.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

BZ52103 7,40 €

Plastové nádobky 
Balenie obsahuje 10 ks nádobiek 
(výška je 6 cm) s vrchnáčikom, 
ktoré slúžia na zber prírodných 
prvkov, ktoré môžu byť následne 
skúmané na hodine prírodovedy.
Priemer: 2,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

EPL120036 48,00 €

Vedecká sada - Voda 
43 dielna sada ponúka deťom množstvo 
možností, ako poznávať a experimentovať 
s vodou. Ukážte deťom, že sa ľad vznáša na 
vode a iné zaujímavé pokusy s vodou. Sada 
obsahuje: 5 odmeriek, 8 skúmaviek, 5 pipet, 
5 striekačiek, 5 lievikov, 3 teplomery, korkové 
zátky, hadičku a stojany na skúmavky. Všetky 
diely sú vyrobené z plastu alebo gumy, čím je 
sada bezpečná.
Rozmer stojana na skúmavky: 15,5 x 5 x 5 cm. 

aj pre
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VN52109 3,80 €

Lieviky 
Sada obsahuje 5 ks malých plastových lievikov. 
Priemer: 4 cm.
Veková kategória: 8+

aj pre

LR3963 16,50 €

Pipety pre najmenších 
Precvičte si silu rúk a motoriku. Pipeta je skvelá 
na hru s vodou. Jej mäkká hlavica je ideálna 
pre detské ruky a pestré farby urobia hru ešte 
zábavnejšou. Balenie obsahuje 4 ks. 
Rozmer: 15 cm. Veková kategória: 2+ 

VN51350 1,85 €

Pipety - 6 ks 
Sada obsahuje 6 ks plastových pipetiek.
Rozmer: dĺžka 14,5 cm, objem 3 ml.
Veková kategória: 8+

aj pre

LR5559 17,80 €

Motorická sada do piesku a do vody 
Sada obsahuje 4 rôzne zaujímavé pomôcky vhodné 
pre rozvoj motoriky pre najmenších.
Rozmer najväčšej pomôcky: cca 20 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR1963 15,00 €

Pinzety pre najmenších
Perfektná veľkosť pre detské ruky. Cvičí 
jemnú motoriku a vďaka ergonomickému 
rozmeru je perfektnou pomôckou pre vedecké 
výskumy. Balenie obsahuje 6 farebných 
pinziet v priehľadnom vedierku.
Rozmer pinzety: 15 cm.
Veková kategória: 3+

LR5558 8,80 €

Sada na manipuláciu 
pre najmenších
Balenie obsahuje 4 rôzne 
pomôcky na precvičenie motoriky 
pre najmenších. Sú vyrobené 
z odolného farebného plastu.
Veková kategória: 2+ 

LR93399 32,90 €

Dúhové odmerné zlomky 
Odmerky pomôžu deťom pochopiť 
zlomky, objem a obsah. Obsahuje 9 
odmeriek: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 
1/8, 1/10, 1/12.
Rozmer: 10 x 21 x 28 cm.
Veková kategória: 3+ 
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LR2963 15,00 €
Pinzety Kroko 
Pinzety sú tvarovo prispôsobené malým 
rukám. Skvelá pomôcka na precvičenie 
úchopu a jemnej motoriky. Balenie obsahuje 
12 ks v rôznych farbách.
Rozmer: 10 cm. Veková kategória: 2+ 

VN85593 6,60 €

Veľká magnetická podkova
Veľký magnet v tvare podkovy v obale z plastu 
dokáže dvihnúť predmety vážiace až 500 g.
Výška 20 cm.
Veková kategória: 8+

VN85139  7,20 €

Malá súprava magnetov
Súprava magnetov na prvé pokusy.
Obsah: 15 rôznych magnetov 
(podkova má výšku 4,5 cm).
Veková kategória: 8+

VN85591 3,70 €

Lietajúce magnety 
Deti sa naučia, že magnety majú 2 póly 
a že rovnaké póly sa odpudzujú a opačné 
sa priťahujú. Sada obsahuje podstavec 
s magnetom a 4 magnety v rôznych farbách.
Rozmer: priemer magnetu 3,2 cm. 
Výška podstavca: 10 cm.

aj pre

VN85141 27,90 € 

Základné vedomosti o magnetoch
Táto sada učí o základných princípoch vo 
svete magnetov. Deti pomocou nich zisťujú, 
ako napodobniť let magnetov a tiež ako 
spolupracujú magnety s kovovými predmetmi. 
Set obsahuje: 8 kruhových magnetov v 2 farbách, 
2 magnetických postavičiek (8 cm), 2 autíčka 
(10 cm), 1 stojan, 2 magnetické prúty, 1 pravítko, 
podstavec na uskladnenie sady.
Veková kategória: 8+

aj pre

EPL110398 34,50 €

Farebné magnety, 72 ks
Silné magnety držia veľké formáty papiera 
alebo až 8 listov vo formáte A4. 
Obsah: 12 magnetov v 6 farbách v praktickom 
boxe. Materiál: magnet, plast.
Rozmer: Ø 21 mm.
Veková kategória: 3+

PI80290 32,50 €

Experimentálna sada - Magnety 
Vydajte sa po stopách neviditeľných síl magnetov. 
Experimentujte s magnetickými silami a preskúmajte 
magnetické póly Zeme. Zistite ako funguje elektromagnet 
a mnoho ďalšieho. Obsah: kruhové a obdĺžnikové 
magnety, magnetické guličky, plastové kotúčiky, 
magnetická podkova a tyčový magnet, kompas, 
krabička so železným práškom, železná tyčinka, kábel, 
polystyrénový kotúčik, farebný lepenkový pásik.
Veková kategória: 8+ 

aj pre
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VN86078 5,00 €

Magnetická ružica 
Skvelá pomôcka na pozorovanie účinkov magnetického poľa 
a magnetizmu. Sada obsahuje zmagnetizovanú ihlu s dĺžkou cca 7,5 
cm na nemagnetickom kovovom stojane (sever je označený červenou 
farbou) a pracovnú kartu.
Veková kategória: 6+ 

AK20590 29,00 € 

Magnetická hra
Hra na pozorovanie a manipuláciu, ktorá 
pomáha deťom objaviť „tajomstvá“ magnetov. 
Prostredníctvom hry si rozvíjajú pozornosť, 
psychomotorické a rozlišovacie schopnosti 
a spoznávajú základné vlastnosti magnetov.
Obsahuje: 2 magnetické stojany (10,5 cm), 
8 magnetických kruhov, 35 obojstranných 
fotografických kartičiek a 2 drevené stojany na 
kartičky. Balené v kufríku. Veková kategória: 3+

LR2064 42,00 €

Hra s magnetmi
Tento Mega set s magnetmi postačí pre triedu s 25-timi 
študentmi. Krásna farebná sada magnetov rozličných 
veľkostí a iného príslušenstva dokáže deti zoznámiť 
so základnými vlastnosťami magnetov a železných 
predmetov. Sada sa skladá z 224 dielov.
Veková kategória: 5+

VN87608 27,00 € 

Magnetická sada
Fantastická farebná zbierka rozličných magnetizujúcich predmetov 
na nové objavy. Obsahuje: 1 obrovský magnet v tvare podkovy, 
4 magnetické prúty, 14 malých magnetických gulí, 40 krúžkov 
s magnetickou obručou, 1 malý magnet v tvare podkovy. 
Veková kategória: 6+

aj pre

LR2833 37,60 €

Magnetická sada 
s aktivitami STEMS 
Sada pokusov sa zameriava na 
magnetickú polaritu a magnetické 
priťahovanie a odpudzovanie. 24 dielna 
sada obsahuje 2 tyčové magnety, 2 
magnetické lienky, 4 okrúhle magnety, 
magnetickú podkovu, 2 autíčka, 
magnetický stojan, dosku s bludiskom, 
šnúrku a 10 obojstranných kariet 
s aktivitami. 
Rozmer dosky: 28 x 21,5 cm.
Veková kategória: 5+

H - 3A-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   574 9. 8. 2021   9:52:43



575

ZŠ

ZŠZŠ

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50

aj pre

aj pre

BZ85569 10,00 €

Magnety, 10 ks 
Balenie obsahuje 10 ks magnetov 
so zaznačeným magnetickým pólom 
(N - sever, S - juh). 
Rozmer: 30 x 6 x 6 mm.
Veková kategória: 3+ 

VN9997 4,00 €

Kompas 
Praktická pomôcka, aby ste vždy našli 
správny smer.
Rozmer: 9 x 6,5 cm. 

aj pre

BZ75462 350,00 €

Kufrík - magnetizmus 
Pomocou kufríka môže robiť pokusy naraz až 7 skupín. 
Je k dispozícii až 27 rôznych experimentov. Obsah balenia: 
spinky na papier, magnety v tvare podkovy, tyčové magnety, 
okrúhle magnety, pravítko, uhlomer, elektromagnet, šnúrka 
a plastové boxy na praktické uloženie.
Veková kategória: 6+

EPL130092 1,35 €

Kukátko špióna 
Vďaka zrkadlovému odrazu a hranám sa môžete pozrieť 
aj za roh a sledovať, čo sa tam deje. 
Rozmer: 3 x 3 x 3 cm.
Veková kategória: 3+ 

LH70173 1,20 €

Kinoptic - Magická knižka 
s pohyblivými obrázkami 
Malá knižka s obrázkami divokých zvierat. 
Pomocou špeciálnej fólie deti uvidia dané 
zviera v pohybe. Stačí fóliou pohýnať doprava 
a doľava. V knižke je vyobrazených 7 zvierat: 
žirafa, slon, gepard, medveď, kôň, orol, sliepka.
Rozmer: 14 x 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

divoké zvieratá 
v pohybe
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JH58003 4,65 €

Bublinová búrka 
Nalejte tekutinu na žltú časť trúbky a následne do 
nej fúknite. Vyletí z nej veľké množstvo bubliniek. 
Odporúčame používať vonku. Balenie obsahuje
1 trúbku a 1 flaštičku s tekutinou.
Veková kategória: 3+ 

JR540116 0,65 €

Bublifuk s hlavolamom 
Objem: 60 ml. Dizajn sa môže líšiť.
Veková kategória: 3+ 

EPL120254 8,90 €

3D odtlačky prstov 
Pomôcka na pozorovanie a experimentovanie  
s priestorovou predstavivosťou. Zatlačením na dosku  
s plastovými kolíkmi sa zobrazí 3D pohľad na odtlačené 
prsty. Možné použiť aj s rôznymi predmetmi. 
Rozmer: 12,5 x 9,5 x 6 cm. Veková kategória: 3+ 

EPL120530  27,90 €

3D odtlačky Jumbo
Pomôcka na pozorovanie 
a experimentovanie s priestorovou 
predstavivosťou. Zatlačením na 
dosku s plastovými kolíkmi sa 
zobrazí 3D pohľad na odtlačené 
prsty. Možné použiť aj s rôznymi 
predmetmi. Aktivita rozvíja priestorovú 
predstavivosť a hmatové vnemy.
Rozmer: 24,7 x 19,9 x 5,6 cm. 
Veková kategória: 3+ 

GOTA123 17,50 €

Ako vidí mucha? 
Keď sa pozriete na svet okolo seba cez 
toto sklíčko, uvidíte, ako ho vidí mucha. 
Kto je na tom lepšie? 
Rozmer: 5,5 cm x priemer 4,9 cm.
Veková kategória: 3+ 

PI80894 32,50 €

Experimentálna sada
- Zákony prírody 
Ako to, že lupa zväčšuje? Prečo 
bubliny hýria farbami? Ako to, že 
lode plávajú? Toto a oveľa viac sa 
dozvieš a vyskúšaš s touto sadou.
Veková kategória: 5+ 

aj pre
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VN52111  10,90 € 

Bzučiace štúdio
O čom sa asi hmyz rozpráva? Pomocou 
nášho chrobačieho bzučiaceho štúdia dieťa 
poznáva životné prostredie aj podľa zvukov. 
Obsah: 2 x zväčšovacia šošovka a slúchadlá. 
Výška: 9 cm. Batérie nie sú zahrnuté v balení.
Veková kategória: 6+

VN89180 1,25 € 

Zväčšovacia krabička
Vyrobená z priehľadného akrylového plastu 
s lupou na vrchu. Výborná na pozorovanie 
hmyzu, minerálov a iných malých vzoriek. 
Rozmer: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm.
Veková kategória: 6+

VN6639  3,20 € 

Nádoba na hmyz
Nádoba s odšrubovateľným vrchnákom, 
zabudovanými otvormi na vzduch, 
mriežkou a dvoma šošovkami. 
Priemer šošovky: 4,5 a 3 cm.
Zväčšenie: 2 a 4 krát.
Veková kategória: 6+

VN85143  2,95 € 

Dvojitá lupa
Šikovná lupa má dve zväčšovacie sklá, 
zväčšujúce 2 a 4-násobne. Nádobka 
je vybavená otvormi, ktoré umožňujú 
pozorovanému hmyzu dýchať.
Veková kategória: 6+

LH22015 6,60 € 

Mikroskop
Predmet, ktorý umiestnime do nádobky 
tejto lupy si možno prezerať zhora
i zboku. Rozmer: 10 x 18 x 12,5 cm.
Veková kategória: 3+

BZ6521W17 13,60 €

Mikroskop na pozorovanie 
Plastová dóza s mikroskopom, v ktorej deti môžu pozorovať 
rôzne veci z prírody - hmyz, kvety, listy, minerály a iné. 
Mikroskop má 10-násobné zväčšenie. Je otočný, dá sa otáčať 
do každej strany. Balenie obsahuje aj plastovú pinzetu pre 
ľahšiu manipuláciu s pozorovanými vzorkami. 
Veková kategória: 3+

aj pre

EI5092 26,90 €

Pozorovací box 
Vodotesný plastový box na zbieranie, pozorovanie 
a uchovávanie vzoriek pre mladých vedcov, 
vhodný na chrobáky, kvety, listy, malé ryby a žaby. 
Box má vetrací otvor, otáčavý podávač krmiva, 
4 zväčšovacie plochy na boku a praktický držiak.
Rozmer: 12 x 17 x 15 cm.
Veková kategória: 3+

VN85801  18,50 € 

Sada „Objavuj prírodu“
Dieťa sa pozorovaním prírody učí 
o svojom životnom prostredí. Obsah 
sady: nádoba na živočíchy s lupou, 
sieťka na živočíchy, lupa, pinzeta. 
Veková kategória: 6+

aj pre
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LR2446 10,00 €

Okuliare s farebnými sklíčkami
Unikátne detské okuliare majú ľahko 
vymeniteľné sklíčka. Balenie obsahuje: 
dve červené, dve modré, dve žlté a dve 
deformujúce (budete vidieť ako hmyz) 
plastové sklíčka. Kombináciou sklíčok 
experimentujte s farbami. Balenie obsahuje aj 
nápady na mixovanie farieb.
Veková kategória: 3+

aj pre

LR2774 29,90 € 

Sada zväčšovacích lúp
Sada extra veľkých lúp je vyvinutá pre malé detské rúčky. 
Sú ideálne pre spoznávanie detailov rastlín, chrobákov, 
či vecí okolo nás. Každá lupa obsahuje stojan na ľahšie 
pozorovanie do zväčšenia 4,5 krát veľkosti pozorovaného 
objektu. Rozmer lupy: 20 cm. 
Sada obsahuje 6 lúp rôznych farieb. 
Veková kategória: 3+

KP65800060 1,55 €

Lupa 
Plastová lupa s 5 násobným 
zväčšením. Priemer: 7,5 cm. 

aj pre

VN85803  8,00 €

Veľká lupa
Lupa s priemerom 8 cm a 2 násobným 
zväčšením. Ideálna na zväčšenie hmyzu 
a iných zaujímavých vecí.
Veková kategória: 6+

VN9930 2,25 €

Lupa s 3 zväčšovacími šošovkami 
Lupa je dlhá 10 cm. 
Zväčšenie: 3-násobné, 6-násobné a 10-násobné. 
Priemer šošoviek: 2,4 cm, 1,8 cm a 1,4 cm.
Veková kategória: 6+ 

Sada nerastov
Každá sada obsahuje ručne zbierané kamene, alebo 
minerály uložené v prehľadnom obale. 
Veková kategória: 8+

1. EI5205 - Vyvreté horniny (12 ks) 21,50 €

2. EI5204 - Skameneliny (9 ks) 21,50 €

3. EI5208 - Sedimenty (12 ks) 21,50 €

4. EI5207 - Minerály (12 ks) 21,50 €

5. EI5206 - Metamorfované horniny (12 ks) 21,50 €

6. EI5210 - Všetky sady (57 ks) 91,50 €

aj pre
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GOPP099 15,00 €

Sada kaleidoskopov
Pozorujte hru tvarov a farieb.
Sada obsahuje 12 ks.
Rozmer: priemer 3,5 cm, dĺžka 12,5 cm.
Veková kategória: 3+

LR0352 9,20 €

Farebné terčíky 
Tieto farebné priehľadné terčíky ukážu deťom, 
ako funguje mixovanie farieb a aké farby vzniknú 
zmiešaním dvoch rôznych farieb. Balenie obsahuje 
18 terčíkov v 6 rôznych farbách. Rozmer: 15 cm.
Veková kategória: 3+ 

GO60857 22,90 €

Sada kaleidoskopov Vesmír 
Sada obsahuje 12 kaleidoskopov v 3 rôznych 
farbách. Dĺžka: 15 cm. Priemer: 3,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

KN4608 9,80 €

Reálny stetoskop 
Skutočný kovový stetoskop umožní 
deťom počuť zvuk svojho srdiečka 
alebo kamarátovho.
Rozmer balenia: 15,5 x 28 x 2 cm.
Veková kategória: 5+

VN86034 3,65 €

Ochranné okuliare 
Skvelá pomôcka pri triednych pokusoch. Okuliare sú 
z priehľadného plastu a na zadnej časti majú elastický 
pás. Okuliare sú hračkársky výrobok a neslúžia 
ako skutočná ochrana. Sú veľkostne prispôsobené 
detskej tvári.
Rozmer: 13 x 7 x 6 cm.
Veková kategória: 8+

aj pre

EPL150112 1,90 €

Výškovo nastaviteľná lupa
Lupa poskytuje až 8 - násobné zväčšenie 
skúmaného predmetu. Šikovný rozkladací 
pomocník umožňuje, že deti majú obe ruky 
voľné. Ideálny nielen do interiéru, 
ale aj exteriéru. Vyrobené z plastu. 
Rozmer zloženej lupy: 5,8 x 3,7 x 1,2 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR93386 41,00 €

Miešanie farieb - tuby 
Zatraste tubami a premiešajte farby. Potom 
sledujte ako sa farby opäť oddelia. Obsahuje 
3 tuby s rôznymi farebnými variáciami.
Rozmer: 20 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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EPL120310 25,00 €

Preparáty do mikroskopu, 12 ks 
Balenie obsahuje 12 pásikov s 36 preparátmi 
obsahujúcimi riasy, vitamíny, huby a iné 
prírodné látky, ktoré sa dajú pozorovať pod 
mikroskopom. Balené v plastovej krabičke.
Rozmer preparátu: 7,5 x 2,5 cm.
Rozmer krabičky: 8 x 8 x 3 cm. 
Veková kategória: 3+ 

aj pre

MI99007 25,90 €

Preparáty k mikroskopu 
Balenie obsahuje 18 pásikov s rôznymi 
preparátmi obsahujúcich vitamíny, huby a iné 
prírodné látky, ktoré sa dajú pozorovať pod 
mikroskopom. Balené v plastovej krabičke.
Veková kategória: 10+ 

aj pre

NS2925MX 28,50 €

Sklíčka pod mikroskop - Botanika
Súprava obsahuje 25 vzoriek pod mikroskop 
v drevenej krabičke. Vzorky rôznych častí rastlín 
ako kukurica, slnečnica, mach, cibuľa, ľalia, 
fazuľa, lipa, bavlna, borovica a iné.
Veková kategória: 8+

NS1925MX 30,90 €

Sklíčka pod mikroskop - Zoológia
Súprava obsahuje 25 vzoriek pod mikroskop 
v drevenej krabičke. Biologické vzorky rôznych 
tkanív živočíchov, napr. včiel, vážky alebo komára.
Veková kategória: 8+

NS0009MX 28,50 €

Sklíčka pod mikroskop - Ľudské telo
Súprava obsahuje 25 vzoriek pod mikroskop 
v drevenej krabičke. Biologické vzorky rôznych tkanív 
z ľudského tela, napr. žalúdočná stena, tenké črevo, 
hladké svalové tkanivo.
Veková kategória: 

LH22017 4,00 €

Mini mikroskop 
Tento mikroskop je skvelý v tom, že sho 
môžete mať stále po ruke. Je skvelou 
pomôckou pri sledovaní rôznych textúr. 
Skúste sa zblízka pozrieť, ako vyzerá vaša 
pokožka, látka, plast a iné.
Rozmer: 15 x 4,5 x 2 cm.

aj pre

LR5112EI  26,50 €

Môj prvý mikroskop 
Plne funkčný mikroskop vyrobený pre malé rúčky. 
Obsahuje 2 okuláre, čo odstraňuje potrebu zavrieť 
jedno oko a zjednodušuje sústredenie na pozorovanie 
predmetov pod mikroskopom. LED svetlo umožňuje 
od sledovanie aj malých detailov. 3 AAA batérie nie sú 
súčasťou balenia.
Rozmer: 18 x 21 cm.
Veková kategória: 3+ 
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BZ81991W17 15,80 €

Mini mikroskop 
Prenosný mini mikroskop, s ktorým môžu deti pozorovať rôzne objekty s 20 
až 40 násobným zväčšením. Stačí mikroskop priložiť k požadovanému 
objektu - napr. k pokožke, kôre stromu, hmyzu - a cez objektív si prezrieť 
zväčšené detaily. Veľmi malé objekty sa môžu pozorovať ako pri klasickom 
mikroskope - vzorka sa vloží medzi pozorovacie sklíčka, mikroskop sa 
položí na podstavec a pozorovanie môže začať. Balenie obsahuje: mini 
mikroskop z plastu a so stojanom; batérie; plastové pozorovacie sklíčka, 
návod na používanie. Rozmer: 8,5 x 5 x 12 cm.
Veková kategória: 5+

aj pre

VN85908 125,00 €

Mikroskop 
Pomocou mikroskopu vedia žiaci pozorovať vlasy alebo 
listy a tým pozorujú štruktúru jednotlivých prírodných 
prvkov. Objektív poskytuje 4x, 10x a 40x zväčšenie. 
Súčasťou balenia sú 4 sklíčka s preparátmi, 5 sklíčok 
s vrchným sklíčkom, pinzeta, skalpel, pipeta, 1 petriho 
miska s vekom, 2 farbivá, ihla, malá skúmavka, manuál. 
Balenie neobsahuje baterky (3 x AA). 
Rozmer: 16,5 x 11,5 x 29,5 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

TS10024SC 119,00 €

Flexibilný mikroskop 
Flexibilný mikroskop s pružným držiakom, 4 LED diódami 
s nastaviteľnou intenzitou, jednoduchým USB napájaním 
a pozorovacou doskou s mriežkovou stupnicou.
Umožňuje 60 a 250 - násobné zväčšenie, je možné 
pri používaní ho držať v ruke alebo pripevniť na držiak. 
Dokáže robiť snímky zväčšených obrázkov.
Rozmer: 3 x 8,6 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

BZ44548 15,20 €

Plastové sklíčka na mikroskop 
Balenie obsahuje 50 ks sklíčok, vyrobených 
z odolného plastu hrúbky 1,5 mm.
Rozmer: 75 x 25 mm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

LR2760 27,90 €

Mikroskop Green 
Mikroskop vhodný aj pre najmenších bádateľov. 
Okulár je mäkký a mikroskop poskytuje 20 x 
zväčšenie, zaostrovanie pomocou kolieska na 
boku, je rozložiteľný na experimentovanie vonku. 
Rozmer: 20,5 x 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR5117EI                  50,00 €

Detský mikroskop 
Mikroskop so 60 zväčšenými snímkami 
tlačenými vo vysokej kvalite. Deti si môžu pod 
mikroskop vložiť aj vlastné vzorky a skúmať 
ich pomocou 3-násobného zväčšenia. LED 
svetlo zlepšuje sledovanie vzoriek. Vyžaduje 
3 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia).
Rozmer: 15 x 21 x 23 cm. 
Veková kategória: 5+ 

LR5303EI 95,90 €

Geologický mikroskop 
Ľahko ovládateľný mikroskop s dvojitým 
objektívom a svetlom. Umožňuje 10 a 20 - 
násobné zväčšenie. Sada obsahuje 12 druhov 
skál na skúmanie. Vyžaduje 2 batérie AA (nie sú 
súčasťou balenia).
Rozmer: 25 x 15 x 15 cm.
Veková kategória: 8+ 
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Rôzne elektronické mikroskopy 
nájdete na str. 596.

EI5260 16,50 €

Ďalekohľad pre najmenších 
Jediný ďalekohľad prispôsobený pre malé 
deti. Je ľahký, mohutný a odolný, má 
širokú časť na okolie očí pre pohodlnejšie 
používanie. Šnúrka na zavesenie okolo krku 
zabráni pádu ďalekohľadu. Má 2-násobné 
zväčšenie. Veková kategória: 3+ 

LR5211EI 21,50 €

Mikroskop a ďalekohľad v jednom 
Poznávanie prírody s týmto kombinovaným 
mikroskopom a ďalekohľadom v 1, bude pre 
deti veľkou zábavou. Mikroskop poskytuje 8-krát 
zväčšenie a nastaviteľný ďalekohľad až 15-krát 
zväčšenie. Výška: 23,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

TS04176EY 215,00 €

Detektory kovu - sada 
Pri nájdení kovového predmetu začne pípať. Balenie 
obsahuje 4 kusy. Batérie nie sú potrebné, detektor sa 
dobíja prostredníctvom podstavca, ktorý je súčasťou 
balenia.
Rozmer: 20 x 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

GO58603 10,80 €

Lis na kvety 
Pomocou lisu ľahko usušíte rôzne 
kvety alebo listy do vášho herbára.
Rozmer: 17,5 x 17,5 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

MS5059 56,80 €

Skryté obrázky - Príroda
Drevený stojan, do ktorého sa umiestni obrázok 
a deti postupne odkrývajú jednotlivé časti 
podľa farby, ktorú určí kocka. Hra precvičuje 
predstavivosť, pamäť a slovnú zásobu. Balenie 
obsahuje 78 obrázkov.
Rozmer: 21 x 11 x 19 cm.
Veková kategória: 5+ 

ED90119 67,00 €

Životný cyklus 
Hrou deti spoznajú životný cyklus človeka, 
psa, motýľa, žaby, včely, vtáčika, kvetu, mrkvy, 
jablka a ryže. Hra obsahuje dva drevené 
stojany (10 x 14,5 x 33 cm) a 50 plastových 
obrázkov (7 x 6 cm) so samokontrolným 
systémov.
Rozmer boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Veková kategória: 5+ 
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NE59005 45,00 €

Vtáčia búdka - bez kamery 
Vtáčia búdka je vyrobená z kvalitnej brezovej 
vodovzdornej preglejky s hrúbkou 18 mm, čím 
spĺňa požiadavky ornitológov na bezpečné 
hniezdenie. Strecha je z najkvalitnejšej dostupnej 
preglejky. Predná strana je výklopná a slúži na 
každoročné odstránenie starého hniezda. Búdka 
je natretá ochranným ekologickým náterom.
Búdka sa upevňuje na stom pomocou klincov (nie 
sú súčasťou balenia).
Rozmer: 22 x 22 x 26 cm.
Hmotnosť: 2,5 kg. 

NE59007 45,00 €

Kŕmidlo pre vtáčiky - bez kamery 
Kŕmidlo je vyrobené z kvalitnej vodovzdornej 
brezovej preglejky s hrúbkou 18 mm. Zásobník 
krmiva je z plexiskla. Kŕmidlo sa upevňuje na 
strom pomocou klincov (nie sú súčasťou balenia).
Rozmer: 33 x 25 x 23 cm.

NE59008 360,00 €

Kŕmidlo pre vtáčiky - s kamerou 
Kŕmidlo je vyrobené z kvalitnej vodovzdornej brezovej preglejky s hrúbkou 18 mm. Strecha 
je výklopná z dôvodu inštalácie a napojenia kamery. V búdke kŕmidla je umiestnená kamera, 
ktorá sa prepojí s počítačom, do ktorého sa dajú zaznamenávať fotografie a videá. Napájanie 
je pomocou súpravy a kábla UTP ako aj zdroja, ktoré sú súčasťou balenia. Kamera má 
zabudované infračervené nočné videnie. Kŕmidlo sa upevňuje na strom pomocou klincov (nie 
sú súčasťou balenia). Rozmer: 50 x 26,6 x 21 cm. Hmotnosť: 5 kg.

NE59006 360,00 €

Vtáčia búdka - s kamerou 
Vtáčia búdka je vyrobená z kvalitnej brezovej vodovzdornej 
preglejky s hrúbkou 18 mm, čím spĺňa požiadavky ornitológov 
na bezpečné hniezdenie. Strecha je z najkvalitnejšej dostupnej 
preglejky. Predná strana je výklopná a slúži na každoročné 
odstránenie starého hniezda. Búdka je natretá ochranným 
ekologickým náterom.Strecha je tiež výklopná z dôvodu inštalácie 
a napojenia kamery. Kamera sa prepojí s počítačom, do ktorého 
sa dajú zaznamenávať fotografie a videá. Napájanie je pomocou 
súpravy a kábla UTP ako aj zdroja, ktoré sú súčasťou balenia. 
Kamera má zabudované infračervené nočné videnie. Búdka sa 
upevňuje na stom pomocou klincov (nie sú súčasťou balenia).
Rozmer: 21,6 x 25,7 x 44 cm.
Hmotnosť: 4,6 kg. 

Pozorujeme vtáčiky
Určite aj na Váš školský dvor prilietajú vtáčiky. Pripravte pre ne prekvapenie v podobe búdky alebo kŕmidla. V zime sa potešia, že 

sa majú kde skryť pred mrazom a že si môžu pochutnať na dobrotách, ktoré pre ne pripravíte. Na jar si zasa vo vtáčej búdke môžu 
zariadiť vlastný „byt“ a priviesť na svet malé vtáčatká. Vďaka zabudovanej kamere môžete s deťmi priamo v triede pozorovať ako 
sa vtáčiky starajú o svoje mláďatká, ako rastú a postupne osamostatňujú. Na výber máte búdku alebo kŕmidlo s kamerou alebo 

bez kamery - je len na Vás, čo si vyberiete. 
Búdky a kŕmidla slúžia na pozorovanie vtáčikov, čím v deťoch vzbudzujeme záujem o ochranu prírody pod heslom 

„Pomôžme vtáčikom, aj oni nám pomôžu!“

kamera
s infračerveným 
nočným videním
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