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LR1905 20,50 €

Model tulipánu 
Na tomto penovom modele sa naučíte, 
z akých častí sa skladá tulipán.
Výška: 15 cm.
Veková kategória: 7+ 

aj pre

LR2430 57,50 €

Erupcia sopky 
Pomôcka, ktorá privedie deti k vede. Sopka 
je predelená na polovicu, jedna zobrazuje 
vnútorné vrsty, na druhej sú zaznačené 
popisy skladby sopky. Obsahuje: model 
sopky, plastový podnos, odnímatelnú trúbku 
na rýchle čistenie, jednoduchý recept na 
prípravu lávy. Rozmer: 28 x 33 cm.
Veková kategória: 6+ 

NS6003CS 24,90 €

Pozorovanie rastu rastlín
Vďaka tejto priehľadnej nádobe môžu deti 
pozorovať rast rastlín nielen nad zeminou, 
ale hlavne pod ňou. 
Rozmer: 40 x 18 x 6 cm.
Veková kategória: 3+

aj pre

EPL150083 21,50 €

Pozorovanie rastu rastlín 
Vďaka tejto priehľadnej nádobe môžu deti pozorovať rast 
rastlín nielen nad zeminou, ale hlavne pod ňou. Obsahuje 
plastovú nádobu, stojan, veko s dierkami a ochranný 
tmavý kryt. Rozmer: 30 x 19 x 4 cm.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

aj pre

BKFS4206 28,90 €

Svet mravcov 
Vďaka tejto priehľadnej nádobe môžu deti 
pozorovať pomocou lupy život mravcov. 
Prostredie obsahuje živicový gél, ktorý 
udržuje mravce v dobrom zdravotnom stave.
Rozmer balenia: 22 x 6 x 22 cm.
Veková kategória: 6+ 

EPL120495 85,00 €

Svet hmyzu
Každý hmyz má svoje vlastné životné prostredie. Zvieratá sa 
dostávajú do susedných záhrad otvormi v deliacich stenách. 
11 drevených kameňov je potlačených na oboch stranách s 
motívmi hmyzu. Materiál: masívne drevo, preglejka, MDF.
Rozmer: obytný priestor: 45 x 30 x 15,5 cm.
Veková kategória: 2+

aj pre
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aj pre

LR2437 16,00 €

Model Zeme - penový 
Odkry tajomstvá Zeme s týmto ľahkým, penovým modelom. 
Model sa predeluje na 2 hemisféry a zobrazuje 4 základné 
vrstvy Zeme s ich teplotou a hrúbkou. 
Priemer: 13 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN89853 47,50 €

Magnetický kolobeh vody 
Veľký magnetický model znázorňujúci kolobeh vody v prírode. Popisy 
k jednotlivým symbolom sú v angličtine. Sada obsahuje 6 symbolov 
(zem, voda, slnko, 3 oblaky, dážď a sneh), 5 šípok, 14 tabuliek 
s popisom.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

aj pre

BZ53656 14,30 €

Životný cyklus žaby - modely 
Balenie obsahuje 4 plastové modely od 
vajíčka po dospelú žabu. 
Rozmer: 5 - 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

BZ53651 14,30 €

Životný cyklus motýľa 
Žiaci pozorujú, opisujú a porovnávajú rôzne štádia vývoja 
motýľa. Vyrobené z ľahko umývateľneho, odolného plastu.
Rozmer: 2 - 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

BZ53655 14,30 €

Životný cyklus lienky 
Balenie obsahuje 4 plastové modely 
reprezentujúce vývojové štádia lienky od 
vajíčka po dospelý hmyz.
Rozmer: 5 - 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

BZ53665 14,30 €

Životný cyklus mravca 
Balenie obsahuje 4 plastové modely, 
reprezentujúce vývojové štádia mravca.
Rozmer: 4 - 7 cm.
Veková kategória: 3+ 
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CD3425 22,90 €

Životný cyklus, sada 
Balenie obsahuje 4 nástenné obrazy, koré 
znázorňujú životný cyklus motýľa, sliepky, 
žaby a rastliny. Popisy sú v angličtine. 
Rozmer každého obrazu: 43 x 61 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

VN85138 95,00 €

Model - ľudské torzo, 50 cm 
Plastový model ľudského tela s 11 vyberateľnými časťami. 
Hlava sa dá rozložiť na dve časti. Anatomicky správny model 
pomáha deťom lepšie si zapamätať nové informácie o našom 
tele a jednotlivých orgánoch. Výška: 50 cm.
Veková kategória: 10+

aj pre

RY59257 69,00 €

Ľudské telo - orgány 
Otvorením hrudníka plyšovej bábiky, zavediete deti do sveta základných 
orgánov a systémov ľudského tela. Stlačte srdce, pľúca žalúdok aby ste počuli 
rôzne zvuky. Balenie obsahuje bábiku a 7 orgánov.
Rozmer: 46 cm.
Veková kategória: 3+ 
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LR3332  33,50 €

Kostra človeka - puzzle
Puzzle z molitanu po zložení na podlahe 
vytvorí kostru dlhú 130 cm. 
Skladá sa z 15 častí.
Veková kategória: 3+

LR6044 26,50 €

Magnety obojstranné - Ľudské telo
Magnety sú obojstranné, pričom na jednej strane sa 
nachádza kostra človeka a na druhej strane sú hlavné 
orgány a svaly človeka. Reálne detailné kúsky ponúkajú 
možnosť poskladať človeka vo veľkosti cez 90 cm.
Sada obsahuje 17 kusov. Veková kategória: 5+

VN86188 62,00 €

Kostra ľudského tela, 80 cm 
Skvelá didaktická pomôcka na 
vysvetlenie stavby ľudského tela. 
Model má pohyblivé končatiny a je 
upevnený na stabilnom podstavci.
Výška: 80 cm.
Veková kategória: 8+

VN81895 34,50 €

Model - ľudské torzo, 27 cm 
Plastový model ľudského tela s vyberateľnými časťami. Pomáha 
deťom lepšie spoznať svoje telo - z čoho sa skladá, kde sa 
nachádzajú jednotlivé orgány a aká je ich funkcia. Výška: 27 cm.
Veková kategória: 10+

BZ52713 26,50 €

Model ľudskej kostry 
Balenie obsahuje 
41 plastových častí. 
Žiaci sa učia prakticky, 
prostredníctvom toho, že 
vyskladávajú jednotlivé kosti 
na stojan, kým nevznikne 
kostra ľudského tela.
Rozmer: 25 cm.
Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre
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Penový model
Prierez ľudskými orgánmi pomôže lepšie pochopiť ich funkciu 
a zistiť, ako vyzerajú ich súčasti. Rozmer: 13 cm.
Veková kategória: 7+

LR1902 - Srdce 20,50 €

LR1903 - Mozog 20,50 €

LR1907 - Oko 20,50 €

aj pre

aj pre

LR3535 50,50 €

Obehový systém srdca
Model ukazuje jednoduchým spôsobom ako spolupracujú srdce 
a pľúca pri zásobovaní tela kyslíkom. Model je priehľadný 
a zobrazuje žily, tepny, srdcové komory a pľúca. Balenie 
obsahuje 10 balíčkov s farbivom, pomocou ktorých sa znázorní 
tok krvi. Rozmer: 30 x 27 cm.
Veková kategória: 8+ 

aj pre

VN86178 44,00 €

Detailný model srdca 
Detailný model srdca, ktorý je približne 
3-krát väčší ako skutočné srdce. Možno 
ho rozobrať na 3 časti. Model je upevnený 
na podstavci. Rozmer: 28 x 28 cm. 

aj pre

LR3336 27,90 €

Minimodel - ľudské telo 
Balenie obsahuje 31 dielny model ľudského 
torza a stojan. Výška: 11 cm.
Veková kategória: 8+ 

MI99060 105,00 €

Ľudská anatomická sada 
Model ľudského tela zložený z 45 častí zobrazuje 
kostru, orgány a iné časti. Dá sa jednoducho rozobrať 
a späť poskladať, čím dieťa jasne porozumie funkcii 
jednotlivých súčastí. Výška: 56 cm.
Veková kategória: 8+ 
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LR3334 26,90 €

Minimodel - srdce 
3D model ľudského srdca, ktorý sa dá rozložiť na 
jednotlivé časti a deti tak vedia lepšie pochopiť, 
ako ich srdce funguje. Na modeli uvidia aortu, 
srdcové komory a iné časti srdca. Balenie 
obsahuje spolu 29 dielov, stojan a leták so 
zaujímavými faktami. 
Výška modelu: 12,7 cm.
Veková kategória: 7+ 

aj pre

VN86192 49,50 €

Model oka 
Vysoko detailný model oka. 
Možno ho rozobrať na 6 častí: 
vrchnú časť, sklovec, spodnú 
časť, šošovku, dúhovku, 
rohovku. Model je upevnený na 
podstavci.
Rozmer: priemer 16 cm, 
výška 21 cm. 

VN86376 60,00 €

Model ucha 
Obrovský model ucha 
znázorňuje všetky významné 
časti týkajúce sa sluchu 
a rovnováhy. Obsahuje 
odnímateľnú sekciu kosti, 
ktorá odhalí sluchovú kostičku 
s ušným bubienkom a labyrint.
Rozmer: 44 x 28 x 14 cm. 

LR3335 26,90 €

Minimodel - mozog 
Realistický model ukáže deťom, ako vyzerá ich mozog, z akých 
častí sa skladá, ktorá časť mozgu má aké funkcie a ako 
jednotlivé časti spolu spolupracujú. Model sa dá rozložiť na viac 
častí. Balenie obsahuje 31 častí, stojan a leták so zaujímavými 
faktami. Výška modelu: 22,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

LU05491J 45,00 €

Magnetická skladačka Ľudské telo
Magnetická tabuľa Ľudské telo je výbornou pedagogickou 
pomôckou. V balení sa nachádza 76 kartonových 
magnetických dielikov puzzle, drevené ukazovátko 
a 4 predlohy v rôznych jazykoch.
Rozmer: 43 x 5 x 28 cm.
Veková kategória: 7+

aj pre
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VN2038  30,50 € 

Ako sa správne čistia zuby?
Sada na demonštrovanie správnej ústnej hygieny. Zuby sú 
spojené s veľkým flexibilným drôtom, vďaka čomu môže kefka  
„vyčistiť“ aj ťažšie dosiahnuteľné oblasti. 
Rozmer: 24 x 19 x 14 cm. Dĺžka kefky: 36 cm.
Veková kategória: 5+

VN85456 16,50 €

Model chrupu 
Pomôcka, ktorá deťom ukáže ako vyzerá chrup 
dospelého človeka. Má reálne tvary a detaily.
Rozmer: 11 x 9 x 7 cm. 

aj pre

Ľudské telo
Náučné puzzle, pri ktorom sa deti naučia, z čoho sa skladá ľudské telo. 
Najskôr je potrebné zostaviť centrálny obrázok, ktorý znázorňuje postavy 
chlapca a dievčaťa v rámčeku. Na jednotlivých dielikoch sú znázornené 
časti tela, ktoré treba priradiť k ich názvom, ktoré sú napísané na ráme. Od 
postáv vedú čiary, ktoré ukazujú kam patrí daný dielik. Dostupné v dvoch 
jazykových verziách.
Obsahuje 35 dielikov. Rozmer: 36,5 x 28,5 cm. 

TM22701SK - slovenská verzia 8,20 €
TM22701CZ - česká verzia 8,20 €

aj pre

PI80993 32,50 €

Experimentálna sada - Ľudské telo 
Ako funguje nos? Čo sa stalo s jedlom, ktoré si zjedol? 
Koľko vzduchu dokážeš vydýchnuť? Ako to, že tvoje 
srdce a brucho robia zvuky? Zistite toho veľa o ľudskom 
tele s pokusmi, ktoré ukazujú, ako funguje. Zaujímavými 
pokusmi zameranými na vonkajšie prejavy tvojho tela sa 
môžeš naučiť mnohé o jeho vnútornej anatómii.
Veková kategória: 5+ 

aj pre
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RY59270 19,90 €

Ľudské telo zvnútra 
Zaujímavé náučné karty zobrazujú funkciu 
telesných orgánov. Pohybujte kartami do strán 
a pozorujte rôzne činnosti - napr. ako vstupuje 
svetlo do oka, ako prúdi krv v žilách a iné 
zaujimavosti. Balenie obsahuje 10 kariet.
Rozmer: 22 x 28 cm. Veková kategória: 4+ 

aj pre

PX2037A 11,40 €

Hra školou - Skladaj ľudské telo 
Celá postava človeka a jej časti je rozdelená 
na 3 väčšie a 18 menších doštičiek. Pevné 
doštičky do seba výborne zapadajú a držia 
pohromade. Zapojiť do hry sa môže aj viac 
hráčov, ktorí napovedajú a pomáhajú. Deti 
spoznávajú ľudské telo, zlepšujú motoriku 
a sústredenie, rozvíjajú logické myslenie 
a slovnú zásobu.
Rozmer dielika: 4,5 x 7,5 cm.
Rozmer zloženého obrázka: 26,2 x 40,5 cm.
Rozmer: 16 x 25,2 x 5,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

MI31971 8,20 €

Magnetické ľudské telo 
Je to hra, ktorá vyžaduje pamäť aj predstavivosť. 
Zábava rozvíja záujem o vedu a tiež rozširuje 
slovnú zásobu. Sada obsahuje 1 magnetický 
povrch, 19 magnetických prvkov.
Rozmer: 21,5 x 44 cm.
Veková kategória: 3+ 

Skladačka - Ľudské telo - dievčatko
Skladačka obsahuje 13 dielov. Deti spoznávajú ľudské telo, 
zlepšujú motoriku a sústredenie, rozvíjajú logické myslenie
Rozmer: 22,5 x 30 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+

WY91923 - CZ verzia 8,80 €

WY91924 - SK verzia 8,80 €

Skladačka - Ľudské telo - chlapček
Skladačka obsahuje 13 dielov. Deti spoznávajú ľudské telo, 
zlepšujú motoriku a sústredenie, rozvíjajú logické myslenie
Rozmer: 22,5 x 30 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+

WY91920 - CZ verzia 8,80 €

WY91921 - SK verzia 8,80 €

H - 3B-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   591 9. 8. 2021   10:21:27



592
POŠTOVNÉ ZDARMA

ZŠ

ZŠ

ZŠ

ZŠ

ZŠ

ZŠ

KUSY

Didaktické pomôcky a hry

pri objednávke nad 99 €

 M
o

d
e

ly
 -

 Ľ
u

d
sk

é
 t

e
lo

 /
 R

ö
n

tg
e

n
o

vé
 s

n
ím

ky
 /

 S
ve

te
ln

é
 p

a
n

e
ly

RY5910 24,00 €

Röntgenové snímky 
zvieracích kostier 
Balenie obsahuje 14 snímkov, ktoré 
detailne zobrazujú kostry rôznych 
zvierat. Stačí ich podržať proti svetlu, 
alebo umiestniť na podsvietenú 
tabuľu. Snímky sú vyrobené 
z odolného ohybného plastu.
Rozmer: 25 x 10 cm. Veková 
kategória: 4+

RY5911 35,90 €

Röntgenové snímky
ľudskej kostry 
Balenie obsahuje 18 snímkov, ktoré 
detailne zobrazujú všetky kosti 
ľudkého tela. Stačí ich podržať proti 
svetlu, alebo umiestniť na podsvietenú 
tabuľu. Z jednotlivých dielov sa dá 
poskladať kostra s výškou 1,5 m. 
Snímky sú vyrobené z odolného 
ohybného plastu.
Veková kategória: 4+

aj pre

aj pre

RY59251 26,90 €

Ľudia z vnútra 
Pri umiestnení na svetelný stôl alebo pred svetelný zdroj sa 
objaví obraz jedného z dôležitých systémov tela: kostrový, 
svalový, nervový, endokrinologický, dýchací, imunitný, tráviaci 
a močový. Na dvoch kartách sú zobrazené tehotenstvá. 
Balenie obsahuje 16 obojstranných kariet.
Rozmer: 22 x 28 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

RY59258 14,90 €

Vnútro človeka - RTG a MR 
Podržte obrázky proti svetlu alebo ich položte na 
svetelný panel a preskúmajte ľudské telo z vnútra. 
Balenie obsahuje 1 obrázok RTG a 1 obrázok MR.
Rozmer: 25,5 x 40,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

RY59250 30,00 €

Kostry živočíchov 
Skvelá pomôcka na vysvetlenie rozdielov medzi 
rôznymi živočíchmi. Fotografie stačí položiť na 
podsvietenú tabuľu, alebo ich presvietiť pomocou 
svetelného zdroja (baterky) a deti uvidia všetky 
kosti, ktoré sa nachádzajú v tele rôznych živočíchov. 
Fotografie majú povrch odolný proti škrabancom. 
Balenie obsahuje 16 obojstranných fotografií.
Rozmer: 20 x 25 cm. Veková kategória: 4+

aj pre

RY59255 25,00 €

Röntgenové snímky zrastených kostí 
Realistické snímky znázorňujú, aké pomôcky sa používajú 
pri fixácii zlomených častí tela (kovové platničky, skrutky, 
klince...). Balenie onsahuje 14 röntgenových snímkov 
a 14 obrázkov zlomených častí tela.
Rozmer: 19 x 28 cm. Veková kategória: 5+ 

RY5914 35,50 €

Röntgenové snímky zlomených kostí 
Realistické snímky znázorňujú zlomené časti tela.
Balenie obsahuje 15 röntgenových snímkov.
Rozmer: 20 x 26,5 cm. Veková kategória: 5+ 

aj pre

aj pre

POSLEDNÉ

H - 3B-Didakticke-2021-2022 - 31 Da PRINT.indd   592 9. 8. 2021   10:21:32



593

ZŠ

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

Svetelný panel
Svetelný panel ideálny pre experimentovanie s osvetlenými 
objektmi na povrchu. Skúmajte stavbu listov, kvetov či 
dokonca röntgenové snímky. Dostupný v 2 veľkostiach.
Balenie obsahuje svetelný panel, 4 kovové spony, 12 
V adaptér. Rozmery: 480 x 360 x 120 mm.
Veková kategória: 3+

TS01101SC - A2: 660 x 480 x 10 mm 225,00 €

TS07122EY - A3: 480 x 360 mm 115,00 €

aj pre

TSSC00837 166,00 €

Svetelný panel 
Panel je skvelou pomôckou na pozorovanie priehľadných objektov (listov, röntgenových 
snímkov), alebo na prekresľovanie rôznych motívov. Farba podsvietenia sa dá 
meniť jednoduchým otáčaním gombíka - na výber je 12 farieb. Panel tiež umožňuje 
nahrávanie zvukového záznamu v dĺžke trvania 30 sekúnd. Rozmer: A3
Veková kategória: 4+ 

aj pre

MI95101 84,50 €

Svetelná tabuľa - A3 Lightpad 
Jednoduchý zdroj na posilnenie vedomostí pri učení 
prostredníctvom vizuálnej stimulácie. Pomáha deťom 
lepšie sa sústrediť, pretože zameriava ich pozornosť na 
materiál, s ktorým pracujú. Obsah balenia: Svetelná tabuľa 
vo veľkosti A3, micro-USB kábel, návod a púzdro.
Rozmer: A3
Veková kategória: 3+ 

TS06939EY 269,00 €

Osvetlená písacia doska
Užite si nekonečnú zábavu so svietiacim povrchom na písanie s nabíjaním. 
Jednoducho vyberte z nabíjateľného stojana a prepnite na jednu zo siedmych 
farieb. Podporte kreativitu, zaznamenajte vynálezy a nechajte ich rozžiariť. Štyri 
hodiny nabíjania umožnia 10 až 12 hodín používania dosky. Na dosku používajte 
len suché utieracie perá. Pre lepší efekt môžete použiť fluorescentné fixy. Súčasťou 
balenia je adaptér. Doska je ľahko zmývateľná. Balenie obsahuje 4 dosky. Na 
písanie sú k tejto doske vhodné produkty z našej ponuky: TS06939EY, TS10020EE, 
TS10022EE, TS00539PC, TS00538PC, TS03190AR, TS10187AR. Nájdete ich vo 
Výtvarnej výchove.
Rozmer: 35 x 26 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+ 

RO59601 259,00 €

Vzdelávacia kocka 
Skvelá pomôcka pre pozorovanie štruktúr a vzorov 
rôznych priehľadných objektov a materiálov ako sú listy 
stromov, papier, rtg snímky, sklo, farby atď. Balenie 
obsahuje: kocku, zdroj a diaľkové ovládanie.
Rozmer: 40 x 40 x 40 cm.
Veková kategória: 3+ 

RY59602 46,50 €

Sada pre Vzdelávaciu kocku
Táto senzorická súprava obsahuje množstvo materiálov, 
s ktorými sa môžte hrať na Vzdelávacej kocke: počítať 
a triediť korálky, skúmať detaily na rtg snímkach, 
objavovať vzory na optických listoch, vytvárať vzory 
s farbami a stierkami. Sada obsahuje 5 priehľadných 
plastových zásobníkov, 12 optických listov, 2 pipetky, 
8 čírych flaštičiek, 3 stierky, 8 zvieracích rtg snímkov.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

RY59606 17,90 €

Držiak na pomôcky
pre Vzdelávaciu kocku 
Odolný a transparentný kryt so suchými 
zipsami, ktorý má 2 veľké a 4 malé vrecká 
na odkladanie pomôcok.
Poskladaný rozmer: 44 x 44 cm.
Veková kategória: 4+ 

POSLEDNÉ
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LR3775 23,90 €

Bzučiaky - zvieratká 
Sada obsahuje 4 bzučiaky, ktoré po stlačení vydávajú zvuky 
domácich zvierat. Využiť sa dajú pri rôznych triednych 
aktivitách alebo diskusiách. Bzučiaky sú napájané 2 batériami 
typu AAA (nie sú súčasťou balenia). Priemer: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

LR3776 24,50 €

Bzučiaky so svetlom 
Sada obsahuje 4 bzučiaky, ktoré po stlačení vydávajú zvuky a svietia. 
Využiť sa dajú pri rôznych triednych aktivitách alebo diskusiách. 
Bzučiaky sú napájané 2 batériami typu AAA (nie sú súčasťou balenia).
Priemer: 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj preTS03326EY 92,00 €

Nahrávacie štipce 
Balenie obsahuje 6 farebných štipcov, ktoré nahrávajú zvukový záznam 
v dĺžke 10 sekúnd. Záznam si hneď viete vypočuť a uchová sa, kým ho 
nenahradíte novou nahrávkou. Batérie sú súčasťou balenia.
Dĺžka: 10 cm.
Veková kategória: 3+ 

TS10003IT 52,00 €

Interaktívna nástenka 2
Do vrecák vložte kartičky, predmety alebo obrázky, a potom ku 
každému nahrajte zvukový záznam v dĺžke 30 sekúnd - stačí stlačiť 
zelené tlačidlo pri každom vrecku a hovoriť do čiernej krabičky 
na vrchu. Ak prepnete tlačidlo do polohy PLAY, môžete si záznam 
prehrať. Nahrávka sa uchová, kým ju nenahradíte ďalšou. Nahrávať 
môžete opakovane, pre každé vrecko v dĺžke 30 sekúnd. Vrecúška 
sú z vodeodolného materiálu, ideálne do exteriéru.
Rozmer: 65 x 53 cm. 
Veková kategória: 3+

Mikrofóny a slúchadlá 
s nahrávanim nájdete 

na str. 634.
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Zoznámte deti s elektronickými hračkami
vysokej kvality!!!

Moderný detský svet si žiada
moderné hračky!!!

TS00132EL 185,00 €

Bezdrôtový mikroskop pre všetkých 
Skvelá pomôcka, s ktorou deti môžu skúmať rôzne materiály 
a predmety. Stačí ho len priložiť k požadovanému predmetu 
a zväčšený obraz sa automaticky prenáša do vášho počítača. 
Mikroskop zväčšuje až 43-násobne. Na vrchu sa nachádza 
tlačidlo, ktoré umožňuje zachytiť obraz. Má robustný tvar, s ktorým 
sa ľahko manipuluje. Bezdrôtový dosah až 10 m umožňuje jeho 
použitie ako vnútri, tak aj vonku. Je ideálny pre skupinové, aj 
individuálne aktivity. Veková kategória: 3+ 

Bezdrôtový 

mikroskop

TS00015EL 75,00 €

Mikroskop pre všetkých 
Ekonomicky výhodnejšie prevedenie mikroskopu. Tento 
typ sa pomocou USB kábla pripája k počítaču, preto je 
možné používať ho iba na blízke predmety. To mu však 
neuberá na funkčnosti - pozorované predmety môžete 
nahrávať alebo fotografovať a vďaka 43-násobnému 
zväčšeniu objavíte mnoho prekvapujúcich tajomstiev. 
Veková kategória: 3+ 

LR4429-B 75,00 €

Vreckový digitálny mikroskop - modrý
Tento vreckový digitálny mikroskop poskytuje deťom úplne 
nový pohľad na svet okolo nás. Deti môžu analyzovať 
predmety a zblízka vidieť jemnejšie detaily. Mikroskop 
možno použiť s počítačom, notebookom, projektorom alebo 
s interaktívnou tabuľou cez USB port. Vlastnosti: 54 x 
zväčšenie, rozlíšenie 640 x 480 pixelov, VGA senzor CMOS, 
4 LED svetlá, 2 adaptéry.
Rozmer: 6,4 x 6,4 cm.
Veková kategória: 4+

Ekonomicky výhodnejší 

- na krátku vzdialenosť

aj pre

aj pre

aj pre

Ďalšie mikroskopy 
a príslušenstvo nájdete na 

str. 580 - 582.
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Interaktívny systém / podlaha
Ľahko prenosný interaktívny systém určený na podlahu alebo stôl, je skvelá pomôcka pri prezentácií, výučbe alebo pre rôzne podujatia. 

Umožňuje prácu s interaktívnymi perami (dvaja účastníci súčasne). Veľká výhoda systému je v tom, že nie je pevný, ale možno ho ľahko preniesť 
do hociakej miestnosti a bez ďalšieho nastavovania iba položiť na podlahu, zapojiť do elektriky a výučba či premietanie sa môže začať. 

Systém sa skladá z kvalitnej konštukcie, interaktívneho projektora Vivitek D756USTi, 2 kusov interaktívnych pier a plátna (120 x 90 cm), 
ktoré sa položí na premietanú plochu a umožňuje pohodlnú prácu. 

Premietať je možné na akýkoľvek povrch, no pre ľahkú prácu odporúčame hladký a svetlý povrch. 
Z akéhokoľvek povrchu sa tak stane interaktívna plocha, na ktorej sa dá pracovať.

Hmotnosť: 5 kg. Rozmer: 28,8 x 57,5 x 12,3 cm. Ako BONUS Vám k systému dodáme aj bezdrôtovú klávesnicu a myš na základné úkony.

Výučbové programy
K Interaktívnej zostave ponúkame základné výučbové programy, ktoré by nemali chýbať v žiadnej materskej škole  

a na 1. stupni základných škôl, pre ktoré boli tieto programy vyvinuté.
Programy dodávame v 5 licenciách - 1 CD s aktivačnou verziou do 5 počítačov + 1 prenosné CD s jednolicenciou (bez inštalácie).

Výučbový program
- Dopravné prostriedky
Program obsahuje 20 cvičení s množstvom 
zadaní, 50 fotografií a to všetko je rozdelené 
do 3 častí - poznávam, čo už viem, galéria. Deti 
sa naučia charakteristiku a využitie všetkých 
druhov dopravy - cestnej, železničnej, leteckej, 
vodnej a hromadnej. Veková kategória: 4+

ST140023SK - slovenská verzia 109,00 €

ST140023CZ - česká verzia 109,00 €

Výučbový program
- Prírodné spoločenstvá
Program obsahuje 6 skupín interaktívnych úloh 
s možnosťou výberu stupňa obtiažnosti. Deti sa 
dozvedia zaujímavé informácie o 4 prírodných 
spoločenstvách: les, lúka, močiar. rybník.
Veková kategória: 4+

ST180013SK - slovenská verzia 109,00 €

ST180013CZ - česká verzia 109,00 €

Výučbový program
- Domáce zvieratá
Program obsahuje 155 farebných fotografií, 
142 výučbových stránok, 36 rozmanitých 
cvičení. Deti spoznajú množstvo zvierat 
a naučia sa o nich rôzne delenia, informácie 
a tiež to, ako niektoré z nich ľuďom v živote 
pomáhajú. Veková kategória: 4+

ST180023SK - slovenská verzia 109,00 €

ST180023CZ - česká verzia 109,00 €

Výučbový program
- Začínam sa učiť
Program obsahuje 19 typov rozsiahlych cvičení 
s množstvom zadaní v 6-tich základných 
tematických okruhoch: písanie, počítanie, farby, 
tvary, logické myslenie, rozprávanie. Deti sa tu 
naučia základné zručnosti a schopnosti pre ich 
zdravý rozvoj a vývoj. Veková kategória: 4+

ST140013SK - slovenská verzia 109,00 €

ST140013CZ - česká verzia 109,00 €

Výučbový program
- Živá príroda pre MŠ
Program obsahuje 430 výučbových stránok, 
650 fotografií húb, rastlín a živočíchov v ich 
prirodzenom prostredí, rozličné animácie. Deti 
sa dozvedia množstvo zaujímavých informácií 
o rastlinách, zvieratách a hubách a tiež, ako 
vplývajú 4 ročné obdobia na živú prírodu.
Veková kategória: 4+

ST140033SK - slovenská verzia 109,00 €

ST140033CZ - česká verzia 109,00 €

Výučbový program
- Tvary a farby
Program obsahuje 80 výučbových stránok, 
36 rozmanitých cvičení, hlavolamov, 
maľovaniek s dynamicky sa meniacimi 
zadaniami a tiež animácie, ktoré hravým 
spôsobom pomáhajú deťom rozpoznávať tvary 
a farby. Veková kategória: 4+

ST14005SK - slovenská verzia 109,00 €

ST14005CZ - česká verzia 109,00 €

aj pre

ET0755 2450,00 €

Kompletný interaktívny systém Vivitek (so vstavaným počítačom)
Súčasťou systému je projektor Vivitek D756USTi, počítač s Intel procesorom a zabudovaným reproduktorom, 2 ks interaktívnych pier, plátno. Operačný systém 
PC je Windows 8.1. Súčasťou systému sú softvéry: i-Draw; Genee Spark; Genee Explorer.
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ET0065VK 2690,00 €

Interaktívny displej Novo Touch 65 
Interaktívny displej - dotykový monitor, ktorý je 
revolúciou v oblasti výučby.
Uhlopriečka: 166 cm (65 palcov).
Rozmer: 148,9 x 89 x 11,4 cm.

ET3000SM 1590,00 €

Mobilný stojan Func Mobile 
Stojan pre interaktívny displej, ktorý je 
ľahko prispôsobiteľný pre vaše rôzne 
potreby. Jeho prednosti sú: elektrické 
nastavenie výšky displeja. Zamykateľné 
kolesá, vďaka ktorým je možné 
premiestnenie stojana. Veľmi stabilná 
konštrukcia. 
Zaťaženie: 120 kg.
Veľkosť displeja: od 46“
VESA: horizontál 200 - 800 mm;
vertikál 100 - 400 mm.
Zdvih stojana: 500 mm.

Softvér Workspace
Workspace je ľahko a intuitívne ovládateľný výučbový softvér, ktorý poskytuje efektívne 

nástroje pre prácu s vašou interaktívnou tabuľou alebo displejom. Môže byť použitý 
k zvýrazňovaniu a tvorbe poznámok do všetkých počítačových programov. Obsahuje 

tisíce obrazových materiálov a zdrojov pre tvorbu interaktívnych materiálov. Je vhodný 
aj pre Materské školy, obsahuje databázu obrázkov a flash animácií (cca 3000). 
Garancia bezplatnej aktualizácie počas celej doby životnosti produktu. Program 

je kompatibilný s balíčkom Microsoft Office a môžete ho nainštalovať na neobmedzený 
počet počítačov.

Špecifikácia
- Minimalizovanie panela nástrojov
- Prepnutie na pracovnú plochu
- Režim lekcie
- Pero, Zvýrazňovač, Guma
- Tvary: rôzne geometrické tvary, čiary 
- Text: písaný pomocou klávesnice
- Mriežková alebo riadková strana
- Galéria obrázkov (viac ako 3000 obrázkov)
- Rozšírená ponuka nástrojov
- Systém študentských odpovedí: vložiť otázku 
pomocou softvéru - Response

- Rozpoznávanie matematických funkcií (zlomky, 
grécka abeceda….)

- Rozpoznávanie rukopisu 
- Export súboru do PDF / odoslať emailom ako PDF
- Spustenie internetového prehliadača priamo zo SW
- Časovač
- Plná podpora s MS office
- Pravítko, uhlomer, kružidlo, trojuholník,
- Záznam a prehrávanie
- Prehrávač Flash player

Možnosť vytvárania
interaktívnych

prezentácií

Interaktívny displej Novo Touch 65
Interaktívny displej s 4K rozlíšením (3840×2160) a uhlopriečkou 65“  je dotykový displej, ktorý je revolúciou v oblasti spolupráce, 
komunikácie, prezentácie a výučby. Vďaka LED technológii podsvietenia ponúka krištáľovo jasné zobrazenie obrazu za všetkých 
svetelných podmienok a na rozdiel od systémov založených na projektore, nevrhá žiadny tieň na prezentujúceho a neoslepuje ho. 

NovoTouch dotykový displej spotrebuje až o 75% menej energie ako štandardné projektory a inštalácia je jednoduchá a rýchla.
Displej má zabudovaný vstavaný PC s OS Android, ktorý obsahuje základné kancelárske programy (PDF viewer, Office suite a pod.).  

Zabudovaný Novo bezdrôtový systém pre bezdrôtovú prezentáciu a informačný systém NovoDS. Súčasťou je aj softvér Workspace pre 
vytváranie interaktívnych prezentácií.

Špecifikácia
Displej: IPS Panel, Backlit D-LED; uhlopriečka: 65 palcov; pomer strán: 16:9; svietivosť: 350cd/m2; kontrast: 1 200:1; 

odhadovaná životnosť: 30 000 hodín; natívne rozlíšenie: 4k Ultra-HD (3840 x 2160); zobrazovací uhol: 178 stupňov horizontálne 
a vertikálne; obnovovacia frekvencia: 60Hz; počet farieb: 1,07 bilión; orientácia displeja: horizontálne; dotyk: infračervená technológia; 
dotykových bodov: 10 pre písanie, 20 dotykov; povrchová úprava: 4 mm silné tvrdené sklo (úroveň 7H na Mohsovej stupnici minerálnej 

tvrdosti); verzia OS: Android v7.0; CPU: ARM® Cortex® A73 Dual Core CPU- Upto 1.1GHZ; GPU: Mali -450*5; RAM: 2GB DDR3;
vnútorná pamäť: 16GB (približne 9 GB pre používateľa); vstupy a výstupy: HDMI v2.0 (x2), VGA (x1), Audio-In Mini-Jack 3.5mm (x1), 

USB A 2.0 (x3), USB A 3.0 (x1), USB-B pre doyk (x1), microSD Slot, RS232 (x1), LAN (1x), odnímateľný Wifi Dongle 802.11ac, b / g / n 2,4 
GHz a 5 GHz; výstup: NT Live Hub bezdrôtová duplikácia obrazovky; zabudovaný informačný systém NovoDS pre zobrazovanie informácií
zabudovaný NovoConnect pre bezdrôtové pripojenie viacerých zariadení súčasne na displej; softvér pre vytváranie prezentácií; reproduktor 

2 x 8W (stereo); napájanie: AC 100-240V, 50/60Hz; váha: 38Kg; VESA: 400x400mm.
Súčasťou balenia: dotykový displej, držiak na stenu, Wifi Dongle, sieťový napájací kábel, kábel HDMI, kábel USB, kábel VGA, audio kábel, 

dotykové pero (x 3), diaľkové ovládanie s batériami, súprava dokumentov.

aj pre

aj pre
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Precvičovacie karty 
- Zvieratá - domáce a hospodárske
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5021SK - SK verzia 3,40 €

KA5021CZ - CZ verzia 3,55 €

Precvičovacie karty 
- Zvieratá - voľne žijúce
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5038SK - SK verzia 3,40 €

KA5038CZ - CZ verzia 3,55 €

Precvičovacie karty 
- Zvieratá - exotické
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5045SK - SK verzia 3,40 €

KA5045CZ - CZ verzia 3,55 €

Precvičovacie karty 
- Zvieratá - hmyz
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5076SK - SK verzia 3,40 €

KA5076CZ - CZ verzia 3,55 €

Precvičovacie karty 
- Zvieratá - vtáky
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5052SK - SK verzia 3,40 €

KA5052CZ - CZ verzia 3,55 €

Precvičovacie karty 
- Zvieratá - vo vode
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5083SK - SK verzia 3,40 €

KA5083CZ - CZ verzia 3,55 €

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre
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LS138 20,50 €

Exotické zvieratá 
Pomôcka, ktorá zoznámi deti s rôznymi exotickými 
zvieratkami. Balenie obsahuje 12 magnetických 
kariet vyrobených z odolného kartónu.
Rozmer: 18 x 13,5 cm. Veková kategória: 3+ 

Precvičovacie karty 
- Kvetiny
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných 
kartách. Využiteľné aj pri výučbe cudzích 
jazykov. Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5090SK - SK verzia 3,40 €

KA5090CZ - CZ verzia 3,55 €

LS135 30,00 €

Naše kvety 
Náučná pomôcka zoznamuje deti s rastlinami, 
s ktorými sa môžu stretnúť vo svojom okolí. 
Balenie obsahuje 19 magnetických kariet 
vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 13 cm / 10 ks, 18 x 9 cm / 9 ks.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

LS075P 29,90 €

Hospodárske zvieratká 
Hospodárske zvieratá, ich mláďatá a úžitok 
pre človeka, to všetko nájdete v tejto praktickej 
krásne ilustrovanej pomôcke. Využitie pomôcky je 
všestranné vo všetkých oblastich rozumovej výchovy 
v škôlke alebo na hodinách prírodovedy. Sada 
obsahuje 34 obrázkov. 
Rozmer: 18 x 13,5 cm a 9 x 9 cm. 
Veková kategória: 5+ 

aj pre
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LS068P 25,90 €

Zvieratká - morský svet
Vitajte v podmorskom svete, kde žije 
množstvo živočíchov rôznych tvarov 
a nádherných sfarbení. Predstavujeme Vám 
12 z nich. Spoznávajte ich, naučte sa ich 
pomenovať a rozlíšiť.
Rozmer obrázka: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LS070P 33,50 €

Zvieratká - vtáky
Didaktická pomôcka s ilustráciami vás 
privedie do ríše vtáctva. Spoznáte medzi 
nimi tie, ktoré žijú okolo nás ale aj také, ktoré 
uvidíte len v ZOO. Naučte sa ich pomenovať, 
porozprávať kde žijú a čím sa živia. Sada 
obsahuje 16 obrázkov.
Rozmer obrázka: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LS071P 28,90 €

Zvieratká - hmyz a iné
Svet hmyzu zahŕňa viac ako milión 
známych druhov. Je to najväčšia skupina 
živočíchov,ktorá skáče, lezie, prichytáva 
sa, zbiera peľ alebo cvrliká. Naučte sa ich 
pomenovať, porozprávať kde žijú a čím 
sa živia. Medzi 14 obrazmi nájdete okrem 
zástupcov hmyzu aj ich malých kamarátov: 
stonožku, slimáka, pavúka a húseničku.
Rozmer obrázka: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LS065P 25,90 €

Zvieratká - farma
Poznávajte, pomenujte, rozlišujte domáce 
zvieratká. Rozprávajte si o nich rozprávky, 
hádajte hádanky, spievajte pesničky. 
Využitie pomôcky je všestranné vo všetkých 
oblastiach rozumovej výchovy pri práci 
v škôlke či škole. 
Sada obsahuje 12 obrázkov.
Rozmer obrázka: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LS066P 25,90 €

Zvieratká - les
Didaktická pomôcka s krásnymi ilustráciami 
zvieratiek vás privedie do lesa. Poznávajte 
lesné zvieratká, naučte sa ich pomenovať, 
porozprávať kde žijú a čím sa živia. 
Rozprávajte si o nich rozprávky, hádajte 
hádanky, spievajte pesničky. Sada obsahuje 
12 obrázkov.
Rozmer obrázka: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 4+ 
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Vtáky
Karty s ilustráciami vtákov na Prírodovedu 
alebo Prírodopis ponúkajú široké možnosti 
práce učiteľa a žiakov. Sú doplnené 
o rozvíjajúce obrázky a názvy vtákov. 
Praktická pomôcka využiteľná aj na iných 
predmetoch - Slovenský jazyk. Sada obsahuje 
44 ilustrovaných kariet a 44 kariet s popisom. 
Rozmer: 22 x 15,5 cm a 22 x 4 cm. Veková 
kategória: 5+ 

LS160PSJ- SK verzia 25,90 €
LS160PCJ - CZ verzia 25,90 €

LS005B 85,00 €

Balík - Zvieratká 1 
Balík obsahuje 4 sady 
o zvieratkách: Zvieratká - farma, 
Zvieratká - les, Zvieratká - vtáky, 
Zvieratká - hmyz a iné. 
Rozmer obrázka: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LS006B 85,00 €

Balík - Zvieratká 2 
Balík obsahuje 5 sád o zvieratkách:
Zvieratká - svet, Zvieratká - morský 
svet, Zvieratká - polárne, Zvieratká 
- dinosaury, Zvieratká - domáci 
miláčik.
Rozmer obrázka: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

LS004B 85,00 €

Balík Príroda 
Balík obsahuje 4 obľúbené sady s témou 
prírody (Domáce zvieratká, Jar, leto, jeseň, 
zima, Chránime prírodu, Vývoj).
Veková kategória: 3+ 

LS086P 29,90 €

Jar, leto, jeseň, zima 
Súbor magnetických obrázkov 
pomáha rozvíjať slovnú zásobu k téme 
ročné obdobia. Umožňuje pozorovať 
zmeny v prírode a typickými znakmi 
charakterizovať jar, leto, jeseň a zimu. 
Sada obsahuje 36 magnetických obrázkov. 
Rozmer: 9 x 9 cm a 18 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre
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LS113 20,50 €

Liečivé rastliny 
Pomôcka, ktorá naučí deti rozoznávať liečivé 
rastliny, ktoré sa nachádzajú v ich okolí. 
Balenie obsahuje 14 magnetických kariet 
z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 13,5 cm / 8 ks, 18 x 9 cm / 6 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS117 9,90 €

Chránené rastliny 
Pomôcka, ktorá naučí deti rozoznávať 
chránené rastliny, ktoré sa nachádzajú v ich 
okolí. Balenie obsahuje 12 magnetických kariet 
z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS118 24,00 €

Záhradné rastliny 
Pomôcka, ktorá naučí deti rozoznávať 
záhradné rastliny, ktoré sa nachádzajú v ich 
okolí. Balenie obsahuje 19 magnetických kariet 
z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 13,5 cm / 4 ks, 18 x 9 cm / 15 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS115 21,50 €

Rastliny lesov, lúk a polí 
Pomôcka, ktorá naučí deti rozoznávať rastliny 
lesov, polí a lúk, ktoré sa nachádzajú v ich 
okolí. Balenie obsahuje 12 magnetických 
kariet z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 13,5 cm / 6 ks, 18 x 9 cm / 6 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS114 21,50 €

Jedovaté rastliny 
Pomôcka, ktorá naučí deti rozoznávať 
jedovaté rastliny, ktoré sa nachádzajú v ich 
okolí. Balenie obsahuje 12 magnetických 
kariet z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 13,5 cm / 6 ks, 18 x 9 cm / 6 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS064 20,50 €

Ovocné a lesné kry
Pomôcka, ktorá naučí deti 
rozoznávať ovocné a lesné kry, 
ktoré sa nachádzajú v ich okolí. 
Balenie obsahuje 22 magnetických 
kariet z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 15 ks, 
18 x 9 cm / 7 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS033 16,90 €

Ihličnaté stromy
Pomôcka, ktorá naučí deti rozoznávať ihličnaté 
stromy, ktoré sa nachádzajú v ich okolí. Balenie 
obsahuje 18 magnetických kariet z pevného 
kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 12 ks, 18 x 9 cm / 6 ks.
Veková kategória: 3+ 

aj pre aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre
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LS052 25,90 €

Stromy a kry 
Náučná pomôcka zoznamuje deti so 
stromami, s ktorými sa môžu stretnúť 
vo svojom okolí. Balenie obsahuje 21 
magnetických kariet vyrobených z pevného 
kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 14 ks, 18 x 18 cm / 7 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS031 30,00 €

Ovocné stromy 
Pomôcka, ktorá naučí deti 
rozoznávať ovocné stromy,
ktoré sa nachádzajú v ich okolí.
Balenie obsahuje 24 magnetických 
kariet z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 17 ks,
18 x 18 cm / 7 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS032 33,50 €

Listnaté stromy 
Pomôcka, ktorá naučí deti rozoznávať listnaté stromy, 
ktoré sa nachádzajú v ich okolí. Balenie obsahuje 42 
magnetických kariet z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 24 ks, 18 x 18 cm / 3 ks,
18 x 9 cm / 9 ks.
Veková kategória: 3+ 

Precvičovacie karty 
- Zelenina
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5007SK - SK verzia 3,40 €

KA5007CZ - CZ verzia 3,55 €

Precvičovacie karty - Ovocie
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5014SK - SK verzia 3,40 €

KA5014CZ - CZ verzia 3,55 €

Precvičovacie karty - Farby
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5106SK - SK verzia 3,40 €

KA5106CZ - CZ verzia 3,55 €

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

LS053P 24,50 €

Ovocie a zelenina 
Súbor obrázkov umožňuje poznávať, 
porovnávať a pomenovať jednotlivé 
druhy ovocia a zeleniny. Ilustruje vzhľad 
ovocných stromov a vývoj plodu počas 
jednotlivých ročných období.
Rozmer: 9 x 9 cm a 18 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ aj pre
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Precvičovacie karty 
- Abeceda
Obsahuje 38 obrázkov (česká verzia obsahuje 
34 obrázkov) na laminovaných kartách. Na karte 
je zobrazené veľké a malé písmenko písanej 
aj tlačenej abecedy a ilustratívny obrázok.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5120SK - SK verzia 4,80 €

KA5120CZ - CZ verzia 4,80 €

LS210ZM 27,90 €

Poznávame a píšeme čísla 
Farebné karty, ktoré zoznamujú deti 
s číslami a ich tvarom, s množstvom, 
počtom a orientáciou na číselnej osi. 
Balenie obsahuje 11 kariet vyrobených 
z pevného kartónu a magnety.
Rozmer: 46 x 31 cm.
Veková kategória: 6+ 

LS001ZM 8,50 €

Guľôčky 0 - 10 
Sada obsahuje 16 magnetických kariet 
vyrobených z pevného kartónu, ktoré sú 
skvelou pomôckou pri výuke matematiky.
Rozmer: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS002ZM 8,50 €

Prsty 0 - 10 
Sada obsahuje 16 magnetických kariet 
vyrobených z pevného kartónu, ktoré sú 
skvelou pomôckou pri výuke matematiky.
Rozmer: 9 x 9 cm. Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

LS100ZM 13,50 €

Číselný kalendár 
Číselný kalendár pre prvákov a nulté 
ročníky pomáha pri poznávaní, čítaní 
a utvrdzovaní predstavy čísla do 10 
a vytváraní vzťahu medzi počtom prvkov 
a ich číselným vyjadrením. Obsahuje 
kartičky s prstami, číslami a guľôčkami 
od 0 do 10. Rozmer: 30 x 10 cm.
Veková kategória: 5+ 

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+ 

LS136 21,50 €

Čísla III. - do 10 
Sada farebných obrázkov zoznamuje 
deti s číslovkami a množstvom 
od 1 do 10. Balenie obsahuje 30 
magnetických obrázkov vyrobených 
z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm, 18 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

KA5397 1,65 €

Číslice
Obsahuje 10 laminovaných kariet 
s číslom a ilustračným obrázkom.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

LS211ZM 17,00 €

Rozkladáme čísla 
Pomôcka na hodiny matematiky, vďaka ktorej deti pochopia 
rozklad čísel na desiatky a jednotky. Balenie obsahuje
11 kariet vyrobených z pevného kartónu a magnety.
Rozmer: 30 x 21 cm. Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

aj pre
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LS041ZM 25,50 €

Tvorivé úlohy - Tvary 
Sada pomocou geometrických tvarov zoznamuje deti s triedením, 
priraďovaním a kombinovaním. Balenie obsahuje 48 magnetických 
kariet vyrobených z pevného kartónu. Rozmer: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

LS120ZM 0,60 €

Číselný rad do 20 
Obojstranná karta, ktorá slúži ako 
pomôcka pri jednoduchých matematických 
operáciách s číslami do 20. Vyrobené 
z pevného kartónu. Rozmer: 20 x 2 cm.
Veková kategória: 6+ 

LS121ZM 1,25 €
Číselný rad do 100 + násobilka 
Praktická učebná pomôcka pre žiakov, ktorá slúži na 
precvičovanie jednoduchých matematických operácií s číslami 
do 100. Obojstranne laminovaná karta.
Rozmer: 20 x 20 cm. Veková kategória: 6+ 

KAXL45 19,50 €

Nástenný obraz XL - Štvorcová sieť 
Obojstranne laminovaný nástenný obraz na výuku 
matematiky. Veľkosť štvorcov: 10 x 10 cm.
Rozmer: 100 x 100 cm. 
Veková kategória: 6+ 

aj pre

aj pre

aj pre

VN86234 6,75 €

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

aj pre

RT5065 109,00 €

Súprava magnetiek 
- Plánovanie dňa 
Magnetická súprava pre naplánovanie dňa 
pomôže deťom zvládnuť aj náročný deň plný 
aktivít, od rána až do večera.
Súprava obsahuje:
- 280 magnetiek
- 1 magnetickú tabuľku na dvere
- 1 magnetický rozvrh (28 x 21 cm)
- 1 fixu na tabuľu.
Biela magnetická tabuľa nie je súčasťou 
balenia. Veková kategória: 3+ 

RT5067 39,00 €

Súprava magnetiek 
- Odmeňovanie
Magnetická súprava plánuje, motivuje a odmeňuje. Naplánujte pre deti 
rôzne aktivity, od bežných denných činností ako umývanie zubov až po 
pomoc s domácimi prácami. Naučia sa tak samostatnosti a zodpovednosti.
Súprava obsahuje:
- 70 magnetiek
- 1 magnetický rozvrh (28 x 21 cm)
- 1 fixu na tabuľu.
Biela magnetická tabuľa nie je súčasťou balenia. Veková kategória: 3+
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Domino balíky
Dominový rýchlotest preverí znalosti z preberaného učiva 
na hodinách matematiky. Každé balenie obsahuje 5 
samostatných sád, aby mohli naraz pracovať piati žiaci, alebo 
päť skupiniek. Každá sada obsahuje 10 kartičiek s príkladmi, 
ku ktorým sa prikladá strana s výsledkom. Pri správnom 
zložení všetkých kartičiek musí príklad na poslednej 
nadväzovať na výsledok na prvej. Jedno balenie obsahuje 5 x 
10 laminovaných kartičiek z pevného kartónu.
Rozmer: 7,5 x 2,5 cm. Veková kategória: 6+

LS531ZM - Numerácia do 20 (8 domín) 55,00 €

LS532ZM - Numerácia do 100 (5 domín) 34,90 €

LS533ZM - Násobenie a delenia (6 domín) 42,50 €

aj pre

LS021ZM 65,50 €

Numerická zostava, 2. ročník 
Učebná pomôcka na vyvodzovanie, každodenné 
precvičovanie a utvrdzovanie základného učiva 
matematiky v 2. ročníku. Spolu obsahuje 140 
magnetických karát. Rozmer: 9 x 9 cm a 9 x 5,3 cm.
Veková kategória: 6+ 

LS022ZM 75,90 €

Numerická zostava, 3. - 4. ročník 
Učebná pomôcka na vyvodzovanie, každodenné 
precvičovanie a utvrdzovanie základného učiva matematiky 
v 3. a 4. ročníku. Spolu obsahuje 176 magnetických karát. 
Rozmer: 9 x 9 cm a 9 x 5,3 cm.
Veková kategória: 6+ 

LS060ZM 13,50 €

Bleskovky - sčítanie do 20 
Výborný pomocník na precvičovanie sčítania 
do 20 pre prácu vo dvojici alebo celú triedu. 
Obojstranné karty so 100 zadanými príkladmi. 
Obsahuje 50 obojstranne potlačených kariet.
Rozmer: 15,5 x 11 cm. 
Veková kategória: 6+ 

LS020ZM 102,00 €

Numerická zostava, 1. ročník 
Učebná pomôcka na vyvodzovanie, každodenné 
precvičovanie a utvrdzovanie základného učiva matematiky 
v 1. ročníku. Spolu obsahuje 198 magnetických karát. 
Rozmer: 9 x 9 cm a 9 x 5,3 cm.
Veková kategória: 6+ 

LS003B 85,00 €

Balík Poznávaj 
Balík obsahuje 6 sád o poznávaní (Čísla 
II., Tvary, Pojmy, Matematické predstavy, 
Vyjadrenie priestoru, Poznávajme farby).
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre aj pre

aj pre
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LS220ZM 17,00 €

Násobilka 
Súbor kartónových obrazov s násobilkou 
a rímskymi číslami. Praktická učebná 
pomôcka s celoročným využitím na stenu 
alebo magnetickú tabuľu. 
Rozmer: 45 x 16 cm. Veková kategória: 7+ 

LS221ZM 16,00 €

Delilka 
Súbor kartónových obrazov s delilkou. 
Praktická učebná pomôcka s celoročným 
využitím na stenu alebo magnetickú tabuľu.
Rozmer: 45 x 16 cm.
Veková kategória: 7+ 

aj pre

LS060P 9,90 €

Pojmy 
Sada obrázkov pomáha deťom 
pochopiť pojmy ako stádo, húf, kŕdeľ, 
družstvo, skupina, hromada. Balenie 
obsahuje 6 magnetických kariet 
vyrobených z odolného kartónu.
Rozmer: 18 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS001B 96,90 €

Balík Zdravie 
Balík obsahuje 4 sady o zdraví (Moje telo, 
Hygiena, U lekára, Zdravá výživa).
Veková kategória: 4+ 

LS130P 40,50 €

Moje telo 
Pomôcka na vysvetlenie fungovania ľudského tela 
a jeho orgánov. Balenie obsahuje 10 magnetických 
kariet vyrobených z odolného kartónu.
Rozmer: 21 x 30 cm.
Veková kategória: 4+ 

LS108 19,50 €

Zmysly 
Deti priraďujú farebné obrázky 
s jednotlivým symbolom zmyslov. 
Balenie obsahuje 30 magnetických 
obrázkov vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

LS121P 19,90 €

Jednoduché obliekanie
Deti si rozvíjajú slovnú zásobu k téme obliekanie a triedia 
oblečenie podľa ročného obdobia. Prikladaním kartičiek 
postupne obliekajú postavičky na obrázkoch. Balenie obsahuje 
40 magnetických kariet vyrobených z odolného kartónu.
Rozmer: 21 x 30 cm (5 ks), 18 x 9 cm (5 ks), 8x5 cm (5 ks).
Veková kategória: 3+ 

aj pre
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LS088 30,50 €

Chránime prírodu 
Pomôcka vedie deti k uvedomeniu si potreby 
ochrany životného prostredia. Dvojice 
obrázkov porovnávajú zlé a dobré správanie 
sa v prírode, rozvíjajú komunikáciu a slovnú 
zásobu. Balenie obsahuje 20 magnetických 
kariet vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 8ks, 18 x 13,5 cm / 8 ks, 
18 x 18 cm / 4 ks. 
Veková kategória: 3+ 

LS045 8,20 €

Počasie 
Pomôcka pre určovanie charakteru počasia, na 
obohatenie slovnej zásoby a rozvoj komunikácie. 
Obsahuje 12 obojstranne laminovaných kariet 
z pevného kartónu. Rozmer kalendára: 24 x 11 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS133 32,50 €

Zdravá výživa 
Deti sa naučia rozdeľovať potraviny na 
zdravé a tie, ktoré zdraviu neprospievajú. 
Balenie obsahuje 36 magnetických obrázkov 
vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 18 cm / 6ks, 18 x 13,5 cm / 
2ks, 9 x 9 cm/18 ks. Veková kategória: 3+ 

LS131 17,00 €

Hygiena 
Pomôcka vedie deti k osvojeniu si správnych 
hygienických návykov a starostlivosti o telo. 
Balenie obsahuje 8 magnetických kariet 
vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 13,5 cm. Veková kategória: 3+ 

LS056 19,50 €

Bezpečnosť na ceste 
Pomôcka zoznámi deti s pravidlami cestnej premávky a bezpečnosťou na 
ceste. Balenie obsahuje 15 magnetických kariet vyrobených z pevného 
kartónu. Rozmer: 9 x 9 cm / 8ks, 18 x 9 cm / 3 ks, 18 x 18 cm / 4ks.
Veková kategória: 3+ 

LS127 22,50 €

Pomenuj a priraď 
Základom sú 4 hracie karty, každá so 6 skupinami predmetov, 
a 2 súbory po 24 obrázkov. Prvý súbor obsahuje obrázky zhodné 
s obrázkami na hracích kartách. Druhý súbor obsahuje obrázky, 
ktoré vyjadrujú logickú väzbu s obrázkami z prvého súboru. 
Balenie obsahuje 4 hracie karty (A4) a 48 kariet vyrobených 
z pevného kartónu s rozmerom 9 x 9 cm. Veková kategória: 3+

aj pre

aj pre
aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

LS132P 26,90 €

U lekára
Deti si rozvíjajú slovnú zásobu k téme U lekára - prevencia, 
vyjadrovanie telesných pocitov, hodnota zdravia, atď. Balenie 
obsahuje 6 magnetických kariet vyrobených z odolného kartónu.
Rozmer: 21 x 30 cm.
Veková kategória: 4+ 

NA305164 50,00 €

Aké bude počasie? 
Deti sa učia rozoznávať počasie a vybrať 
vhodné oblečenie. Tiež sa učia pochopiť 
časovú chronológiu (včera, dnes, zajtra). Sada 
obsahuje magnetický panel (56 x 40 cm), 28 
kartičiek a 4 šípky.
Veková kategória: 3+ 
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Nástenný obraz XL - Abeceda
Obojstranne laminovaný nástenný obraz na 
výuku slovenského, alebo českého jazyka.
Balenie obsahuje závesný systém.
Rozmer: 100 x 70 cm.
Veková kategória: 6+

KAXL1SK - SK verzia 24,50 €

KAXL1CZ - CZ verzia 24,50 €

Nástenný obraz XL - Prídavné mená
Obojstranne laminovaný nástenný obraz na výuku 
slovenského, alebo českého jazyka.
Balenie obsahuje závesný systém.
Rozmer: 100 x 70 cm.
Veková kategória: 8+

KAXL37SK - SK verzia 24,50 €

KAXL37CZ - CZ verzia 24,50 €

Nástenný obraz XL - Slovesá
Obojstranne laminovaný nástenný obraz na 
výuku slovenského, alebo českého jazyka.
Balenie obsahuje závesný systém.
Rozmer: 100 x 70 cm.
Veková kategória: 8+

KAXL38SK - SK verzia 24,50 €

KAXL38CZ - CZ verzia 24,50 €

Nástenný obraz XL - Podstatné mená
Obojstranne laminovaný nástenný obraz na výuku 
slovenského, alebo českého jazyka.
Balenie obsahuje závesný systém.
Rozmer: 100 x 70 cm.
Veková kategória: 8+

KAXL36SK - SK verzia 24,50 €

KAXL36CZ - CZ verzia 24,50 €

aj pre

aj preaj pre

aj pre

LS055PSK 18,50 €

Časové vzťahy SK
Sada kariet pomáha deťom vytvárať si 
predstavu o častiach dňa: ráno, dopoludnie, 
obed, popoludnie, večer, deň, noc, včera, 
zajtra... Výrazy sú v slovenčine. Balenie 
obsahuje 10 magnetických kariet vyrobených 
z odolného kartónu.
Rozmer: 14 x 40 cm (5 ks) a 14 x 8 cm (5 ks).
Veková kategória: 3+ 

LS055PCZ 18,50 €

Časové vzťahy CZ
Sada kariet pomáha deťom vytvárať si 
predstavu o častiach dňa: ráno, dopoludnie, 
obed, popoludnie, večer, deň, noc, včera, 
zajtra... Výrazy sú v češtine. Balenie 
obsahuje 10 magnetických kariet vyrobených 
z odolného kartónu.
Rozmer: 14 x 40 cm (5 ks) a 14 x 8 cm (5 ks).
Veková kategória: 3+ 

aj pre
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Precvičovacie karty 
- Hudobné nástroje
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5069SK - SK verzia 3,40 €
KA5069CZ - CZ verzia 3,55 €

Precvičovacie karty 
- Dopravné prostriedky
Obsahuje 24 obrázkov na laminovaných kartách. 
Využiteľné aj pri výučbe cudzích jazykov.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 3+

KA5298SK - SK verzia 3,40 €

KA5298CZ - CZ verzia 3,55 €

Profesie
Pomôcka na rozvíjanie slovnej zásoby. Deti spoznávajú 
profesie a nástroje, ktoré používajú pri práci. Balenie 
obsahuje 5 základných hracích kariet (21 x 30 cm), 
prídavné obrázky (18 x 9 cm a 8 x 5 cm). 
Vyrobené z pevného kartónu. 
Veková kategória: 3+

1. LS122 - Profesie 1 19,50 €

2. LS123 - Profesie 2 19,50 €

3. LS124 - Profesie 3 19,50 €

aj pre

aj pre

aj pre

LS092P 38,50 €

Spoločné znaky 
Praktická pomôcka vedie k používaniu 
zovšeobecňovania pomocou spoločných 
znakov. Balenie obsahuje 60 magnetických 
kariet vyrobených z odolného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre
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RO2995032 19,80 €

Náučná hra - Ty a Ja
Hraním tejto hry sa deti dozvedia, kto sú a kto je ten druhý. To im pomáha 
spoznávať sa a porozumieť si. Hra je vhodná pre 1 - 2 hráčov. 
Obsah: 2 obojstranné obrázkové dosky, predná strana (úroveň 1), zadná strana 
(úroveň 2),14 kartičiek s ilustráciami, 50 kartičiek so začiarknutím na zakrytie 
štvorca na hernom pláne, návod.
Veková kategória: 3+ 

RO2996003 18,50 €

Môj jazykový kamarát - kartičky
Obrázky na kartách vychádzajú z primárnej slovnej 
zásoby vychádzajúcej z potrieb, ktoré deti v prvom 
rade potrebujú na rozvoj komunikácie a sebadôvery.
Balenie obsahuje 42 kartónových kartičiek.
Rozmer kartičky: 7 x 7 cm.
Veková kategória: 3+ 

RY90060 13,00 €

Bezpečne v škôlke - sada náučných plagátov 
Balenie obsahuje 6 plagátov s motívmi zvieratiek, ktoré ukazujú, 
ako sa bezpečne správať, aby sme si chránili svoje zdravie aj 
zdravie ostatných.
Rozmer: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

SC12115 26,90 €

Obrázkové príbehy - Predložky 
Obrázkové príbehy, pomocou ktorých si deti osvoja význam 
predložiek a ich používanie vo vetách. Každý z 18 príbehov 
je na 4 kartičkách. Hra je určená pre materské školy, školy 
zamerané na špeciálne potreby detí, logopédie a iné. 
Rozmer kariet: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 5+ 

Schubi do vrecka
Hrou si deti precvičia rozpoznávanie farieb, 
tvarov, vzorov, množstva, čísel, hľadanie rozdielov 
a podobností, spájanie predmetov a siluet.
Obsahuje 24 kartičiek.
Veková kategória: 4+

1. SC71667 - Množstvá a farby 11,50 €

2. SC71668 - Vzory a tvary 11,50 €

3. SC71669 - Zrkadlové obrázky 11,50 €

4. SC71670 - Postavy a tiene 11,50 €

5. SC71671 - Čísla a množstvá 11,50 €

6. SC71672 - Písmená a farby 11,50 €

7. SC71673 - Množstvá, vzory a tvary 11,50 €

8. SC71674 - Doprava, doľava, hore, dole 11,50 €
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SC12119 26,90 €

Obrázkové príbehy - Prídavné mená 
Obrázkové príbehy je možné opísať s využitím 
množstva prídavných mien a protikladov. Každý 
z 18 príbehov je znázornený na 4 kartičkách. 
Pri rozprávaní každého z príbehov deti rozvíjajú 
slovnú zásobu. Hra je určená pre materské 
školy, školy zamerané na špeciálne potreby detí, 
logopédie a iné. Rozmer kariet: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 5+ 

SC12116 26,90 €

Obrázkové príbehy - Slovesá 
Obrázkové príbehy zamerané na pomenovanie 
rôznych každodenných činností s využitím 
aspoň 72 slovies vo vetách. Balenie obsahuje 18 
obrázkových príbehov, každý na 4 kartičkách. Hra 
je určená pre materské školy, školy zamerané na 
špeciálne potreby detí, logopédie a iné.
Rozmer kariet: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 5+ 

SC12121 27,50 €

Takto sa to robí správne 
Deti sa často snažia pochopiť a dodržiavať mnohé, väčšinou nepísané, 
sociálne pravidlá a očakávania, s ktorými sa stretávajú počas dňa. Niekedy 
je to pre ne obtiažne. Obrázkové príbehy im približujú každodenné situácie, 
do ktorých sa môžu dostať. Rovnako im ponúkajú dva typy správania 
sa na rôznych miestach a v rôznych situáciách. Doplnkové kartičky 
predstavujú 2 mimozemských cudzincov, ktorí nepoznajú "náš svet" a jeho 
pravidlá, preto sa správajú nesprávne. Rozhodnutie je na deťoch, aby im 
pomocou kartičiek prezentovali hodnoty a správne správanie v "nášom 
svete". Balenie obsahuje 9 príbehov s 8 kartami ku každému a 2 karty so 
symbolmi, celkovo 74 kariet s rozmerom 9 x 9 cm.
- vhodné pre deti predškolského a školského veku na rozvoj tvorivého 
myslenia, podporu slovnej zásoby, účely logopédie a prácu s deťmi 
iných národností.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

SC13160 120,00 €

Myotopia 
Zbierka 10 hier pre rozvoj reči a orálnej motoriky predstavuje komplexnú 
pomôcku pre každodenné využitie v jazykovej terapii. Veľká herná variabilita 
zaručuje, že sa hry nikdy nestanú nudnými. Včielky, žabky, rybky a ďalšie 
zvieratká spolu s autíčkami zoznamujú deti so štandardnými cvičeniami na 
rozvoj orálnej motoriky. Úlohou dieťaťa je prisať herné žetóny vťahovaním 
vzduchu do pľúc cez slamku a umiestniť ich na hracie plochy alebo 
premiestniť ľahké predmety ako loptičky z vlny, autíčka, loptičky pre stolný 
tenis, či plastové žabky na karty určené na rozvoj orálnej motoriky, fúkaním, 
či iným spôsobom rozvíjajúcim jemnú motoriku. Cieľom všetkých hier je 
triedenie farieb, množstva a tvarov a koordinácia oko - ruka, rozvoj orálnej 
motoriky a zlepšenie artikulácie. Obsah balenia: 5 hracích plôch, 4 kocky 
(1x s farebnými guľôčkami, 1 x 1-6, 1 x 1-3, 1 x s geometrickými tvarmi), 
5 sád žetónov (vrátane zameniteľných žetónov), 8 slamiek, 54 hracích kariet 
na orálnu motoriku, 1 kartónový medový plást, 1 akvárium, 2 plastové žabky, 
13 veľkých žltých žetónov, 13 malých žltých žetónov, 1 malé plastové auto, 
malé loptičky z vlny, 1 loptička na stolový tenis, guľôčky, 4 udice, slamky.
Rozmer balenia: 30,2 x 43,4 x 12,2 cm.
- vhodné pre deti predškolského a školského veku na rozvoj správnej 
artikulácie, podporu slovnej zásoby a účely logopédie.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

SC12055 27,50 € 

PEPI v materskej škôlke
Základné aktivity v materskej škôlke.
Deň v materskej škôlke s Pepi predstavuje opakujúce sa príbehy 
v krátkych, voľne variabilných poradiach. V príbehoch rozpráva o sebe, 
za svoje každodenné aktivity nesie zodpovednosť a hravou formou 
objavuje potešenie z učenia. Prechody z jednej udalosti do druhej sú 
veľmi jemné. Obsah: 24 udalostí s 1 - 5 obrázkami ku každej, celkovo 72 
farebných kartičiek (9 x 9 cm) s návodmi. 
- pre deti predškolského veku, školského veku, 
na účely logopédie.
Veková kategória: 3+
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RO2403918 175,00 €

Náučná hra - Komunikácia
Nepostrádateľný produkt pre skupiny predškolákov. Deti sa učia medzi sebou komunikovať. Jedno dieťa 
dáva nápovedu ku konkrétnemu obrázku. Druhé dieťa musí zistiť, ktorý obrázok sa zhoduje s popisom 
a vložiť farebný kolík do tabuľky. Hra je vhodná pre 2 - 4 hráčov. Obsah: 8 tabúľ s témou, 48 plastových 
kolíkov, 2 drevené podstavce. Rozmer tabule: 40 x 32 cm. Veková kategória: 3+ 

RO2403221 165,00 €

Náučná hra - Dialóg
Vďaka dialógu sa deti naučia komunikovať, čo stimuluje aktívne používanie jazyka. Komunikácia 
tiež rozvíja posluchové schopnosti a pomáha deťom priraďovať slová k tomu, čo vidia. Témy 
zobrazené na doskách sú prevzaté z každodenného života detí a povzbudia ich k diskusii o 
týchto situáciách. Hra je vhodná pre 2 - 4 hráčov. Obsah: 8 plastových tematických dosiek, 8 
kariet s témou, 1 plastový podstavec pre kolíky, 14 plastových kolíkov.
Rozmer dosky: 40 x 30 cm. Rozmer karty: 16 x 12,5 cm. Veková kategória: 4+ 

SC12076  27,50 € 

Problémy a ich riešenie
Deti prežívajú veľa každodenných konfliktných situácií 
buď ako účastníci alebo ako diváci. Predstavené príbehy 
zobrazujú vybrané zložité situácie, pričom ich riešenie môže 
byť ľubovoľné. Tým, že si deti zvolia kartu s riešením podľa 
vlastného výberu tvoria jedinečné príbehy, ktoré sú často 
výsledkom ich životnej skúsenosti. „Problémy“ spúšťajú sériu 
myšlienok a povzbudzujú k diskusii. Deti sa učia, že rozličné 
reakcie môžu viesť k šťastnému koncu alebo môžu prehĺbiť 
konfliktnú situáciu. Tento materiál možno dokonale využiť ako 
hodiny slušného správania alebo v terapii.
Tematika: nebezpečná hra - argumentovanie - byť 
nepovšimnutým - násilie - nehoda!
Obsah: 6 príbehov, spolu 75 farebných kariet (9 x 9 cm), návod.
Veková kategória: 6+

SC12004 27,50 €
Násiliu povedz: NIE!
Obrázkové príbehy v spojitosti s ochranou pred násilím.
Hrdinami príbehov o násilí sú zvieratá, ako to v rozprávkach a bájkach býva. Umožňuje to 
vytvoriť odstup, ak sa nás daná tematika dotýka celkom bezprostredne. Takáto konštrukcia 
uľahčuje identifikáciu s postavami bájky, keď nie sú charakterizované ani pohlavím ani 
vekom. Každá séria obrázkov predstavuje určitý typ násilia, s ktorým sa deti a mládež 
môžu stretnúť v každodennom živote. Ukončenie je v podobe príkladov dobrého a zlého 
konca. Materiál mimoriadne podnecuje deti a mládež k diskusii, uľahčuje výmenu vlastných 
skúseností a umožňuje vytvorenie vlastnej stratégie správania sa. Obsah: 13 príbehov, 
v každej po 4 až 7 kariet, spolu 72 farebných kariet (9 x 9 cm), návod.
- pre všetky vekové kategórie, ľudská existencia a životné 
prostredie, životná skúsenosť, jazyk.
Veková kategória: 4+

SC12122 26,90 €

Čo pomáha? 
Deti v rôznych situáciách hľadajú tradičné, ale aj 
neobyčajné spôsoby riešenia problémov. Odlišné 
nápady a možnosti riešení podnecujú k debate 
a deti rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti. 
Obsahuje: 50 kariet s rôznymi situáciami, 50 
pomocných kariet a 2 žolíky.
Rozmer kariet: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 4+ 
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SC12093  27,50 € 

Ako to môžem napraviť?
Obrázkové poviedky o morálnych konfliktoch v každodennom živote detí. 
Ktoré dieťa nepozná výčitky svedomia, keď niekomu niečo pokazilo? Premyslené 
obrázkové príbehy podnecujú deti k hľadaniu odpovedí na otázky: „Ako sa dostať 
z tejto situácie a nahradiť spôsobenú škodu? Ako sa mám zachovať, keď som 
niekoho zranil alebo urazil? Priznám si chybu alebo všetko zatajím? Ako sa 
vyhýbam svojim výčitkám svedomia? Možno napraviť spôsobenú krivdu a akým 
spôsobom?“ Takýchto a iných stránok sa dotýka 9 obrázkových príbehov. Každý 
príbeh je uvedený takým spôsobom, že môže byť v istej chvíli zastavený - vo 
chvíli, keď sa objaví „symbol výčitky svedomia“. Vtedy deti aktívne hľadajú 
zakončenie danej problémovej situácie. V súbore sa nachádzajú aj ďalšie karty 
so symbolmi riešení (napr. ospravedlniť sa, napraviť škodu, umyť ruky, hodiť vinu 
na niekoho iného atď.). Každé z detí si môže vybrať podľa seba spôsob, ako by 
sa zachovalo a o tomto spôsobe potom možno viesť skupinovú diskusiu. Témy: 
vziať niekomu niečo bez opýtania, niekoho falošne podozrievať, vyľakať niekoho, 
vysmievať sa z niekoho, ukradnúť niečo na trhu, ukradnúť niečo v obchode, niečo 
úmyselne pokaziť, nedodržiavanie zásad, neúmyselne niečo pokaziť. Obsah: 
9 príbehov, v každom 5 až 9 kariet, 16 kariet so symbolmi, spolu 74 farebných 
kariet (9 x 9 cm), návod.- pre deti predškolského veku, materské školy, prvý 
stupeň základných škôl, na terapiu. Veková kategória: 4+

SC12036  39,00 € 

Príbehy o pocitoch
Ukazovanie pocitov a rozprávanie sa o nich.
Výnimočná séria kariet o pocitoch. Krátke príbehy popisujú 
každodenné udalosti, ktoré vyvolávajú u ich účastníkov 
isté emócie. Radosť z víťazných pretekov, smútok kvôli 
kanárikovi, ktorý utiekol, začudovanie a napätie počas 
vystúpenia akrobatov na visutej hrazde v cirkuse, znechutenie 
pri zahryznutí do chrobačného jablka, radosť z návštevy 
v nemocnici, závisť z vyhrania hlavnej ceny a veľa, veľa 
iných. Originalita príbehov je založená na tom, že ku každej 
udalosti sú okrem situačných kariet dodané aj karty s detailom 
tváre hrdinu alebo viacerých hrdinov. Umožňuje to dať 
väčší dôraz na emocionálnu stránku uvádzaných udalostí. 
Diskusia o emóciách, vlastných životných skúsenostiach, pocit 
spolupatričnosti k tomu všetkému inšpirujú tieto neobyčajné 
obrázky. Obsah: 32 príbehov, v každej po 3 až 7 kariet, spolu 
147 farebných kariet (9 x 9 cm), návod. Veková kategória: 4+

RO2990023 50,00 €

Pôvod vecí 
Odkial sa berie mlieko? Na túto a podobné detské otázky 
odpovie práve táto hra. Deti priraďujú karty k obrázku 
s koncovým produktom a snažia sa ich ukladať v správnom 
poradí tak, ako nasledujú jednotlivé fázy vzniku. Hra je ideálna 
na precvičovanie slovnej zásoby. Balenie obsahuje 12 dlhých 
plastových pásikov a 36 plastových kariet.
Veková kategória: 5+ 

RO2990017 89,00 €

Svet okolo nás
Pri hraní hry deti opisujú určité situácie tak, aby druhý hráč porozumel, 
kam má zapichnúť kolík. Pretože ilustrácie môžu byť opísané rôznymi 
spôsobmi, deti sa učia používať jazyk kreatívne a spontánne. Tak sa deti 
postupne oboznamujú s rôznymi jazykovými a aritmetickými konceptami, 
a to aktívne, ako aj pasívne. Zameranie: Okolie domu - množstvo, farba, tvar 
a veľkosť,  Na ceste - dopravné prostriedky a základy pravidiel premávky, Na 
farme - zvieratá a ich mláďatá. Obsah hry: 3 tematické karty (40 x 32 cm), 
1 podstavec a 12 farebných kolíkov. Hra je zameraná na rozvoj myslenia, 
orientácie, vnímania rôznych farieb a tvarov, rozvoj rečových, sluchových 
a sociálno-emočných schopností. Veková kategória: 4+ 

aj pre

aj pre

SC12074  27,50 € 

Deň s FLO
Od ranného vstávania až po uloženie sa do postele.
Vstávanie - umývanie - raňajkovanie - umývanie si zubov, to je začiatok dňa 
pre väčšinu detí. „Deň s FLO“ predstavuje sériu obrázkov o denných aktivitách 
od vstávania až po uloženie sa do postele. Farebné obrázky povzbudzujú deti 
k diskusii a rozširujú ich slovnú zásobu. Deti určite rady porovnajú svoj vlastný 
deň s dňom Flo. Vhodné sú taktiež na prvé písomné pokusy detí k napísaniu 
poviedky vlastnými slovami. Obsah: 11 príbehov v 75 farebných kartách 
(9 x 9 cm), návod.
 - vhodné pre deti predškolského, školského veku, vhodné na logopédiu.
Veková kategória: 4+

SC12111 27,50 €

Ako sa správne zachovať? 
Dokonca aj deti v predškolskom veku sa môžu dostať do situácie, kedy 
je dôležité ako sa rozhodnú. Môžu to byť rôzne konflikty, problémy ale 
aj životu nebezpečné situácie. Balenie obsahuje 18 kariet zobrazujúcich 
rozličné situácie. Pre každú situáciu je možné vybrať z 3 riešení (spolu 
72 kariet o rozmere 9 x 9 cm). Niektoré z riešení sú správne a naopak iné 
nesprávne. je dôležité s deťmi o týchto situáciách diskutovať a nechať ich 
rozhodnúť, čo a ako by v danej situácii urobili. V balení sú aj dve špeciálne 
situácie, ktoré riešia otázku, či mať tajomstvá je správne alebo nesprávne. 
Pomocou tejto sady sa deti naučia ako jednať, ako sa správne rozhodnúť 
a tiež si začnú viac uvedomovať seba a okolie.
- pre deti predškolského veku, pre prvý stupeň základných škôl, na 
rozvoj jazykových schopností a na účely logopédie.
Veková kategória: 4+ 
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SC12110 26,90 €

Príbehy z každodenného života 
Deti zažívajú každý deň rôzne príhody a dostávajú sa do rôznych situácií, 
ktoré musia riešiť. Príbehy z tejto sady im pomôžu pri rozhodovaní, 
ako postupovať pri niektorých situáciách, naučia ich ako sa zachovať 
a pomáhajú tak ich socializácii. Každý príbeh obsahuje kartičku, ktorá 
znázorňuje to, čo si hlavné postavy myslia, alebo nad čím uvažujú. To 
dáva dieťaťu možnosť tiež sa zamyslieť a prísť na to, ako by sa v danej 
situácii samo zachovalo. Vhodné pre všetky vekové kategórie. Balenie 
obsahuje 12 príbehov s 5 - 7 kartami ku každému, celkovo 74 kariet 
s rozmerom 9 x 9 cm, návod. Veková kategória: 4+

SC12075  27,50 € 

Tak či tak? Ako sa skončí ten príbeh?
Obrázkové poviedky s dvoma možnosťami ukončenia.
12 farebných obrázkových poviedok opisuje každodenné príbehy, ktoré opisujú 
zaujímavé udalosti. Každý rad obrázkov sa končí dvoma kartami (modrou alebo 
červenou). Malí hovorcovia príbehu rozvíjajú svoju vlastnú interpretáciu a sami sa 
rozhodnú, ako sa príbeh ukončí. Séria je pre svoju zvláštnosť vhodná na podporu 
rozvoja hovorenia a voľného rozprávania v skupinovej i individuálnej forme. Umožňuje 
nacvičiť dôležité jazykové schopnosti, t.j. vypovedať o videných udalostiach, dodržať 
správnu chronológiu, sformulovať správu o uskutočnených pozorovaniach a vlastných 
pocitoch. Obsah: 12 príbehov, v každom po 5 až 7 kariet, spolu 72 farebných kariet 
(9 x 9 cm), návod. Veková kategória: 4+

SC12080  26,90 € 

Ďakujem, Kim!
Kim je vždy ochotný pomôcť: pri praní a varení, pri robení nákupov 
a pečení koláčikov, pri umývaní riadu aj pri upratovaní. Kim môže 
byť aj chlapcom aj dievčaťom, čo uľahčuje identifikáciu s hrdinom. 
Poradie kariet možno voliť podľa vlastnej predstavy a tvoriť tak 
príbehy. Neoceniteľná je tiež výchovná úloha tejto série, pozvanie 
k úvahám nad vlastným konaním a možno dokonca aj podnet na 
jeho zmenu. Obsah: 12 príbehov, v každom po 3 až 8 kariet, spolu 
70 farebných kariet (9 x 9 cm), návod.
Veková kategória: 4+

SC10255  27,50 € 

Buď odvážny! - Zvládanie strachu
Obrázkové príbehy opisujúce strach detí.
Deti sa boja tmy, búrky, malých, či veľkých zvierat. Musia sa naučiť zvládať a prekonať 
svoj strach. Sedem obrázkových príbehov o typických veciach, ktorých sa deti boja, 
povzbudzujú k tomu, aby deti o svojich obavách rozprávali, čo je jeden z najdôležitejších 
nástrojov na jeho zvládanie. V priebehu vykladania príbehu narazíme na dve zvláštne 
karty. Jedna z nich zobrazuje hrdinovu predstavu strachu - v obláčiku ako myšlienku, 
ktorá sa mu zrodila v hlave. Druhá karta je označená symbolom „?!“ a označuje, že 
Jo má nápad, ako si poradiť s ťažkou situáciou. Obsah: 7 príbehov, v každom po 8 až 
14 kariet, spolu 75 farebných kariet (9 x 9 cm), návod. Tematika: tma - psy - napospas 
výsmechu - zubár - odlúčenie - búrka - pavúky. Vhodné pre deti predškolského veku, 
materských škôl, pre deti 1. stupňa ZŠ a na terapiu.
Veková kategória: 4+

SC12118 27,50 €

Buď starostlivý! - obrázkové príbehy 
Byť ohľaduplný k sebe a k ostatným je pre deti veľmi zaujímavou 
témou. Táto sada obsahuje niekoľko jednoduchých obrázkových 
príbehov z prostredia, ktoré deti poznajú, ako sú Pohyb; Zdravý 
životný štýl; Starostlivosť o seba samého a o druhých; Choroby, 
Zranenia, Smrť; Špeciálne potreby (odlišnosť, integrácia). Príbehy 
podporujú deti v komunikáci a v kreativite. Obsah balenia: 18 
farebných obrázkových príbehov (každý príbeh sa skladá zo 4 
individuálnych kariet, spolu 72 kariet 9 x 9 cm.
Veková kategória: 4+ 

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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Nájdi rozdiel 
Balenie obsahuje 30 párov kartičiek s rovnakými obrázkami, ale 
s pozmenenými detailami (každý 3 - 8 rozdielov). Hráč musí vymenovať 
rozdiely. Hra rozvíja pozorovacie schoponosti, počúvanie s porozumením, 
pamäť, koncentráciu a slovnú zásobu. Súčasťou balenia je 17 kariet
s úlohami. Veková kategória: 4+ 

SC12216 26,90 €

Nájdi rozdiel 2 
Balenie obsahuje 30 párov kartičiek s rovnakými 
obrázkami, ale s pozmenenými detailami (každý 
3 - 8 rozdielov). Hráč musí vymenovať rozdiely. 
Hra rozvíja pozorovacie schopnosti, počúvanie 
s porozumením, pamäť, koncentráciu a slovnú 
zásobu. Súčasťou balenia je 17 kariet s úlohami.
Veková kategória: 4+ 

SC12060 27,50 €

Príbehy o ročných obdobiach 
Každé ročné obdobie má svoje špecifiká. Deti 
charakterizujú jednotlivé obdobia na základe 
obrázkov. Kartičky rozvíjajú slovnú zásobu, 
pozorovacie schopnosti a motivujú deti rozprávať 
o vlastných skúsenostiach. Balenie obsahuje 
16 príbehov s 3 - 6 kartami ku každému, celkovo 
74 kariet (9 x 9 cm), návod.
Veková kategória: 4+ VN87253 21,50 €

Bežný deň 
Sada 26 farebných magnetických karát 
zobrazujúcich deti počas ich bežných 
denných aktivít. 
Rozmer: 8 x 8 cm. 
Veková kategória: 5+

SC12120 27,50 €

Nájdi koniec! - obrázkové príbehy 
Ako by mohol pokračovať príbeh? 7 vymyslených príbehov a 7 
príbehov z reálneho života majú otvorený koniec, čo umožňuje 
deťom vymyslieť svoje vlastné pokračovanie a koniec. Takto si 
deti precvičujú predstavivosť a verbálnu komunikáciu. Otázky 
môžu deťom pomôcť dokončiť príbehy. Obsah balenia: 14 
farebných obrázkových príbehov (každý príbeh sa skladá zo 4 - 6 
individuálnych kariet, 3 karty so symbolmi, spolu 72 kariet 9 x 9 
cm.
Veková kategória: 4+ 
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CD140090 17,50 €

Postupnosť - Príbehy v 6 obrázkoch 
Precvičte si postupnosť zábavnou formou. Zoradenie postupnosti obrázkov 
a vytvorenie príbehu sa stane dôležitou súčasťou učenia už v ranom veku. 
Úlohou detí je správne vybrať 6 fotografií a určiť, čo bude nasledovať ďalej. 
Pre väčšiu zábavu, nechajte dieťa prerozprávať príbeh. Aktivita podporuje 
rozvoj reči, kreativitu a logické myslenie. Balenie obsahuje 48 kartičiek 
s fotografiami, z ktorých je možné vyskladať až 8 príbehov. 
Rozmer: 22,8 x 22,8 x 4 cm.
Veková kategória: 4+ 

CD140089 17,50 €

Postupnosť - Príbehy v 4 obrázkoch 
Precvičte si postupnosť zábavnou formou. Zoradenie postupnosti obrázkov 
a vytvorenie príbehu sa stane dôležitou súčasťou učenia už v ranom veku. 
Úlohou detí je správne vybrať 4 fotografie a určiť, čo bude nasledovať ďalej. 
Pre väčšiu zábavu, nechajte dieťa prerozprávať príbeh. Aktivita podporuje 
rozvoj reči, kreativitu a logické myslenie. Balenie obsahuje 48 kartičiek 
s fotografiami, z ktorých je možné vyskladať až 12 príbehov. 
Rozměr: 22 x 20 x 4 cm.
Věková kategorie: 4+ 

aj pre

SC12018 26,90 €

Porozprávaj mi o tom 
26 udalostí a situácií, ktoré deti 
poznajú z každodenného života. Počas 
rozprávania si rozvíjajú slovnú zásobu 
a koncentráciu. Balenie obsahuje 151 
obrázkových kariet (9 x 9 cm).
Veková kategória: 4+ 

NA342347 62,50 €

Tvoríme príbehy 
Jazyková hra zameraná na rozvoj reči, rozšírenie slovnej zásoby a asociačných 
schopností. Deti počúvajú zvuky, vyberajú obrázky a tvoria príbehy v dvoch témach 
- ročné obdobia a školský deň. Každá téma je znázornená na 4 veľkých tabuľkách. 
Ku každej tabuľke patrí 4 - 5 doplňujúcich obrázkov, ktoré musia deti popísať 
a správne priradiť. Balenie obsahuje: CD, 8 veľkých tabuliek (4 s témou ročné 
obdobia, 4 s témou školský deň) a 36 doplňujúcich obrázkov k témam. 
Rozmer veľkých tabuliek s témami: 29,7 x 21 cm.
Rozmer doplňujúcich obrázkov k témam: 15 x 12 cm. Veková kategória: 5+ 

NA342343 66,50 €

Príbehy - Ty a Ja 
Náučná hra vhodná na rozvoj reči a asociačných schopností detí. Na kartách sú 
znázornené rôzne témy: denný režim, hygiena, jedlo, obliekanie, hračky, autá a iné. 
Na samolepiace magnetky si deti môžu prilepiť svoju fotografiu a ľahšie sa stotožniť 
s príbehom. Každé dieťa môže charakterizovať svoj deň, hru, obliekanie a iné. 
Balenie obsahuje 10 kariet s rôznymi príbehmi a 32 samolepiacich magnetiek na 
portréty detí.  Rozmer karty: 35 x 25 cm. Veková kategória: 3+ 

AK30643 18,50 €

Prečo treba recyklovať? 
- Postupnosti
Postupnosti, ktoré pomáhajú deťom oceniť 
dôležitosť recyklácie. Deti zistia, z čoho sa 
vyrábajú materiály, ktoré recyklujeme a pochopia 
proces recyklácie v niekoľkých krokoch. 
Balenie obsahuje 20 ks veľkoformátových kariet. 
Rozmer karty: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+

POSLEDNÉ
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SC12064  27,50 €

Rozprávkové príbehy - škatuľa 1 
Dobre známe rozprávkové príbehy znázornené na pôvabných obrázkoch
Ktokoľvek sa pozrie na tieto prekrásne nakreslené obrázky, okamžite sa 
prenesie do krajiny rozprávkových príbehov. Magické obrázky namaľované 
vodovými farbami znázorňujú všetky dôležité etapy v osnove a poskytujú 
deťom všetko to, čo potrebujú či už k ústnemu alebo písomnému 
prerozprávaniu príbehu. Súčasne poskytujú širokú škálu možností 
samostatne príbeh doplniť alebo rozvinúť. Obsah: Malá červená čiapočka 
- Snehulienka a sedem trpaslíkov - Šípková Ruženka - Žabí princ - Morská 
panna - Kocúr v čižmách. 6 rozprávkových príbehov s 7 - 16 obrázkami ku 
každému z nich, spolu 72 obrázkov formátu 9 x 9 cm, s návodmi. 
Veková kategória: 4+

Moje obľúbené rozprávky
Rozprávky zabávajú a prebúdzajú zvedavosť detí. Podnecujú ich fantáziu, majú zásluhu na rozvoji pekného jazyka. 

Rozprávky tiež učia a rozvíjajú etické povedomie. Nadväzujú na pocity a posilňujú dôveru detí, lebo v rozprávke je dobro 
vždy odmenené a zlo potrestané. A každá rozprávka má svojich dobrých hrdinov, s ktorými sa dieťa môže stotožniť. 

LS134P 22,50 €

Tri prasiatka 
Súbor magnetických obrázkov pomáha vizuálne vnímať počúvaný 
text, reprodukovať rozprávku, usporiadavať dej podľa dejovej 
a časovej postupnosti, rozvíjať slovnú zásobu. Balenie obsahuje 
10 magnetických ilustrovaných obrázkov vyrobených z pevného 
kartónu. Rozmer: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS111P 16,50 €

Červená Čiapočka 
Súbor magnetických obrázkov pomáha vizuálne vnímať 
počúvaný text, reprodukovať obsah rozprávky a rozvíjať 
slovnú zásobu. Balenie obsahuje 8 magnetických kariet 
s obrázkami vyrobených z odolného kartónu.
Rozmer: 18 x 13,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS094P 15,50 €

Išlo vajce na vandrovku 
Súbor magnetických obrázkov pomáha vizuálne vnímať 
počúvaný text, reprodukovať obsah rozprávky a rozvíjať slovnú 
zásobu. Balenie obsahuje 8 magnetických kariet s obrázkami 
(9 x 9 cm) a 4 magnetické karty (18 x 18 cm) vyrobených 
z odolného kartónu.
Veková kategória: 3+ 

LS112P 22,50 €

Vlk a kozliatka 
Súbor magnetických obrázkov pomáha vizuálne vnímať 
počuvaný text, reprodukovať rozprávku, usporiadavať 
dej podľa dejovej a časovej postupnosti, rozvíjať slovnú 
zásobu. Balenie obsahuje 12 magnetických ilustrovaných 
obrázkov vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 13,5 cm. Veková kategória: 3+ 

LS096P 13,50 €

Pampúšik 
Súbor magnetických obrázkov pomáha vizuálne vnímať 
počuvaný text, reprodukovať rozprávku, usporiadavať 
dej podľa dejovej a časovej postupnosti, rozvíjať slovnú 
zásobu. Balenie obsahuje 9 magnetických ilustrovaných 
obrázkov vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

LS002B 85,00 €

Balík Rozprávky 
Akciová ponuka obsahuje 5 sád s rozprávkami (Išlo 
vajce na vandrovku, Koza odratá a jež, Červená 
čiapočka, Vlk a kozliatka, Tri prasiatka). 
Veková kategória: 3+ 
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AK30641 17,50 €

Trénovanie postupnosti v Maxi obrázkoch - V prírode 
Veľké kartónové kartičky v niekoľkých krokoch zoznamujú deti so základnými 
štádiami vývoja zvierat. Balenie obsahuje 20 kartičiek (6 postupností po 
3 kartičky, dve dodatočné kartičky s otáznikmi). Na zadnej strane kartičiek sa 
nachádza samokontrolný systém.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 2+ 

AK30642 17,50 €

Trénovanie postupnosti v Maxi 
obrázkoch - Výrobné procesy 
Veľké kartónové kartičky v niekoľkých krokoch 
zoznamujú deti so štádiami procesu výroby vecí okolo 
nich. Balenie obsahuje 20 kartičiek (5 postupností po 
4 kartičky). Na zadnej strane kartičiek sa nachádza 
samokontrolný systém.
Rozmer: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

SC12073 27,50 €

Postupnosti a ich pochopenie 
Nádherné sekvencie v 15-tich príbehoch zobrazujú postupnosti 
rozličných aktivít, s ktorými sa deti môžu stretnúť počas dňa. 
Prvá karta stále zobrazuje východiskovú pozíciu a ďalšie karty 
je potrebné uložiť podľa logického sledu. Na základe práce 
s touto sadou sú deti schopné v budúcnosti vyrozprávať vlastné 
príbehy a skúsenosti, rozvíja jazykové schopnosti, tvorenie 
logických viet a rozširovanie slovníka dieťaťa.
Obsah: 15 príbehov v 4 až 7 krokoch, celkovo 78 krásnych 
obrázkových kariet (9 x 9 cm).
- pre deti predškolského veku, na rozvoj vizuálneho 
vnímania, jazykových schopností, na účely logopédie 
a na terapiu. Veková kategória: 3+ 

RO2995006 17,80 €

Príčina a dôsledok 
Balenie obsahuje 36 kariet, s ktorými sa dá 
vytvoriť 18 situácií, pri ktorých sa deti naučia, 
že každá príčina ma svoj dôsledok.
Rozmer karty: 7 x 7 cm.
Veková kategória: 4+ 

PX2033A 13,50 €

Hra školou - Príbehy 
Cieľom hry je ukladať doštičky s príbehmi tak, aby postupne 
nadväzovali a vytvárali logický príbeh v časovej postupnosti. Pri 
skladaní príbehov deti opisujú čo vidia na obrázkoch a rozširujú si tak 
slovnú zásobu. 
Hra obsahuje 30 obrázkových doštičiek.
Rozmer dostičky: 5,5 x 5,5 cm.
Rozmer: 16 x 25,2 x 5,2 cm.
Veková kategória: 4+ 

RO2990025 38,50 €

Hra Trio
Usporiadajte tieto karty podľa logických vzťahov, príčin a následkov. V tejto 
hre sú dôležité vizuálne pozorovacie schopnosti. Balenie obsahuje 36 
kartičiek. Rozmer kartičky: 7 x 7 cm. Veková kategória: 3+ 
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AK30639 18,50 €

Postupnosť - Denný režim 
Balenie obsahuje 20 obrázkov s reálnymi 
fotografiami (11,5 x 11,5 cm), ktoré znázorňujú 
denný režim a rôzne činnosti vykonávané počas 
dňa. Deti sa tak naučia ako si rozdeliť deň, čo 
vedie k väčšej samostatnosti a tým aj k zvýšeniu 
vlastného sebavedomia.
Rozmer balenia: 23,6 x 18,7 x 7,2 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK20540  30,90 €

Pred a po 
Hra sa skladá z 90 fotografií rozdelených do 30 sérii. 
Každú sériu tvoria 3 fotografie. Hra je zostavená 
z 10 podlhovastých prostredných hlavných kariet. Každá 
hlavná karta je stredom troch sérii, ktoré má dieťa doplniť po 
oboch stranách príslušnými kartami. Na bočných stranách 
kartičiek je päťfarebný pás, slúžiaci ako samokontrolný 
opravný systém. Rozmer kartičiek: 7,5 x 7,5 cm. 
Rozmer hlavných kariet: 7,5 x 22,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

SAMOKONTROLNÝ 
SYSTÉM

AK30750  30,90 € 

Zábavné domáce príbehy
Hra obsahuje 70 kariet s ilustráciami, ktoré zahŕňajú: 12 zábavných príbehov - anekdot, 
s dejom odohrávajúcim sa v domácnosti; ako aj karty s otáznikom, ktoré sa používajú 
na nahradenie niektorých scén, čo umožňuje dieťaťu predstaviť si rôzny výsledok. Hra 
pomáha k rozvoju predstavivosti a opisových zručností, podporuje logické myslenie, 
vyjadrovanie, plynulosť reči a poukazuje na vývoj a postupnosť v čase. Hra rovnako 
zahŕňa učiteľský návod a samoopravný systém na opačnej strane kariet.
Rozmery kariet: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

PRÍBEHY NA PRECVIČENIE JAZYKA

LS099 15,50 € 

Vývoj 
Sada obsahuje 4 samostatné súbory, na ktorých 
deti vidia vývoj motýľa, kohútika a žabky. Balenie 
obsahuje 18 magnetických kariet vyrobených 
z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre
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AD6182 9,80 €

Dokonči vzor! 
Náučná hra, ktorá precvičí logické myslenie a kreativitu. 
Na obojstranných kartách z tvrdého kartónu sa nachádzajú 
zoradené obrázky. Úlohou detí je zistiť ako bude rad 
pokračovať, a pomocou malých kartónových žetónikov 
ho správne doplniť. Alebo si môžu vymyslieť vlastné 
vzory. Balenie obsahuje: 4 obojstranné karty s rozmerom 
23,5 x 16 cm; 108 obrázkových žetónov s rozmerom 
2,3 x 2,3 cm. Veková kategória: 4+ 

AK30651  15,50 € 

Sled udalostí 1 
1. stupeň obtiažnosti.
Rozmer kartičiek: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 2+

AK30652  14,50 € 

Sled udalostí 2 
2. stupeň obtiažnosti.
Rozmer kartičiek: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 2+

Základné sledy 
udalostí

Malé príbehy v postupnosti, 
ktorých prvoradým účelom je 
priblížiť deťom chronologické 

vnímanie. Samotné usporiadanie 
pomáha spoznávať, čo znamená 
„predtým a potom“ a prispieva tak 

k rozvoju zmyslu, k vnímaniu 
času v rozličných fázach 
a v rôznej dobe trvania.

NA342280 57,50 €

Zoraď obrázky 
Deti správne zoradia obrázky a precvičujú si 
logické myslenie aj komunikáciu pri vytváraní 
príbehov. Balenie obsahuje 24 kariet (na 2, 3, 4 
kartičky) a 52 obrázkových kartičiek (10 x 10 cm).
Veková kategória: 3+ 
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Výrobné procesy 1 
Rozmer kartičiek: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+

AK30661  15,90 € 

Výrobné procesy 2
Rozmer kartičiek: 9 x 9 cm.
Veková kategória: 3+

SAMOKONTROLNÝ 
SYSTÉM

POMARANČE

MINERÁLNA VODA

MED

MLIEKO

CHLIEB

VAJCIA

SOĽ

RAJČIAKY

OLEJ

RYŽA

SAMOKONTROLNÝ 
SYSTÉM

Výrobné procesy
Sled obrázkov znázorňuje 

najdôležitejšie fázy výrobných 
procesov alebo prípravy rôznych 

potravinárskych výrobkov. Hry majú 
samokontrolný opravný systém 
na princípe päťfarebnej pásky. 
Jeho zhoda označuje, či poradie 

kariet je správne.

MI31966 15,50 €

Postupnosti - Príbehy 1
Na kartách sú zobrazené postupnosti 
rozličných aktivít. Deti majú za úlohu uložiť 
karty podľa logického sledu. Hra rozvíja 
slovnú zásobu, vizuálne vnímanie a logické 
myslenie. Balenie obsahuje stojanček 
a 36 plastových kariet.
Rozmer: 36 x 45 x 55 cm.
Veková kategória: 3+ 

MI31967 15,50 €

Postupnosti - Príbehy 2
Na kartách sú zobrazené postupnosti 
rozličných aktivít. Deti majú za úlohu uložiť 
karty podľa logického sledu. Hra rozvíja 
slovnú zásobu, vizuálne vnímanie a logické 
myslenie. Balenie obsahuje stojanček 
a 36 plastových kariet.
Rozmer: 36 x 45 x 55 cm.
Veková kategória: 5+ 

CD3115 12,90 €

Čo nasleduje? 
Zábavná hra, ktorá naučí deti rozpoznať 
časovú následnosť a usporiadať obrázky 
podľa deja. Hra je vhodná aj pre menšie 
deti. Dieliky do seba zapadnú iba pri 
správnom zoradení. Balenie obsahuje 
14 trojdielnych dejových obrázkov.
Rozmer: 9 x 9 cm. Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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NA336991  48,50 € 

Jazyková hra - formulujem vety
Hra aranžuje didaktické situácie, v ktorých sa deti učia formovať 
jednoduché vety. V súbore sa nachádzajú obrazové tabule so štyrmi 
obrázkami a s nimi korešpondujúce karty. Deti opisujú obrázky na svojich 
tabuliach, ktoré ostanú pre ostatné deti zakryté. Len z opisu je potrebné 
uhádnuť, o akú kartu zo súboru ide a postupne skompletizovať karty pre 
vlastnú tabuľu. Priložený návod ponúka návrhy na iné hry s využitím 
malých kartónikov. Obsah: 12 obrazových tabúľ 25 x 10 cm (3 série so 
4 obrázkami), 4 tabule na ukladanie, 2 súbory po 48 kariet (8,5 x 5,5 cm), 
podstavce na tabule, návod. Veková kategória: 4+

PX0370A 13,50 €
Poviem ti, mami 
Didaktická hra, pri ktorej deti rozprávajú krátky 
príbeh pomocou obrázkov. Karty musia byť za 
sebou zložené tak, aby tvorili logický príbeh 
v správnej postupnosti. Každý hráč potom 
prerozpráva svoj príbeh vlastnými slovami. Hra 
obohacuje slovnú zásobu a zlepšuje vyjadrovacie 
schopnosti. Balenie obsahuje 40 obrázkov a návod.
Veková kategória: 3+

PX0380A 12,00 €

Poviem ti, mami 2
Didaktická hra, pri ktorej deti rozprávajú 
krátky príbeh pomocou obrázkov. 
Karty musia byť za sebou zložené tak, 
aby tvorili logický príbeh v správnej 
postupnosti. Každý hráč potom 
prerozpráva svoj príbeh vlastnými 
slovami. Hra obohacuje slovnú zásobu 
a zlepšuje vyjadrovacie schopnosti. 
Balenie obsahuje 20 obojstranných 
kartičiek s obrázkami (40 obrázkov) 
a návod. Veková kategória: 3+

CD845004  21,00 € 

Potraviny - fotografie
46 kariet s rozmerom 14 x 11 cm predstavuje rozličné 
potravinové produkty, a to polotovary a jedlá hotové na 
konzumáciu. Pomôcka sa vynikajúco hodí na jazykové 
cvičenia, rozširovanie slovnej zásoby a rozprávanie 
o problematike stravovania. Veková kategória: 4+

aj pre

NA342196 25,50 €

Fotobox - Ročné obdobia 
40 fotografií vo veľkom formáte na rozvoj 
slovnej zásoby a komunikácie.
Rozmer: 15 x 12 cm.
Veková kategória: 4+

POSLEDNÉ
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AK20514 30,50 €

Fotografie - Hádaj na čo myslím 
Pozorujte fotografie, vžite sa do postáv na obrázku 
a skúste uhádnuť, na čo myslia. Obsahuje 
54 fotografií a 22 dialógových bublín na vyjadrenie 
myšlienok. Rozmer fotografií: 16,6 x 11,6 cm.
Veková kategória: 3+

NA342813 36,90 €

Fotobox - Slovesá 
Fotografie zobrazujú deti vykonávajúce 
jednoduché každodenné činnosti, ktoré sa deti 
snažia správne pomenovať. Balenie obsahuje 
50 farebných fotografií.
Rozmer: 21 x 15 cm.
Veková kategória: 3+ 

Fotobox
70 fotografií vo veľkom formáte na rozvoj 
slovnej zásoby a komunikácie.
Rozmer: 21 x 15 cm.
Veková kategória: 2+

NA342350 - Jedlo 46,90 €

NA342345 - Zvieratká 46,90 €

NA337142 36,90 €

Fotobox - Oblečenie 
50 fotografií vo veľkom formáte na rozvoj 
slovnej zásoby a komunikácie.
Rozmer: 21 x 15 cm.
Veková kategória: 2+ 

NA336179 62,50 €

Slová v obrazoch 
96 fotografií na rozvoj slovnej 
zásoby (20 ks - predložky, 36 ks - 
prídavné mená, 40 ks - slovesá)
Rozmer: 15 x 12 cm.
Veková kategória: 4+ 
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SC12032  38,90 € 

VOCABULAR - škatuľa so slovnou zásobou
Farebné kartičky popisujúce obrázky a vymyslené príbehy na 
uloženie vecí v správnom poradí, ich triedenie atď. 
Obsah: 180 kartičiek (11 x 11 cm), obsiahnuté sú nasledovné 
témy: zvieratá - pitie a jedenie - ovocie a zelenina - v škole - 
kde žijú ľudia - oblečenie - ročné obdobia.
Veková kategória: 4+

Názorný obrazový 
výučbový materiál 

pre rôzne stupne výuky 
nájdete na str. 599 - 612.

AK20090  39,90 €

Slovesá s obrázkami
Sada obsahuje 108 fotografií (7 x 7 cm) 
a 108 činností (7 x 3 cm) korešpondujúcich 
s obrázkami na fotografiách. Náučná hra na 
precvičovanie slovnej zásoby. Účelom je zaistiť 
deťom prvoradý kontakt písaného slovesa, 
ktoré je zobrazené na fotografii. Hra má 
samokontrolný systém, každá fotografia a každé 
slovo na kartičke majú farebný „kód“ a v prípade, 
že hráč správne spároval sloveso a obrázok, 
farby sa zhodujú. 
Veková kategória: 5+ 

AK20090 ANG  39,90 €

Slovesá s obrázkami
v anglickom jazyku

česať

objať

maľovaťstrihaťpiť

odšťaviť hrýzť

pribiť

píliť čítaťčítať

žehliť

počúvaťhrať

spať

SAMOKONTROLNÝ 
SYSTÉM

aj pre

Domino - Predložky
Obsahuje 36 domino kartičiek s obrázkami 
na precvičovanie predložiek "v-na-pod" 
(SC13596) alebo "pred-za-vedľa" (SC13597).
Veková kategória: 3+

SC13596 - Predložky 1  16,65 €

SC13597 - Predložky 2  16,65 €

POSLEDNÉ
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Slovná zásoba - Obrázkové karty
Obrázkové kartičky na rozširovanie slovnej zásoby a jej využívanie vo 
vetách. Balenie obsahuje 84-88 obrázkových kariet. Hra je určená pre 
materské školy, školy zamerané na špeciálne potreby detí, jazykové 
školy, logopédie, terapie a iné. 
Rozmer kariet: 11 x 11 cm.
Veková kategória: 5+

SC14010 - Zvieratá, rastliny, príroda 28,50 €

SC14011 - Ovocie, zelenina, jedlo 28,50 €

SC14012 - Škola, médiá, komunikácia 28,50 €

SC14013 - Dom a záhrada 28,50 €

SC14014 - Domáce potreby a nástroje 28,50 €

SC14015 - Oblečenie a doplnky 28,50 €

SC14016 - Telo, hygiena a zdravie 28,50 €

SC14017 - Vozidlá, doprava, budovy 28,50 €

SC14018 - Hračky, šport, záľuby 28,50 €

SC14019 - Kalendár, čas, počasie 28,50 €

SC14020 - Rodina a spoločnosť 28,50 €
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Precvičovacie karty 
- Anglická abeceda
Obsahuje 26 obrázkov na laminovaných 
kartách. Na karte nájdete písmenko, slovíčko 
s výslovnosťou a ilustračný obrázok.
Rozmer: 10 x 7 cm.
Veková kategória: 4+

KA5380SK - SK verzia 3,80 €

KA5380CZ - CZ verzia 3,80 €

LS030ZA 18,50 €

Čísla a tvary - angličtina 
Učebná pomôcka na výuku anglického 
jazyka. Balenie obsahuje 42 magnetických 
kariet, zobrazujúcich gaometrické tvary, 
číslice a ich textové vyjadrenie.
Rozmer: 9 x 9 cm / 22 ks, 9 x 4,5 cm / 20 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS031ZA 18,50 €

Farby - angličtina 
Učebná pomôcka na výučbu cudzích jazykov. 
Balenie obsahuje 39 magnetických kartiet 
vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 24 ks, 9 x 4,5 cm / 15 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS032ZA 19,50 €

Hračky - angličtina 
Učebná pomôcka na výučbu cudzích jazykov. 
Balenie obsahuje 35 magnetických kartiet 
vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 14 ks, 9 x 4,5 cm / 20 ks, 
18 x 18 cm / 1 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS039ZA 27,90 €
Čas II - angličtina 
Učebná pomôcka na výučbu angličtiny. 
Balenie obsahuje 54 magnetických kartiet 
vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 18 x 18 cm / 4 ks, 9 x 9 cm / 11 ks, 
9 x 4,5 cm / 39 ks.
Veková kategória: 3+ 

LS033ZA 27,90 €

Trieda - angličtina 
Učebná pomôcka na výučbu cudzích jazykov. 
Balenie obsahuje 60 magnetických kartiet 
vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 26 ks, 9 x 4,5 cm / 33 ks, 
18 x 18 cm / 1 ks. 
Veková kategória: 3+

LS034ZA 10,90 €

Rodina - angličtina 
Učebná pomôcka na výučbu cudzích jazykov. 
Balenie obsahuje 19 magnetických kartiet 
vyrobených z pevného kartónu.
Rozmer: 9 x 9 cm / 8 ks, 9 x 4,5 cm / 10 ks, 
18 x 18 cm / 1 ks.
Veková kategória: 3+

aj preaj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre

aj pre
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LS038ZA 17,50 €

Čas I - angličtina 
Učebná pomôcka na výučbu angličtiny. Balenie 
obsahuje 43 magnetických kartiet vyrobených z pevného 
kartónu. Rozmer: 18 x 18 cm / 1 ks, 18 x 9 cm / 3 ks, 
9 x 4,5 cm / 39 ks. Veková kategória: 3+ 

aj pre

CDD44045 79,00 €

Podstatné mená, slovesá a prídavné mená - 
súbor fotografií
275 kariet s fotografiami, ktoré zobrazujú činnosti, predmety 
a ich kvality. Výborná pomôcka na rozšírenie slovnej zásoby 
a komunikačných schopností. Rozmer karty: 11 x 14 cm.
Veková kategória: 4+

Kalendáre v anglickom jazyku 
vhodné na výuku pojmov 4 ročných 

období nájdete na str. 555.

aj pre

OT295 12,00 €

Angličtina - Protiklady s Dinom
Balenie obsahuje 20 párov. Dvojicu tvoria 2 dieliky, ktoré 
obsahujú svoj protiklad.
Rozmer zloženého puzzle: 13,5 x 7 cm.
Rozmer balenia: 19 x 14 x 8 cm. 
Veková kategória: 3+

Dominový rýchlotest - angličtina
Pomôcka na rýchle preskúšanie učiva. Jedno balenie obsahuje 
5 samostatných sád, aby mohlo pracovať naraz 5 skupín, alebo 
5 žiakov. Každá sada obsahuje 10 kartičiek so slovnou zásobou 
z danej témy. Pri správnom zložení všetkých kartičiek musí 
obrázok na poslednej nadväzovať na slovíčko z prvej. 
Vyrobené z pevného kartónu.
Rozmer: 7,5 x 2,5 cm.
Veková kategória: 6+

LS500ZA - Čísla 8,20 €

LS501ZA - Farby 8,20 €

LS502ZA - Hračky 8,20 €

LS503ZA - Trieda 8,20 €

LS504ZA - Rodina 8,20 €

LS505ZA - Ovocie 8,20 €

LS506ZA - Zelenina 8,20 €

LS507ZA - Oblečenie 8,20 €

aj pre
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SC71444 36,00 €

Zostavte panáčika
Spájajte jednotlivé časti tela podľa hodu kocky. Táto hra podporuje vizuálne 
vnímanie a zvyšuje povedomie o ľudskom tele, pomáha rozpoznávať jednotlivé častí, 
motorické zručnosti a priestorové usporiadanie pravej alebo ľavej strany. Okrem 
toho, hra napomáha k rozprávaniu a rozvoju jazyka, komunikačných zručností, 
koncentrácie a pozornosti. Keď sa už deti oboznámili a rozpoznali rôzne pozície 
tela, môžu počas trvania hry vytvoriť pozície zo svojho tela totožné so spojenými 
časťami tela postavičky podľa šablóny, a to nasledovne: hráč zaujme jednu pozíciu, 
ktorá zodpovedá postavičke alebo dá inému hráčovi inštrukcie, aby zaujal danú 
pozíciu. Postavičky majú rôzne oblečenie, farbu pleti a vlasov. Pre každú postavičku 
sú k dispozícii tri polohy hlavy, v závislosti od vybranej šablóny. Hráči môžu hrať 
s jednoduchšou alebo viac náročnejšou pozíciou. Hra je vhodná pre 2 hráčov alebo 
malú skupinku. Balenie obsahuje 40 A4 stránok, 24 šablón, 8 farebných kartónových 
postavičiek (každá zložená z 19 individuálnych dielikov), 1 vrecúško na uskladnenie 
dielikov, sumár rôznych postavičiek a ich farebných pozícii. Hra podporuje 
psychomotoriku, preto je vhodná nielen pre jazykovú terapiu, ale aj materské, 
základné školy a školy zamerané na špeciálne potreby detí.
Rozmer balenia: 21,3 x 29,7 x 2 cm.
Veková kategória: 5+

SC14051 31,00 €

Slovná zásoba - Slovesá
Obrázkové kartičky so znázornenými osobnými zámenami 
a symbolom pre slovesá umožňujú ich časovanie, odlíšenie 
foriem a všestranné využitie fráz a viet. Vybraná slovná zásoba 
nie je viazaná na žiadnu osnovu a je vhodná pre všetky vekové 
skupiny. Balenie obsahuje 94 farebných kariet (84 slovies, 
8 osobných zámen, 1 symbol pre zvratné zámená a 1 prázdnu 
kartičku). Hra je určená pre materské školy, školy zamerané na 
špeciálne potreby detí, jazykové školy, logopédie, terapie a iné. 
Rozmer kartičky: 11 x 11 cm. 
Veková kategória: 5+

SC14052 31,00 €

Slovná zásoba - Prídavné mená
Slovná zásoba VOCABULAR obsahuje 84 farebných obrázkových kariet 
(72 motívov na prídavné mená, 12 sadových kariet). Každá sada sa skladá 
z troch párov, ktoré zobrazujú protikladné obrázky (napr. veľký - malý). Pre 
každú sadu šiestich kariet je k dispozícii tzv. sadová karta, ktorá ukazuje 
zmenšenú verziu všetkých šiestich individuálnych motívov na poskytnutie 
celkového prehľadu. Obrázky sú zobrazené nad sebou ako protikladné páry. 
Slovná zásoba na prídavné mená bola vybraná tak, aby sa obrázky mohli 
porovnávať. Preto sú obrázky zobrazené vedľa seba na každej sadovej karte. 
Vybrané slová sa neviažu na žiadnu osnovu a sú vhodné pre všetky vekové 
kategórie. Hra je určená pre materské školy, jazykové školy, logopédiu 
a školy zamerané na špeciálne potreby detí.
Rozmer kartičky: 11 x 11 cm. Veková kategória: 5+

NA332012 33,90 €

Hra Slovná zásoba 1 
Sada obsahuje 3 hry s rôznou obtiažnosťou, zamerané na rozvoj reči 
a jazykových schopností detí. Každú hru môžu naraz hrať 4 hráči, 
dokopy 12 detí naraz. 
1. hra:  Domáce lotto - pomenujte predmety na obrázkoch a priraďte 

ich do správnej izby v dome. 
2. hra:  Párovanie - použite dva korešpondujúce predmety a vytvorte 

vetu. 
3. hra: Farby - zosúlaďte farby a predmety a vysvetlite ich vo vete. 
Každá hra obsahuje herný plán, kartičky, panáčikov a kocky, podľa 
druhu hry. Rozmer hracej dosky: 42 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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PX0343A 16,80 €

Majster slova 
Rýchla slovná hra, pri ktorej si deti obohacujú 
slovnú zásobu a precvičujú pravopis. Hráči sa 
snažia v časovom limite zložiť slovo z písmen, 
ktoré si „namiešali“ v poháriku. Po zložení 
slova sa určí jeho bodová hodnota. Víťazí 
ten hráč, ktorý ako prvý dosiahne vopred 
dohodnutú bodovú hodnotu. Balenie obsahuje: 
10 špeciálnych kociek, presýpacie hodiny, 
pohárik, zápisník na body, pero, sáčok na kocky. 
Veková kategória: 8+

aj pre

PI7709 17,50 €

Tik - tak BUM! - Junior
Rýchla slovná hra, ktorá podporuje kreatívnosť, spontánnosť 
a slovnú zásobu. Zapni bombu, odkry kartu, povedz slovo, 
ktoré súvisí s obrázkom na karte a odovzdaj rýchlo tikajúcu 
bombu ďalšiemu hráčovi. Karty majú popis v 4 jazykoch - 
slovenskom, českom, anglickom a nemeckom, preto je hra 
vhodná aj pri výučbe cudzieho jazyka. Veková kategória: 5+

Vytvorte si 
vlastné jazykové 

cvičenia

PX1417A 16,00 €

Zábavné slabiky
Zábavné slabiky je náučná hra, ktorá rozvíja fonémový sluch (zručnosť hláskovej 
analýzy a syntézy výrazov). Zameriava sa aj na zrakovo - sluchovo - pohybovú 
koordináciu a sluchovú koncentráciu, ktoré sú veľmi dôležité pri výučbe čítania 
a písania. Obsah balenia: karty "lienky" - 55 ks, karty s obrázkami - 55 ks, 1x hracia 
doska, figúrky - 5 ks, 1x hracia kocka, český a slovenský návod. 
Rozmer: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. Veková kategória: 5+ 

PX1422A 16,00 €

Zábavné hlásky
Zábavné hlásky je náučná hra pre deti od 5 rokov, ktorá rozvíja fonémový sluch 
(zručnosť hláskovej analýzy a syntézy výrazov). Zameriava sa aj na zrakovo 
- sluchovo - pohybovú koordináciu a sluchovú koncentráciu, ktoré sú veľmi 
dôležité pri výučbe čítania a písania. Obsah balenia: karty "žabky" - 55 ks, 
karty s obrázkami - 55 ks, hracia doska - 1 ks, figúrky - 5 ks, kocka - 1 ks, 
český a slovenský návod. Rozmer: 19,5 x 5,5 x 18,5 cm. 
Veková kategória: 5+ 

aj pre

aj pre

Výrobca
 mega hitu

AD6427 9,80 €

Ale nehovor!
Hra učí kombinovať príčiny a dôsledky udalostí, rozvíja schopnosť 
rozprávať príbehy, učí deti pomenovaž emócie, rozvíja vnímanie 
a slovnú zásobu. Balenie obsahuje 24 kariet, z ktorých môžete 
usporiadať 6 príbehov a 6 sád 4-dielnych hádaniek.
Rozmer balenia: 27,5 x 18,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

NA343004 45,50 €

Moja prvá jazyková hra 
Zábavná hra, pri ktorej si deti zlepšujú 
komunikáciu a slovnú zásobu. Balenie 
obsahuje 4 dosky s predlohami (4 
úrovne obtiažnosti), 4 prázdne dosky 
(24,5 x 10 cm), 48 kartičiek, 4 stojany.
Veková kategória: 3+ 
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PX0374A 15,30 €

Vyslov slová 
Logopedická náučná hra, ktorá má za cieľ rozvoj reči u detí 
v predškolskom veku. Pomáha s vyslovovaním písmen S, Z, C, 
Č, Š, Ž a zároveň cvičí postreh, vnímanie a pozornosť.
Rozmer balenia: 24,5 x 25,5 x 6 cm.
Veková kategória: 4+ 

LR7021 15,00 €

Vyrozprávaj príbeh pomocou kociek 
Vynikajúca pomôcka pri precvičovaní slovnej zásoby a vyjadrovacích 
schopností. Deti hádžu kockami a podľa obrázkov, ktoré ukážu, majú za 
úlohu vymyslieť a porozprávať príbeh. Dve kocky určujú hlavné postavy 
príbehu, dve určujú miesto, kde sa má príbeh odohrávať a dve určujú 
situáciu. Kocky sú vyrobené z peny a sú farebne odlíšené. 
Rozmer: 4 x 4 x 4 cm. Veková kategória: 6+ 

aj pre

MI31977 39,00 €

Písmenková príšerka
Zábavná hra, v ktorej kŕmite príšerku písmenkami. Disky 
sú písmenká, ktoré po vložení do úst postupne vytvoria 
požadované slovo. Hra rozvíja kreativitu a slovnú zásobu 
detí. Balenie obsahuje príšerku, 48 diskov s písmenkami, 
30 hracích kariet a skladovaciu tašku.
Rozmer: 50 x 30 cm. Veková kategória: 3+

Slovný expres
Napínavá slovná hra, v ktorej musia hráči 
zapojiť všímavosť, postreh a slovnú zásobu. 
Ten, kto najrychlejšie zostaví slovo z písmen na 
kartičkách a buchne do zvončeka, vyhráva.
Rozmer krabičky: 20,5 x 24,5 x 5 cm.
Veková kategória: 8+

PX0408A - česká verzia 16,00 €

PX1721A - slovenská verzia 16,00 €

Prečítam ti, mami
Didaktická hra, pri ktorej sa deti zábavným spôsobom učia čítať. 
Deti sa snažia z farebných dielikov, čo najrýchlejšie zostaviť 
obrázky a následne prečítať písmenka a slová, ktoré zložili.
Rozmer krabičky: 20,5 x 24,5 x 5 cm.
Veková kategória: 6+

PX0474A - česká verzia 12,90 €

PX1722A - slovenská verzia 12,90 €

aj pre

PX0371A    9,00 €
Hra Slová
Didaktická hra určená pre predškolákov a prváčikov. 
Podstatou hry pre predškolákov je výber obrázkov 
a skladanie slov z písmenok, ktoré obrázok vystihujú. 
Táto hra je výbornou pomôckou pre zoznámenie sa 
s písmenkami a slovami, čo neskôr pomáha pri čítaní 
a písaní. Balenie obsahuje: 64 písmen na kartičkách, 
32 obrázkov na kartičkách, 30 ks farebných žetónov.
Hra obsahuje písmena českej abecedy!
Veková kategória: 5+

aj pre

aj pre

aj pre
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PX0410A 15,50 €

Slabikové domino 
Skladajte zmysluplné slová, zbierajte žetóny a vyhrajte! Skvelý 
spôsob, ako ľahko zvládnuť čítanie a písanie slabík a pritom 
sa ešte aj zabaviť. Hra je určená pre deti od 6 rokov. Balenie 
obsahuje: 56 domino kociek so slabikami, tabuľku s nápovedou 
slov, presýpacie hodiny. Veková kategória: 6+

aj pre

BE22740 11,90 €

Hádaj na čo myslím
Hra zameraná na rozvoj slovnej zásoby 
a kognitívneho myslenia. Pomocou 
vhodných otázok, úhádni na čo myslím 
- čo sa skrýva na kartičke. Hra obsahuje 
40 kartičiek s obrázkami na hádanie.
Rozmer balenia: 18 x 11 x 3,5 cm.
Veková kategória: 5+ 

Spoločenské hry, ktoré prostredníctvom 
hry s viacerými deťmi rozvíjajú aj jazykové 

schopnosti nájdete na str. 714 - 745.

AK20048 33,00 €

Obrázkové kocky - Porozprávaj rozprávku 
Hra zameraná na tvorbu viet a rozvoj slovnej zásoby. 
Na kockách sú znázornené obrázky zo známych rozprávok, 
na základe ktorých deti rozprávajú príbehy. Balenie obsahuje 
15 kociek s obrázkami - spolu 90 piktogramov, ktoré sú 
rozdelené do slovných druhov - podstatné mená, slovesá, 
prídavné mená, čo napomáha tvorbe deja. Priložené MP3 
CD obsahuje 6 klasických rozprávok v rôznych jazykoch 
(česká verzia nie je súčasťou): Tri prasiatka, Janko Hraško, 
Korytnačka a zajac, Kocúr v čižmách, Popoluška a Pinokio. 
Veková kategória: 3+ 

veci slovesá

podstatné 
mená

prídavné 
mená

príslovky

AK30770 29,50 €

Obrázkové kocky - Porozprávaj príbeh 
Hra zameraná na tvorbu viet a rozvoj slovnej zásoby. Na kockách sú 
znázornené obrázky, na základe ktorých deti rozprávajú príbehy.
Balenie obsahuje 10 kociek s obrázkami - spolu 72 obrázkov.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre
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Telefóny a slúchadlá ŠEPOT
Sú skvelou pomôckou pri učení čítania, alebo správnej výslovnosti. Pri používaní slúchadiel deti počujú 10 krát zreteľnejšie to, 

čo hovoria, keďže zvuk prichádza priamo do ich ucha, mimo všetky rušivé zvuky z okolia. Tým pádom sa vedia lepšie sústrediť na to, 
čo sa učia, lepšie si pamätajú, čo vedie k skvalitneniu učebného procesu. 

RT90003 17,50 €

Slúchadlo ŠEPOT Junior s nadstavcom
Slúchadlo Junior je rozmerovo prispôsobené deťom 
od 3 - 12 rokov. Obsahuje nadstavec, ktorým sa ľahko 
upevní k uchu a dieťa má obe ruky voľné.
Rozmer: 18 x 14 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

RT90010 9,20 €

Slúchadlo ŠEPOT Junior 
Slúchadlo Junior je rozmerovo 
prispôsobené deťom od 3 - 12 rokov.
Rozmer: 18 x 4 x 4,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

aj pre aj pre

EPL120292 30,00 €

Rúrkový telefón 
Skvelá pomôcka, s ktorou deti zažijú množstvo zábavy. Pomocou jednotlivých 
prvkov sa dá zložiť telefón, v ktorom medzi sebou môžu komunikovať naraz 2 deti. 
Telefonovať môžu vnútri, ale aj vonku.
Sada obsahuje: 
- 2 telefónne slúchadlá (1 červené, 1 zelené);
- 1 rúrku s dĺžkou 3 m
Veková kategória: 3+ 

VN84907 42,90 €

Nahrávací mikrofón 
Mikrofón s jednoduchým ovládaním dáva možnosť nahrávať 
zvukový záznam až do dĺžky 2 hodiny. Záznam si môžete 
prehrať hneď zo zabudovaného reproduktoru, alebo si môžete 
záznam stiahnuť do počítača pomocou USB káblu. Batéria je 
dobíjateľná cez USB, pamäť zariadenia je 128 MB. Obsahuje 
aj 3,5 mm konektor na slúchadlá.
Veková kategória: 7+ 

aj pre

TS01234IT 9,30 €

Slúchadlá 
Slúchadlá sa dajú nastaviť podľa potreby tak, aby 
sedeli na detskú hlavu. Majú klasický 3,5 mm 
konektor, ktorý je vhodný pre väčšinu zariadení. 
Dĺžka kabla: 1,8 m.
Veková kategória: 3+ 

Nahrávacie štipce 
nájdete na str. 595.

TS00381EL 129,00 €

CD prehrávač 
Prehrávač má zabudovaných 6 konektorov na slúchadlá. Prehráva formáty 
CD, CD-R, CD-RW a MP3, tiež obsahuje rádio a USB konektor. LCD display 
uľahčuje prehrávanie. Napája sa pomocou elektriny alebo 8 batérií typu
C (nie sú súčasťou balenia).
Veková kategória: 3+ aj pre
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Logopedické bábky
Maňuška so spodným otvorom. Je možné hýbať ruka-
mi, hlavou, ústami a jazykom. Preto sa dokonale hodí 
ako logopedická pomôcka. Rozmer: 40 x 20 cm.

 IM3722 - Logopedické dievčatko  36,00 €

IM3721 - Logopedický chlapček  36,00 €

NO2802 36,90 € 

Logopedický hroch
Názorná logopedická pomôcka pri nácviku správnej 
výslovnosti. Veľká maňuška, ktorá má pohyblivý jazýček 
na zdôraznenie jeho polohy pri vyslovovaní určitých 
písmen. Je vyrobený zo zamatovo hebkého froté a tak si 
ho deti obľúbia aj ako vankúšik. Hračku je možné vďaka 
použitému materiálu a pružnému dutému vláknu v jej 
vnútri prať v automatickej práčke. Rozmer: 33 cm. 
Veková kategória: +1

GN2006  37,90 €

Fúkacie lotto 1
Vynikajúca logopedická hra, ktorá prináša deťom 
veľa radosti a umožňuje cvičiť kontrolu dýchania. 
Hra sa skladá z podstavca s otvormi a kariet 
s obrázkami, ktoré zodpovedajú obrázkom na 
podstavci. Úlohou dieťaťa je fúkaním posúvať 
loptičku po podstavci. Každé nové políčko je 
označené žetónom na karte. Návod predstavuje 
dva varianty hry pre 1 až 4 hráčov vo veku od 
3 rokov. Obsah: Podstavec z umelej hmoty 
s rozmerom 22 x 32 x 10 cm skladajúci sa 
z dvoch častí, 4 dvojstranné karty s obrázkami, 
stolnotenisová loptička, 36 žetónov, návod. 
Veková kategória: 3+

V1201-2  3,65 €

Magická gulička
Jemným fúkaním musia deti udržovať 
polystyrénovú guličku nad košíčkom. 
Kto vydrží najdlhšie? Veková kategória: 4+

GN2005  24,50 €

Logopedická turbínka
Logopedická oddychová hra, ktorá v pľúcach 
zadržiava dych. Je totiž jednoduché rozhýbať 
turbínku, avšak je ťažké ovládať to, na akom 
políčku sa zastaví. Hra prináša deťom veľa 
zábavy a popri tom umožňuje cvičiť kontrolovanie 
dychu. Preto sa turbínka zvlášť odporúča deťom 
s chybami reči, hoci sa s ňou ochotne hrajú 
všetky deti. Hra je pre 2 osoby. Obsah: 2 turbínky 
s obrázkami s rôznym stupňom zložitosti, návod. 
Veková kategória: 4+

LR93247 27,50 €

Nadýchni sa 
- tabuľky na nácvik správneho dýchania
Deti obkresľujú vzory a cestičky na tabuľkách prstami 
a nadychujú sa a vydychujú podľa vzorov. Obsahuje 3 
obojstranné tabuľky so 6 vzormi.
Rozmer: 18 x 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK20031 24,90 €

Fúkacie dobrodružstvá
Prejdite prekážkami, nasmerujte loptu a dosiahnite 
svoj cieľ! Dve zábavné scény, ktoré pomáhajú cvičiť 
intenzitu, silu a smerové fúkacie schopnosti
s cieľom vyvinúť optimálne dýchacie vzorce. 
Balenie obsahuje: 2 scény na fúkanie (28,5 x 20 cm), 
12 prekážok a 8 korkových guličiek (priemer 3 cm).
Veková kategória: 3+
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SC13160 120,00 €

Myotopia 
Zbierka 10 hier pre rozvoj reči a orálnej motoriky predstavuje komplexnú pomôcku pre každodenné 
využitie v jazykovej terapii. Veľká herná variabilita zaručuje, že sa hry nikdy nestanú nudnými. 
Včielky, žabky, rybky a ďalšie zvieratká spolu s autíčkami zoznamujú deti so štandardnými 
cvičeniami na rozvoj orálnej motoriky. Úlohou dieťaťa je prisať herné žetóny vťahovaním vzduchu 
do pľúc cez slamku a umiestniť ich na hracie plochy, alebo premiestniť ľahké predmety ako loptičky 
z vlny, autíčka, loptičky pre stolový tenis či plastové žabky na karty určené na rozvoj orálnej 
motoriky, fúkaním či iným spôsobom rozvíjajúcim jemnú motoriku. 
Cieľom všetkých hier je triedenie farieb, množstva a tvarov a koordinácia oko - ruka, rozvoj orálnej 
motoriky a zlepšenie artikulácie. 
Obsah balenia: 5 hracích plôch, 4 kocky (1x s farebnými guľôčkami, 1 x 1-6, 1 x 1-3, 
1 x s geometrickými tvarmi), 5 sád žetónov (vrátane zameniteľných žetónov), 8 slamiek, 54 hracích 
kariet na orálnu motoriku, 1 kartónový medový plást, 1 akvárium, 2 plastové žabky, 13 veľkých žltých 
žetónov, 13 malých žltých žetónov, 1 malé plastové auto, malé loptičky z vlny, 1 loptička na stolový 
tenis, guľôčky, 4 udice, slamky.
Rozmer balenia: 30,2 x 43,4 x 12,2 cm.
- vhodné pre deti predškolského a školského veku na rozvoj správnej artikulácie, podporu 
slovnej zásoby a účely logopédie.
Veková kategória: 5+ 

aj pre

AK20030 24,00 €

Fúkacie hry 
Pomôcka na logopedické cvičenia v 4 rôznych hrách - 
futbal (hráči sa pomocou fúkania snažia dostať loptičku do 
súperovej bránky), piráti (hráči sa pomocou fúkania dostať 
loptičku z lode na ostrov), labyrint (fúkaním sa hráč snaží 
prejsť trasu labyrintu), vodný labyrint (fúkaním sa hráč 
snaží prejsť trasu labyrintu naplneného vodou). Balenie 
obsahuje 8 loptičiek o priemere 3 cm, 3 hracie plochy, 
plastový kufrík.
Rozmer hracej plochy: 31 x 22 x 5,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPLKF0009 40,00 €

Fúkací kruh 
Loptičku možno gúľať na kruhu 4 
rôznymi spôsobmi. Kruh može byť 
držaný v ruke alebo položený na stole. 
Hra fúkaním precvičuje ústne svaly 
a koncentráciu, manipulácia s kruhom 
precvičuje jemnú motoriku. Súčasťou sú 
2 loptičky. Rozmer: 28 x 25 x 4 cm. 
Veková kategória: 3+ 
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PR11700 9,20 €

MÜO Duello pre jazyk 
2 kartové hry s 32 kartičkami v každej pre svalové 
cvičenia realizované hravým spôsobom, prostredníctvom 
15 názorných a presných zobrazení perí a pozície jazyka, 
ako aj pohybových procesov. Hra spočíva v tom, že jeden 
hráč precvičovaním cvikov dostane druhú kartu cvičebného 
páru. Veková kategória: 4+

PR14801  9,20 € 

Sammy - logopedické kvarteto
Dievčatko s menom Sammy pozýva deti hrať sa logopedické 
hry založené na princípe populárneho kvarteta. Súbor kariet 
predstavuje 32 cvičení rozdelených na cvičenie jazyka (so 
zeleným pozadím fotografií - 20 cvičení) alebo cvičenia úst 
(modré pozadie fotografií - 12 cvičení). Cvičenia vytvárajú 
kvartetá (po 4 cvičenia) a každé kvarteto je označené 
odlišnou farbou rámika fotografií. Niektoré cvičenia sa 
vykonávajú s použitím ďalších rekvizít, takže si je potrebné 
pripraviť: perá alebo vatové tampóniky, slané tyčinky, 
slamky, špachtle, cukríky (napr. lentilky). Hru možno hrať 
len s vybranými kvartetami, ale karty možno tiež využiť na 
ilustráciu logopedických cvičení. Skutočnosť, že iné dieťa 
bolo odfotografované počas robenia cvikov podnecuje 
k vykonávaniu cvičení. Všetky fotografie sú veľmi zreteľné.
Obsah: 32 farebných kariet s veľkosťou 9 x 6 cm, karty sú 
laminované, to všetko uložené v estetickom priesvitnom obale 
z plastu. Veková kategória: 4+

AK20020 34,00 €

Logopedické kartičky 
Zábavnou formou sa naučme správne vyslovovať 
a artikulovať. Pomocou 33 náučných kariet sa deti učia 
správnej pozícii jazyka, zubov a pier pri vyslovovaní slov. 
Balenie obsahuje 33 obojstranných kariet, návod, lepiace 
hárky a plastové obálky, všetko balené v praktickej krabičke. 
Rozmer karty: 11,6 x 8,3 cm. Veková kategória: 3+ 

LH526040 36,50 €

Sada terapeutických zrkadiel 
Sada 4 zrkadiel rozličných farieb a tvarov. 
Rám zrkadiel je vyrobený z penového 
materiálu. Samotné zrkadlo je bezpečné pre 
deti, pretože je vyrobené z akrylu. Pri ohnutí 
získate konvexný, alebo konkávny odraz.
Rozmer: 28 x 31 x 0,8 cm.
Veková kategória: 3+ 

EPL130188 3,30 €

Mikrofón s ozvenou 
Jednoduchý plastový mikrofón s jemnou 
ozvenou, vhodný na precvičovanie reči 
a odvahy detí pred obecenstvom.
Rozmer: 20 x 6 cm.
Veková kategória: 3+ 

SC13009  29,00 € 

MIMIC - logopedická hra s ústami
Hry pre ústne alebo motorické zručnosti 
Atraktívny tréning motoriky a svalov pier, líc a jazyka. Hra obsahuje 
farebné kartóniky, na ktorých sú zreteľne, ale zároveň zábavným 
spôsobom zobrazené najdôležitejšie „logopedické grimasy”. 
Tento spôsob hry podnecuje deti s artikulačnými problémami 
k precvičovaniu cvikov, ktoré by inak považovali za nudné a ktoré 
vedú k vycvičeniu svalov potrebných na správnu artikuláciu. 
V škatuľke je priložený návod s návrhom desiatich hier, ktoré 
ponúkajú príklady vhodné na individuálnu i skupinovú prácu. 
Obsah: 28 farebných kartónikov z pevného kartónu (10 x 10 cm), 
metodický návod. Veková kategória: 4+

POSLEDNÉ
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SC12112 26,90 €

Pomenúvame emócie - obrázkový 
materiál 2 
Radosť, hnev, zvedavosť, smútok - prečo 
sa dieťa takto tvári? Emócie na situačných 
kartičkách podnecujú diskusiu o pocitoch iných 
ľudí a ako sa s nimi vysporiadať.
Obsah: 75 farebných kartičiek 9 x 9 cm, návod.
Veková kategória: 4+ 

ZVUKOVÉ 
MP3 CD

CD846032 27,50 €

Tváre a emócie - lotto 
Lotto skúma výraz tváre a zvuky emócii. 
Deti priraďujú žetóny na obrázky na základe 
prehrávaného CD. Balenie obsahuje 
12 kartičiek, 120 žetónov a audio CD.
Rozmer kartičky: 14 x 21,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

AK20630 37,50 €

Počúvanie: prejav emócií 
Hra zameraná na rozlišovanie základných emócií. Hra je určená 
pre 1-12 hráčov. Deti počúvajú vyjadrenie emócií a označujú 
žetónikmi na hracích kartičkách príslušný obrázok. Porozumenie 
vlastných pocitov a pocitov iných je dôležitým vývojovým krokom 
všetkých detí. Balenie obsahuje: 12 veľkých kariet, 12 kartičiek,  
60 červených žetónikov. Nahrávky emócií sú k dispozícii na 
stiahnutie na našom eshope.
Rozmer veľkých kariet: 16 x 16 cm.
Veková kategória: 3+

RO2990016 61,00 €

Hra - Emócie
Hra znižuje bariéry v rozprávaní o pocitoch. Deti sa učia prejavovať svoje 
vlastné emócie, učia sa byť otvorené emóciám ostatných detí a učia sa 
tieto emócie rešpektovať. Naučia sa rozdávať a prijímať komplimenty. Na 
osvojenie si rôznych emócií môžu deti používať rôzne štýly vyjadrovania, 
ako napríklad rytmus a hudba v kreslení, prejav tela a rozprávanie o 
veciach, ktoré sa stali. Obsah: hracia doska (37 x 37 cm), 1 pult, kocka, 
36 malých kariet emócii, 4 malé karty komplimentov, 4 veľké karty emócií,1 
veľká karta komplimentu a návod.
Veková kategória: 4+

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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AK20542 25,00 € 

Reč tváre
Hra je zameraná na identifikáciu 10 rôznych výrazov ľudskej 
tváre a ich priradenie k štyrom reálnym ľudským tváram. Hra 
obsahuje 50 kariet, ktoré sa delia na 10 kariet s ilustráciami 
desiatich výrazov + 40 kariet s fotografiami štyroch ľudí 
znázorňujúcich daných desať výrazov. Na zadnej strane kariet 
sa nachádza systém samoopravy. K hre je takisto pribalený 
edukačný návod a plastová škatuľa na odkladanie. 
Balené v kufríku. Rozmery kariet: 9 x 9 cm. Veková kategória: 
3+

SC12048  26,90 €

Pomenuvávame emócie - obrázkový materiál
Plač, hnev, smiech - ľudia prejavujú svoje pocity. Ľudia mladší 
a starší, ženy a muži, dievčatá a chlapci všetkých rás ukazujú 
výrazom svojej tváre, aká je ich nálada. Paleta pocitov obsahuje 
všetky odtiene radosti, smútku, strachu až po začudovanie a nudu. 
Čitateľne predstavené emócie výborne podnecujú k rozhovoru 
o vlastných pocitoch, k diskusii, k napodobňovaniu i k spolucíteniu. 
Výborná pomôcka na hodinách výchovy slušného správania alebo 
pri terapii. Obsah: 70 farebných kariet (9 x 9 cm), návod.
Veková kategória: 4+

AD4959 9,80 €

Memory - Emócie 
Klasické pexeso s motívom rôznych emócií, pri ktorom si deti precvičujú pamäť 
a koncentráciu. Všetky kartičky sa otočia obrázkom nadol a úlohou hráčov je 
hľadať dvojice rovnakých obrázkov. Víťazom sa stáva ten, kto bude mať na konci 
hry najviac dvojíc. Kartičky sú vyrobené z tvrdého kartónu. 
Balenie obsahuje: 48 kartičiek (24 dvojíc) s rozmerom 7,5 x 7,5 cm.
Rozmer balenia: 18,5 x 28 x 3,5 cm. Veková kategória: 4+ 

AK20544 15,90 €

Sada puzzle - Emócie 
Obsahuje 10 ks veľkých puzzle s rôznymi emóciami a 10 ks kariet 
s emóciami. Deti musia správne poskladať puzzle a priradiť k nemu 
správnu kartičku s emóciou. Vyrobené z kvalitného kartónu. Balené 
v praktickej krabičke. 
Rozmer: 15,6 x 15,6 cm.
Veková kategória: 2+ 

PI79346L 8,50 €

Emócie
Jednoduchá hra pre malé 
deti. Pomocou obrázkových 
puzzle deti ľahšie 
porozumejú emóciám a tým 
ich vedia priradiť k situáciám 
v bežnom živote.
Veková kategória: 1+ 

AK20547 19,50 €

Vyjadri svoje emócie!
Roboti sa chcú naučiť emócie a my im pomôžeme! Vyjadrujte 
základné emócie tým, že ich rôznymi spôsobmi zastupujete 
prostredníctvom zmyslov. Iný spôsob zisťovania emócií, ktorý 
poskytuje úplnejší pohľad na každú z nich. 
Balenie obsahuje 40 kartičiek a 2 ruletky.
Rozmer kartičky: 10 x 5,6 cm.
Priemer ruletky: 18 cm.
Veková kategória: 3+ 

POSLEDNÉ
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CD845020  21,00 € 
Výrazy tváre
45 fotografií, na ktorých sú zobrazené deti s prejavmi 
rôznych emócií vo výraze tváre. Cvičenie je založené 
na rozpoznávaní pocitov zobrazených na fotografiách. 
Vynikajúca pomôcka, ktorá podnecuje diskusiu, inšpiruje 
k tvoreniu príbehov, k vyjadrovaniu emócií a navyše 
rozširuje slovnú zásobu. Rozmer: 11 x 14 cm.
Veková kategória: 3+ 

CD845001 21,00 €
Emócie - fotografie
22 veľkých kariet s fotografiami, ktoré vyjadrujú rôzne 
emócie detí. Výborná pomôcka na rozšírenie slovnej 
zásoby a komunikačných schopností.
Rozmer karty: 21 x 14 cm. Veková kategória: 4+

MI45402 20,00 €

Emócie a Empatia 
Hra pomáha pri vyjadrovaní 
sa, zvládaní pocitov a buduje 
empatiu. Balenie obsahuje 
24 kariet, 18 žetónov, 
1 ruletu, 1 lupu a návod.
Rozmer: 8 x 12 cm.
Veková kategória: 3+ RY49592 13,90 €

Pomenovanie Emocií - fotografie 
Balenie obsahuje 24 kariet s fotografiami 
znázorňujúcich rôzne emócie. Zobrazené 
emócie podnecujú deti k diskusii o daných 
pocitoch, čo vyjadrujú, k ich napodobňovaniu 
i k emaptii. Zároveň si tak rozširujú slovnú 
zásobu a zlepšujú komunikačné schopnosti.
Rozmer: 21 x 23,5 cm. Veková kategória: 3+ 

AK20845 33,50 €

Obuj si moje topánky
Precvičovacia aktivita s otáčacími kartičkami vo forme kalendára. 
Pozorujte rozličné situácie a emócie prostredníctvom kartičiek. 
Cieľom je vcítiť sa do danej situácie a opísať ako sa postavičky 
cítia. Hra pomáha zlepšovať sociálne zručnosti a empatiu. 
Súčasťou balenia je 10 situácii, 15 postavičiek a 10 emócii. 
Rozmer: 31 x 15,3 cm. Veková kategória: 3+

NA343002 49,90 €

Fotobox - Emócie 
60 fotografií vo veľkom formáte na 
rozvoj slovnej zásoby a komunikácie.
Rozmer: 21 x 15 cm.
Veková kategória: 4+
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EPL220105 8,50 €

Pečiatky - Emócie 
Balenie obsahuje 10 pečiatok s rôznymi výrazmi 
tváre. Na každom drevenom držadle je vytlačený 
motív. Otláčacia plocha je vyrobená z gumy. 
Priemer: 2,5 cm, výška 3,5 cm.
Veková kategória: 3+

AK20546 20,90 €

Maxi pečiatky - Emócie 
Sada obsahuje 10 ks veľkých pečiatok 
s rôznymi emóciami. 
Rozmer: 4 x 3,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

VN88474 7,00 €

Pečiatky - Emócie 
Balenie obsahuje 4 drevené pečiatky 
s gumovou plochou s motívmi emócií.
Rozmer odlačku: 3 cm.
Veková kategória: 3+ 

RY5859 12,50 €

Šablóny - Emócie 
Balenie obsahuje 6 
šablón s chlapčenskými 
i dievčenskými tvárami. 
Obkresľujte ich na papier 
a rôzne kombinujte časti tváre. 
Rozmer: 20 x 20 cm.
Veková kategória: 4+ 

NS0914 5,90 €

Šablóny - Emócie 2 
Balenie obsahuje 6 emócií: radosť, zlosť, 
strach, smútok, prekvapenie a neutrálny 
výraz tváre. Rozmer: 15 x 15 cm.
Veková kategória: 4+ 

ED523334 58,50 €

Ja a moje emócie 
Vyberte si pásik s úlohou a popozerajte 
si znázornené situácie. Aké emócie 
vidíte? Pod každú situáciu umiestnite tvár 
vyjadrujúcu danú emóciu. Pre kontrolu 
otočte pásik na druhú stranu a porovnajte, 
či máte správne odpovede. Hra zahŕňa 
4 základné emócie: šťastie, smútok, 
strach a hnev. Balenie obsahuje 8 pásikov 
s úlohami, 32 malých kartičiek s tvárami 
a drevený box. Rozmer: 45 x 22 x 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

ED90125 55,00 €

Priraď správnu emóciu 
Deti sa naučia rozpoznať rôzne emócie a 
vyrozprávajú vlastné skúsenosti a príbehy. 
Obsahuje: hraciu dosku s emóciami, 48 kariet 
s rôznymi situáciami, 8 kariet s 8 základnými 
emóciami.
Rozmer boxu: 33,5 x 22,5 x 7 cm.
Veková kategória: 5+ 

HK11422 49,00 €

Kobercová skladačka
- Emócie 2
Náučná hra naučí zábavným 
spôsobom rozpoznať emócie 
a nálady. 
Balenie obsahuje 15 ks. 
Materiál: polyester.
Rozmer dlaždice: 29 x 29 cm.
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RY49591 69,00 €

Bábika s emóciami 
Vďaka suchému zipsu vytvoríte na tvári plyšovej bábiky až 16 
rôznych výrazov. Stlačte jedno tlačidlo na jej tele aby ste počuli 
celý rad zvukov spojených s emóciami. Stlačením druhého tlačidla 
zvuk zopakujete pri správnej emócii. Nepoužité emócie môžu byť 
odkladané na plášť bábiky.
Rozmer: 38 cm. Veková kategória: 3+ 

RY33251 18,50 €

Emócie - samolepky 
Skúmajte emócie s týmito opakovateľne použiteľnými 
nálepkami. Deti môžu kombinovať nálepky až s 8 
kartami. Balenie obsahuje 32 samolepiek s opakovateľne 
použiteľnými emóciami (1 hárok) a 8 detských kariet.
Rozmer: 14 x 19,5 cm. Veková kategória: 3+ 

Magnetická tvár
Tvár môže byť vyplnená až 85 vtipnými 
magnetickými dielikmi. Na inšpiráciu slúžia 
priložené šablóny.
Rozmer: 20 x 26,5 x 5 cm.
Veková kategória: 3+

GO58488 - Chlapec 17,20 €

GO58492 - Dievča 17,20 €

LR6373 13,90 €

Ananás s emóciami 
Ananás pomáha deťom 
rozpoznať a vyjadriť rôzne 
emócie. Obsahuje 30 dielov.
Rozmer: 16 x 10 x 8 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK20545 21,50 €

Rozpoznávanie - Emócie
Hra na opis emócií je prvým krokom k rozvoju emočného svedomia, 
dosiahnutiu väčšej sebakontroly a riadeniu emócií správne regulovať. 
Pomáha identifikovať individuálne emócie, rozpoznávať ich v iných ľuďoch 
a prijímať rozhodnutia o našom správaní.
Balenie obsahuje 35 okrúhlych kartičiek.
Priemer kartičky: 9 cm.
Veková kategória: 2+ 
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HK11323 49,00 €

Kobercová skladačka emócie 
Materiál: polyester.
Spodná vrstva je protišmyková.
Sada obsahuje 15 dielov.
Rozmer 1 dielu: 29 x 29 cm.

EDF200600 75,00 €

Molitanové sedačky - emócie
Sedačky poskytnú deťom miesto na mäkké sedenie a zároveň 
sa dajú využiť aj pri rôznych didaktických aktivitách, zameraných 
na rozlišovanie emócií a pocitov. Sada obsahuje 6 sedačiek. 
K sedačkám si môžete dokúpiť hraciu kocku emócie (EDF200601) 
z našej ponuky a rozšíriť si tak možnosti využitia. 
Hrúbka sedačky: 5 cm. Priemer: 30 cm.

EDF200601 52,00 €

Hracia kocka - emócie
Kocka je vyrobená z molitanu a je potiahnutá trvácnou koženkou. 
Slúži na hru a na rôzne didaktické aktivity. Kocka sa môže používať 
zvlášť, alebo spolu s molitanovými sedačkami emócie (EDF200600) 
z našej ponuky, čím si môžete rozšíriť možnosti využitia. 
Rozmer: 30 x 30 x 30 cm.

VN74748 21,50 €

Batéria k semaforu na kontrolu hluku 
Špeciálna batéria, vďaka ktorej nemusíte byť obmedzení dĺžkou napájacieho 
kábla. Umožňujú 6 hodinové nepretržité fungovanie prístroja. Pre semafor 
na kontrolu hluku nie je možné použiť žiadne iné batérie okrem tejto. Je 
možné ju dobiť priamo v prístroji pomocou elektrického kábla, ktorý je 
súčasťou semafora (VN77968). Na boku semafora je umiestnený indikátor 
dobitia batérie. Napätie a kapacita batérie je 4,8 V - 2100 mAh.

VN77968 87,90 €

Semafor na kontrolu hluku 
Skvelá pomôcka, ktorá pomáha udržať v triede 
hladinu hluku na prijateľnej úrovni. Keď hladina 
hluku stúpa, svetlo sa zmení zo zelenej farby na 
žltú a potom na červenú, so zvukovým, alebo bez 
zvukového znamenia. Semafor je možné napájať 
elektrickým káblom (adaptérom), ktorý je súčasťou 
balenia (dĺžka: 2,40 m) alebo špeciálnou batériou, 
ktorá nie je súčasťou balenia a objednáva sa 
samostatne. Podľa bezpečnostných predpisov nie 
je možné pre semafor použiť žiadne iné batérie, 
iba k tomu určené (VN74748). LED svetlá majú 
životnosť 100 000 hodín. Rozmer: 14 x 44 x 11 cm.
Veková kategória: 8+

AD5895 14,90 €

Čo sa smie a čo nie?
Náučná hra pre deti, pri ktorej sa naučia, ako sa treba správať 
v rôznych situáciách. Na kartičkách je zobrazené rozdielne 
správanie detí, napríklad jedno ťahá psíka za ucho, druhé sa so 
psíkom pekne hrá. Dieťa má rozhodnúť, čo je slušné správanie 
a čo nie. Kartičky sú vyrobené z tvrdého kartónu. Balenie 
obsahuje: knihu s návodom na 3 hry; 24 kartičiek s rozmerom 
11,9 x 10,9 cm; 45 žetónov. Rozmer balenia: 36,8 x 22 x 5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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AK20802  15,90 €

Dobré správanie: Doma
Hra je zameraná na osvojenie si dobrých návykov 
v prostredí domova. Obsahuje 17 párov kariet, 
ktoré znázorňujú rôzne spôsoby správania. Dieťa 
identifikuje, ktoré z nich sú správne a ktoré nie. 
Na zadnej strane kariet je samoopravný systém. 
Na opačnej strane každej kartičky je usmievajúca 
alebo zamračená tvár, ktorá deťom odhalí, či je ich 
správanie doma správne alebo ho treba napraviť.
Veková kategória: 3+ 

SAMOKONTROLNÝ 
SYSTÉM

AK20801  15,90 € 

Dobré správanie: V škole
Hra je zameraná na osvojenie si dobrých návykov pri 
vychádzaní so spolužiakmi v triede. Obsahuje 17 párov kariet, 
ktoré znázorňujú rôzne spôsoby správania. Dieťa identifikuje, 
ktoré z nich sú správne a ktoré nie. Na zadnej strane kariet je 
samoopravný systém. Hra obsahuje 34 kariet. Rozmery kariet: 
9 x 9 cm. Hrúbka: 2,5 mm. Veková kategória: 3+

AK20800  15,90 € 

Dobré správanie: Životné prostredie
Hra je zameraná na osvojenie si dobrých návykov 
pri ochrane životného prostredia. Obsahuje 17 párov 
kariet, ktoré znázorňujú rôzne spôsoby správania. 
Dieťa identifikuje, ktoré z nich sú správne a ktoré 
nie. Na zadnej strane kariet je samoopravný systém. 
Hra obsahuje 34 kariet. Rozmery kariet: 9 x 9 cm. 
Hrúbka: 2,5 mm. Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre
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AK20810  24,90 €

Slušné správanie - tolerancia a spolupráca
Táto hra ponúka vzdelávací prostriedok na vysvetlenie hodnoty tolerancie 
a spolupráce. Na každej karte sú zobrazené 4 situácie. Pomocou červeného 
krížika dieťa musí určiť, ktoré správanie sa na kartičku nehodí a nie je 
správne. Na zadnej strane kariet je samoopravný systém.
Balenie obsahuje: 12 kariet (15 x 15 cm) a 12 krížikov.
Veková kategória: 3+ 

AK20811  24,90 €

Slušné správanie - zdravie, náklonnosť 
a bezpečnosť
Táto hra ponúka vzdelávací prostriedok na vysvetlenie hodnoty 
zdravia, náklonnosti a bezpečnosti. Na každej karte sú 
zobrazené 4 situácie. Pomocou červeného krížika dieťa musí 
určiť, ktoré správanie sa na kartičku nehodí a nie je správne. 
Na zadnej strane kariet je samoopravný systém. 
Balenie obsahuje: 12 kariet (15 x 15 cm) a 12 krížikov.
Veková kategória: 3+ 

aj pre

aj pre

AK20841 41,00 €

Obrazy - Prevencia šikanovania
Cieľom aktivít je oboznámiť deti s problematikou 
šikanovania a zamerať sa na jej prevenciu. Sada 
obsahuje 6 obrazov školskej šikany. Obrazy sú ľahko 
umývateľné, s možnosťou zavesenia na stenu.
Rozmer: Ø 30 cm.
Veková kategória: 3+
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BE11080 39,90 €

Povedz mi - Pomoc v núdzi
Hra obsahuje karty so šiestimi situáciami 
- požiar v škôlke, pomoc v bazéne a vo 
výťahu, prvá pomoc pri nehode na bicykli, 
nikdy neodchádzaj s cudzím človekom, 
nájdi rodičov v obchode. Dej každej situácie 
je vyobrazený na 5 kartičkách s rozmerom 
15 x 15 cm. Deti sa učia ako zareagovať 
v danej situácii, ako pomôcť sebe alebo 
kamarátovi. Rozmer balenia: 28 x 20 x 5 cm.
Veková kategória: 4+ 

BE11090 39,90 €

Povedz mi - Zodpovednosť
Hra obsahuje karty so šiestimi situáciami - odvaha na ihrisku, 
zodpovednosť za domáce zvieratko, správanie v autobuse, pomoc 
v rodine, starostlivosť o starších ľudí, nezávislosť pri osobnej hygiene. 
Dej každej situácie je vyobrazený na 5 kartičkách s rozmerom 15 x 15 
cm. Deti sa učia ako zareagovať a správne sa zachovať v danej situácii, 
ako pomôcť ľuďom okolo seba. Rozmer balenia: 28 x 20 x 5 cm.
Veková kategória: 4+ 

ZNAČKA KVALITY, DLHOVEKOSTI 
A BEZPEČNOSTI! 

Produkty Beleduc sú vyrábané z prírodných 
materiálov. Inovatívne dizajny sú navrhované 

so zreteľom na detské potreby a ponúkajú deťom 
dôležité základy pre ich rozvoj.

aj pre

aj pre

AK20803 15,90 € 

Prevencia a bezpečnosť
Hra asociácií, ktorá jednoduchou formou učí deti 
o bezpečnosti. Obsahuje 17 párov aktivít (34 kvalitných kariet 
o veľkosti 9 x 9 cm), ktoré poukazujú na správne a nesprávne 
zaobchádzanie. Zadná strana kariet obsahuje kontrolné 
znaky. Balené v kufríku. Veková kategória: 3+

aj pre

POSLEDNÉ

POSLEDNÉ
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CD2166 4,50 €

Nálepky - Zlaté hviezdy
Motivačné a hodnotiace nálepky. Ideálne ako 
odmena za dobré správanie alebo úlohu. 
810 ks nálepiek v zlatej farbe.
Priemer: 10 mm.
Veková kategória: 4+ 

CD148003 8,50 €

Motivačné tabuľky s nálepkami
- Preteky
Sledujte úspechy detí. Sada obsahuje 630 ks 
farebných nálepiek a 30 tabuliek.
Rozmer: 12,7 x 12 cm.
Veková kategória: 3+

CD2175 4,50 €

Nálepky - Usmievavé hviezdy
Motivačné a hodnotiace nálepky. Ideálne ako 
odmena za dobré správanie alebo úlohu.
810 ks nálepiek v 5 farbách.
Priemer: 10 mm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

WD60934 16,80 €

Motivačná tabuľa 
Farebná, drevená tabuľa nabáda deti 
k zodpovednosti, k dobrému správaniu 
a zároveň rozvíja v deťoch intelekt 
a učí ich systematickosti a plánovaniu. 
Obsahuje magnetické časti, ktorým učiteľ 
alebo rodič dieťa hodnotí.
Rozmer: 40 x 32 x 1,2 cm.
Veková kategória: 3+ 

PX1585A 6,00 €

Tabuľka dobrého správania
Princíp plnenia úloh a získavania odmien vedie deti k zodpovednosti, samostatnosti a dôslednosti. 
Za každú splnenú úlohu zapíše učiteľ alebo rodič do príslušného políčka kladný symbol. Za 
nesplnenú úlohu zapíše záporný symbol. Za každý kladný symbol dieťa získava bod. Učitelia alebo 
rodičia sa dopredu s deťmi dohodnú, koľko bodov musia získať a aká bude za ne odmena. Súčasťou 
balenia je nasucho stierateľná fixa s hubkou.
Rozmer: 22 x 33 x 0,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

AK20840 18,50 €

Prevencia šikany 
Edukačná sada 5 situácií šikany, s ktorými sa deti môžu stretnúť. 
Každá situácia je zobrazená na 4 kvalitných kartičkách. Naučme 
deti, ako sa správne správať k spolužiakom a priateľom. Ktoré 
správanie je nesprávne? Ako predchádzať šikane? 
Balené v praktickej krabičke. Rozmer karty: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 4+ 

aj pre

aj pre
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NA332013 37,50 €

Dobré spôsoby v škole 
Hra zameraná na dobré spôsoby a správanie v škole. Deti 
formou kartovej hry popisujú nesprávne správanie a hľadajú 
korešpondujúcu kartičku so správnym správaním. Ak sa im to 
podarí, získajú žetón. Vyhráva hráč s 5 žetónmi. 
Rozmer hracej dosky: 44 x 44 cm. 
Veková kategória: 4+ 

AD6960 13,50 €

Bezpečná cesta
Hra učí dieťa základné pravidlá prechodu cez ulicu. 
Počas hry môžete hovoriť o nebezpečných situáciách, 
ktoré sa môžu stať na ceste. Na druhej strane tabuľky 
sú popísané základné bezpečnostné pravidlá. Balenie 
obsahuje hraciu dosku (34 x 34 cm), 4 hracie figúrky, 
kocky a 16 kariet so signalizáciou.
Rozmer balenia: 22 x 19,5 cm.
Veková kategória: 3+ 

Koše na triedenie odpadu
Plastové koše s praktickým vekom. Farba koša určuje, na aký druh 
odpadu je koš vhodný. Učí deti uvedomovať si dôležitosť ochrany 
životného prostredia.
Rozmer: 41 x 41 x 59,5 cm. Objem: 50 l.

NS0011P - Plasty (oranžový) 19,50 €

NS0012P - Sklo (zelený) 19,50 €

NS0013P - Papier (modrý) 19,50 €

NS0014P - Kovy (červený) 19,50 €

NS0015P - Iné (sivý) 19,50 €

Podložka na triedenie
Okrúhla podložka, ktorá pomáha deťom uvedomiť si samých 
seba a ich vzťah ku životnému prostrediu.
Priemer: 88 cm.

1. SB15000 - Zdravé stravovanie 70,00 €

2. SB16000 - Recyklovanie 70,00 €

AK30643 18,50 €

Prečo treba recyklovať? - Postupnosti
Postupnosti, ktoré pomáhajú deťom oceniť dôležitosť recyklácie. 
Deti zistia, z čoho sa vyrábajú materiály, ktoré recyklujeme a 
pochopia proces recyklácie v niekoľkých krokoch. 
Balenie obsahuje 20 ks veľkoformátových kariet. 
Rozmer karty: 11,5 x 11,5 cm.
Veková kategória: 3+
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AK20552 25,50 €

Separuj a recykluj! 
Hra určená na učenie sa a získavanie návykov klasifikovania 
a recyklovania rôzneho druhu odpadu: organického, plastového, 
fliaš, plechoviek, papiera, kartónu, skla, batérií atď.
Hra podporuje vytvorenie recyklačných návykov, čo je podstatné pre 
vyváženosť životného prostredia.
Zahŕňa 5 zberných kontajnerov (modrý, zelený, žltý,oranžový a sivý) 
+ 35 kariet s fotografiami reprezentujúcimi rôzne typy odpadu, 
nálepky s rozličnými symbolmi (v závislosti od typu odpadu), 
ktoré sa lepia na zberné kontajnery (napr. nálepka skla patrí na 
zelený kontajner), ako aj edukačný návod a kufrík. Novinkou je 
kocka s obrázkami, ktorá určuje, ktorou asociáciou má dieťa začať 
a ktorou pokračovať. Týmto získava táto didaktická hra širší rozmer.
Rozmer: zberný kontajner: 20 x 19 x 10 cm; karta: 6,1 x 6,1 cm.
Veková kategória: 3+

tematická 
kocka v balení 

aj pre

NA342276 39,50 €

Triedenie - materiály 
Naučí dieťa rozoznávať a triediť jednotlivé materiály 
a substancie. Dieťa dostane box s priehradkami na 
triedenie a inštruktážny list. Musí naplniť priehradky 
kartičkami korešpondujúcimi s inštruktážnym listom. 
Obsahuje 60 kartičiek, 2 triediace boxy, 
12 inštruktážnych listov, 1 návod. Možno rozšíriť 
o NA305162 pre viac detí. Rozmer: boxy: 27 x 12 cm, 
inštrukcie: 25,5 x 8,5 cm, kartičky: 4,5 x 5,5 cm.
Veková kategória: 4+

NA305162 14,50 €

Triedenie - materiály - 
doplnenie 
Rozšírenie k triedenie - materiály 
(NA342276), ktoré umožňuje 
zapojenie 2 ďalších detí. 
Obsahuje: 2 triediace boxy. 
Rozmer: 27 x 12 cm
Veková kategória: 4+ 

NA379076 35,00 €

Vyčistime les 
Zábavná hra, zameraná na zvýšenie povedomia detí o ochrane 
životného prostredia. Deti pri čistení lesa spolupracujú, vzájomne 
si pomáhajú a spoločne smerujú k dosiahnutiu cieľa hry - vyčistiť 
les od odpadkov. Rozmer hracej dosky: 39 x 39 cm. 
Veková kategória: 4+ 

AD6984 13,50 €

Ekohrdina 
Úlohou hráčov je zbierať rôzne druhy odpadu 
z hraciej dosky napríklad: plechovky, staré noviny, 
fľaše, plastové obaly. Víťazom je ten, kto ako prvý 
oddelí a hodí odpadky do vhodnej nádoby. Hra rozvíja 
ekologické povedomie, učí triediť odpad, trénuje 
strategické myslenie. Balenie obsahuje 22 prvkov. 
Rozmer balenia: 22 x 19,5 cm.
Veková kategória: 3+ 
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